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

Kraków

TRZĘSIENIA ZIEMI A JEJ BUDO W A
Co pewien czas dzienniki donoszą o s!lnych trzęsieniach
ziemi i spowodowanych przez nie, nieraz nawet wielkich,
stratach materialnych. Niektóre z nich przybierają rozmiary
katastrofalne, pociągając za sobą niejednokrotnie poważną
ilość ' ofiar ludzkich.
'
·
O wielkich trzęsieniach ziemi mamy wzmianki tak dawne,
jak dawno przechowały się pisane księgi i nawet Biblia nie
jest od n !ch wolna. Oczywiście, że stały się one naprawdę
groźne dopiero dla człowieka cywilizowanego, gdy powstały
wielkie skupiska domów murowanych: w wypadku trzęsienia
domy waliły się grzebiąc pod sobą mieszkańców, a powstale
pożary dokonywały dzi eła zniszczenia.
W roku 520 trzęsienie ziemi zburzyło Antiochię; w jej
gruzach znalazło śmierć 250 tysięcy mieszkał1ców. W r. 1746
padła ofiarą trzęsienia ziemi stolica Peru, Lima; zginęło
wówczas 120 tysięcy ludzi. Najbardziej sensacyjnym wydarzeniem XVIII wieku - obok rewolucji francuskiej . - miała
być katastrofa zburzenia Lizbony przez trzęsienie ziemi.
Ilość ofiar powiększyła okoliczność, że trzęsienie zdarzyło się
w niedzielę w godzinach przedpołudniowych, większość więc
ofiar zginęła pod gruzami walących się kościołów.
W nowszych czasach do pamiętnych katastrof tego rodzaju
należało trzęsienie ziemi w r. 1906, które zburzyło miasto
San Francisco, gdzie katastrofę powiększył wybuchły w następstwje pożar miasta. W r. 1908 uległa strasznemu trzęsieniu
Kalabria; ofiarą jego padło 83 tysiące mieszkańców pod gruzami Messyny. Może jednak najwięcej ofiar )pociągnęło za
sobą trzęsienie ziemi w Japonii, w roku 1923, w czasie któ-
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rego uległa zagładzie stolica kraju, Tokio; zginęło wówczas
ponad 200 tysięcy ludzi.
.
Olbrzymia katastrofa nawiedziła w dniu 15 sierpnia 1950 r.
indyjską prowincję Assam; spowodowała ona śmierć 20 do 30
tysięcy ofiar, pomimo, że tereny nią objęte należą do okolic
najsłabiej zaludnionych.
Wśród ogłuszającego grzmotu ziemia trzęsła się i falowała,
podrzucając ludzi i przedmioty na wysokość kilkudziesięciu
centymetrów. Domy waliły się. Z gór spadały lawiny kamieni,
tworzyły się długie zapadliny. Rzeki zmieniąły łożyska, w zatarasowanych dolinach powstawały jeziora, a gdy tamy te
pod naporem wód pękały, olbrzymie fale zmywały wszystko,
co tylko na swej drodze napotykały. Stare źródła nagle ginęły; nowe niespodziewanie wytryskiwały ze, skał, tworzyły
się n:ezliczone małe kratery wypluwające wielkie ilości wody
i piasku...
·
Podobnych przykładów można by op i sać wiele, jednakże
szkody materialne i ilość ofiar w ludziach nie zawsze dają
właściwe wyobrażenie o rozmwrach trzęsienia: wielkie trzę
s_ienia w okolicach rzadko zaludnionych wyrządzają mniejsze
szkody i na odwrót. ~opiero właściwą ocenę daje zakwalifikowanie siły wstrząsu do jednego ze stopni _ogólnie przyjętej
przez sejsmologów skali, zwanej skalą Mercalli - Cancani.
Skala ta dzieli trzęsienia ziemi na 12 stopni według ich siły,
i tak stopnień I) obejmuje wstrząsy n'Jtowane jedynie przez
sejsmografy. II) bardzo słabe, III) słabe. IV) mierne, V) dość
silne, VI silne, VII) bardzo silne, VIII) burzące, IX) niweczące, XI) katastrofalne, i wreszcie XII) powodujące "wielką
katastrofę".

Nauka dzieli kraje, według- ilości i siły występuiących
w nich trzęsień ziemi na: sejsmiczne, tj. takie, w których
trzęsienia są częste a od czasu do cz::łsu zdarzają się niszczące
katastrofy: na penesejsmlczne, w których trzęsien i a są mniej
silne i rzadziej występują, wreszcie na asejsmiczne, gdzie zachodzą one bardzo rzadko i są słabe, lub wogóle nie wystę
pują.

Kraje sejsmiczne tworzą na powierzchni Ziemi dwa główne
pasy. Jeden z nich przebiega od Hiszpanii wzdłuż Morza
Sródziemnego, a więc przez Italię, Grecj ę , a potem jednym ramieniem przez Syrię, Azję Mniejszą, Kaukaz do środkowej
Azji, drugim zaś ramieniem wzdłuż pasma Himalajów, gór
Indochińskich do archf'pelagu Malajskiego. Drugi z pasów
okala Ocean Spokojny z odgałęzieniem ciągnącym się przez
Kolumbię, Wenezuelę ku Jamajce, Haiti i Kubie (rys. 1).
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Wiele trzęsień powstaje na dnie morza. Są one o::zywtscie
znacznie trudniejsze do zbadania. Wywołują one olbrzymie
nieraz fale morskie, zwane przez Japończyków ,,Tsunami",
które uderzając na ląd zmywają z niego domy i ludzi.
Polska - jako całość - jest krajem asejsmicznym, jedynie południowe jej obszary można zaliczyć do penesejsmicznych; słabe trzqs;enia zdarzają siq bowiem od czasu do czasu
wzdłuż Karpat, na Górnym Śląsku i wzdłuż Sudetów. Wed ug
katalogu Laski, obejmującego okres 900 lat (od 1000 do 1900 r.)
zanotowano w Polsce 69 tru:sień ziemi.. Niektóre z ni::h _ były
nawet dość silne. Np. w roku 1443 zawaliło siq sklepienie
kościoła św. Katarzyny w Krakow:e, a w r. 1785 ponownie
pękło sklepienie tegoż kościoła. W roku 1840 trz~sła się ziemia wzdłuż Dunajca w Mani.owych, Szczawnicy, Krościenim
i Zabrzeżu, jak świadczy o tym zapiska w księdze parafialnej
kościoła w Krościenku.

Rys. l.

Rozmieszczenie ognisk

trzqsicń

na kuli ziemskiej.

W nowszych czasach również w Pieninach odczuto słabsze
trzqsienie w r. 1901, a w 1909 trzęsła się ziemia w Krynicy.
W okresie międzywojennym szereg wstrząsów nawiedziło okolice Lukowa, Ziemię Lubelską, Kielecką i Płocką. W roku 1949
odczuto trzy wstrząsy w okolicy Katowic w dniach 4 i 6 września oraz 6 listopada. Pierwszy z tych wstrząsów pozostawił
ślady w postaci popękanych kom;nów i pował; wiele osób
obudziło się ze snu, gdyż wstrząs zdarzył się w porze wieczornej.
Trzęsienia ziemi dzielimy według przyczyny powstawania
na: l) tektoniczne, 2) wulkaniczne i 3) zapadowe.
Najsilniejsze i zarazem najczęstsze są trzęsienia tektoniczne,
które mają źródło w ruchach warstw skorupy ziemskiej, a którym najczęściej towarzyszy powstawanie szcz~in, przesunięć itd.
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Trzęsienia natury wulkanicznej nie posiadają dużego nasilenia i mają ograniczony zasięg; towarzyszą one wybu::hom
wulkanów lub je poprzedzają. W jeszcze większym stopniu
odnosi się to do trzęsień zapadowych, powstających na skutek
zapadania się podziemnych jaskiń. Trzęsienia zapadowe i wulkaniczne stanowią razem tylko około 100/o wszystkich trzęsień.
Trzęsienia ziemi powstają z reguły pod powierzchnią Ziemi
lub pod dnem morskim; miejsce to nosi nazwę ogn:ska czyli
hipocent!urn, natomiast punkt powierzchni Ziemi, do którego
wstrząsy dotarły najw:::ze5niej , nazywamy epicentrum. Wstrząsy
wychodzącę z ogniska udzielają się sąsiednim okolicom i przenoszą się coraz to dalej na podobieństwo fal z szybkościami
zmiennymi, zależnymi od natury gruntu, przez który przechodzą. Oczywiście, że
miarę oddalania się od ogniska nasilenie w.strząsów znacznie maleje, mimo to jednak czułe instrumenty wykazują je często nawet w antypodach.
Linie krzywe, łą::zące na mapie punkty jednakowo silnie
wstrząśnięte, nazywamy izosejstami od greckich słów: izo równocześnie i sejsrnos wstrząs. Są to krzywe zamknięte,
.()taczające koncentrycznie epicentrum.
Dla zwiększenia dokładności i kompletności wyników bao.dań jest pożądane tworzenie możliwie gęstej i jednolicie rozmieszczonej na powierzchni Ziemi sieci stacyj sejsmologicznych. Ogólne wnioski dają się wyciągnąć często dopiero po
zbadaniu materiału dostarczonego przez wielką ilość stacyj
rozsianych po powierzchni kuli ziemskiej.
.
Fale sejsmiczne mają charakter podwójny. 'Istnieją mianowicie tzw. fale podlużne, w których cząstki gruntu wykonują ruchy w kierunku rozchodzenia się fali sejsmicznej oraz
tzw. 1 fale poprzeczne, w których cząstki te posiadają ruch
w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali.
Fale podłużne, biegnąc z przeciętną szybkością 12 km/sek., najprędzej dochodzą do stacji badawczej. Są to tzw. fale pierwsze
·(undae prirnae), których początek jest oznaczony na sejsmogramie (v~rykres trzęsienia otrzymany z przyrządu zwanego
sejsmografem) literą P. W pewien czas potem nadchodzą do
sejsmografu znacznie powolniejsze (około 6 km/sek.) fale
drugie (undae secundae), oznaczane literą S. Otóż z różnicy
czasów nadejścia do obserwatorium tych dwóch rodzajÓw fal
można dokładnie wyznaczyć odległość ogniska wstrząsu. Obliczeń tych dokonuje się najczęściej przy pornocy specjalnych
tablic (np. Je f f re y s. Se:srnological Tables) albo, mniej dokładnie, przy pornocy wykresu zwanego hodografem, podającym
graficznie szoybkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w zależności od odległości ogniska.
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Jak rozprzestrzeniają się fale sejsmiczne we wnętrzu Ziemi
pokazuje rys. 2. Linie pełne wyobrażają kierunek promieni
sejsmicznych, linie oznaczone liczbami przedstawiają położenie
czoła fali w minutowych odstępach. Początkowo fale rozchodzą się niemal dokładnie półkulisto, podobnie jak fale wodne
powstałe po wrzuceniu kamienia do zbiornika wody. Zwięk
szająca się ze wzrostem głębokości prędkość powoduje zakrzywianie się promieni sejsmicznych, na skutek czego osią
gają one powierzchnię Ziemi szybciej, niżby to było, gdyby
rozchodziły się prostoliniowo w ośrodku o stałej gęstości.

Rys. 2. Tak rozchodzą się wewnątrz Ziemi fale sejsmiczne. Linie pełp.e
ze strzałkami wyobrażają kierunek promieni sejsmicznych, linie oznaczone liczbami na obwodzie przedstawiają położenie czoła fali w minutowych odstępach. Liczby na obwodzie podają minuty, po których czoło
fali dociera do danego miejsca.
Rys. 3. Warstwowa budowa Ziemi.

Analiza sejsmogramów trzęsień bliskich dostarcza matedo badania zewnętrzpych warstw Ziemi, a więc samej
skorupy, której grubość pod Europą wynosi około 60 km,
a wogóle nie przekracza 100 kilometrów. Sama skorupa również nie jest jednolita, lecz okazuje budowę warstwo~ą. Celem badania jej warstw najwyższych wywołuje się sztucznie
(powodując wybuchy nabojów dynamitowych) trzęsienia ziemi;
tego rodzaju badania dostarczają geologom cennych informacji, a nawet mają praktyczne zastosowania przy wyszukiwaniu złóż minerałów.
Z jakich minerałów zbudowane są poszczególne strefy
Ziemi, nie wiemy; jedynie w wypadku skorupy przyjmuje su:
z dużym stopniem pewności, że jest ona zbudowana z warstwy granitowej (do 20 km głębokości) oraz warstwy bazaltowej (do 60 km głębokości) (rys. 3).
riału
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Następna po skorupie - warstwa Ziemi nazywa się
·"płaszczem"; kończy się ona na głębokości około 1200 km. Po
niej następuje "warstwa pośredn:a", sięgająca do 2900 km,
na której to głębokości zaczyna się płynne "jądro" Ziemi.
Wszystkie te strefy różnią się m1ędzy sobą przede wszys.kim
gęstością; płaszcz

ma gęstość 3.4, warstwa pośrednia 6.4, gq-

stość jądra równa jest natomiast aż !:l-krotnej wartości gę
stoś~i

wody.
Tu mniej więcej kończą się pe\\lne wiadomości o strukturze wnętrza Ziemi, a zaczynają s1ę hipotezy o budowie i skła
dzie mineralnym poszczególnych stref, hipotezy te wykraczają
jednak poza zakres badań sejsmologicznych, pozostawimy je
więc na boku.
Prqrządy służą:::e ·do notowania trzęsiel't Ziemi nazywamy
sejsmografami. Istotną część każdego sejsmografu starowi
masa o ciężarze, czasami nawet bardzo znacznym (od kilku
gramów do kilku ton), zc:n~/;eszona swobodnie na podstawie
spoczywającej bezpośrednio na ziemi, tworząc coś w rodzaju
wahadła. W chwili nadejścia fali sejsmicznej podstawa seJsmografu ulega' drobnemu przesunięciu masa natom:ast - na
skutek swej bezwładnoścj - pozostaje początkowo w spo-.
czynku. To daje pierwszy impuls wahadłu, które zaczyna się
wahać.

Zasadę "wahadła pionowego" przedstawia ryc. 3 a. N 1tuje
Qno wstrząsy idące z do:u, prostopadle do powierzchni Ziemi,
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Rys. 4.

l

(_~

a
b
Schematy: a) wahadła ·pionowego, b) wahadła poziomego.
M - masa, C - urządzenie rejestrujące.

a stanowi je masa zawieszona na sprężynie. W chwili nadej-

ścia fali sejsmicznej (wstrząsu) sprężyna wydłuża s!ę i skraca -

masa poczyna wykonywać ruchy w kierunku pionowym tam
i z powrotem, a połączone z nią piórko rejestruje te ruchy.
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Na ryc. 4 b widzimy schemat "wahadła poziomego", reaguna wstrząsy biegnące w płaszczyźnie poziomej. Masa
jest tu zawieszona na dwóch drutach i wykonuje ruchy podobne do wahań drzwi na zawiasach.
Rejestracja ruchów sejsmografu dokonywać się może kilkoma sposobami. Do nicdawna najpopularniejszy był sposób
mechaniczny. Lekkie p:órko umieszczone na końcu długi ego
drążka wskazówki pisze na pokrytej sadzą taśmie papieru.
W nowszych sejsmografach stosowane są bardziej nowoczesne
metody rejestracji. W metodzie optycznej lusterko umieszczone
na wahadle odbija promień śwhtla idący od lampy i skierowuje go ·na papier światłoczuły. W najnowszych aparatach rejestracja dokonuje siG na drodze elektromagnetycznej. Na połączonym z masą trzonie wahadła umiesz~zona jest niew'elka
cewka. \V czasie wahm1 wahadła cewka ta oscyluje w polu silnego magnesu. Powstające w ten sposób słabe prądy elektryczne mierzone są przez g:1lwanometr. którego lusterko odi::hyla się tym bardziej, im silni ej ~ zy jest impuls elektryczny.
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Rys. 5. Schemat zapisu sejsmografu.

Na lusterko pada promień św: etlny specjalnej lampki, który
po odbiciu się kreśli linię na papierze światłoczułym. We wszystkich wypadkach papier nawinięty jest na obracającym się jednostajnie bębn:e. Równocześnie bęben jest wolno przesuwany
w bok, na skutek czego p1órko, względnie promień światł a, znaczy linię śrubową. Znaki czasowe są po prostu przerwami w rejestracji, powodowanymi przez zegar astronomiczny co minutę
albo przez mechan:czne poderwanie piórka albo przez zasłonię
de na krótki czas promienia świetlnego. W momencie nadeJŚcia
do stacji fali wstrząsu masa wychyla się z pozycji równowagi a
piórko (wzgl. prom'eń świetlny) zaczyna kreślić linię zygzakowatą. Otrzymany wykres nosi nazwę s ej s m ogra m u. Jego

•
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schematyczny obraz widzimy na ryc. 5. P oznacza początek trzę
sienia, tu zaczynają się tzw. "drgania wstępne", które są
drganiami wywołanymi przez fale podłużne, biegnące od epicentrum do obserwatorium poprzez Ziemię i ich odbicia.
Przy S zaczynają się normalnie wstrząsy, spowodowane falą
"drugą", a więc są to wolniej biegnące fale poprzeczne. Główna
faza zaczyna się przy literze L i przy M osiąga swoje maksymalne natężenie. W przeciwieństwie do P i S są one spowodowane przez falę powierzchniową rozprzestrzeniającą się
wzdłuż powierzchni Ziemi. Potem drgania zwolna maleją i zanikają, przechodząc w tzw. "ogon" trzęsien i a albo "komę" .
Kompletna stacja sejsmologiczna składa się zazwyczaj
z trzech sejsmografów: dwóch poziomych, ustaw:onych do siebie pod kątem prostym w kierunkach północ-południe i wschódzachód, oraz jednego pionowego. Tak ustawiony komplet
sejsmografów zapisuje drgania gruntu dochodzące ze wszyst• kich stron świata i z różnych głębokości.
Istnieją sejsmografy różnych typów. W polskich obserwatoriach sejsmologicznych używane są sejsmografy Mainki, Wiecherta, Golicyna-Wilipa i Harina. W dwóch ostatnich ty-1
pach rejestracja wstrząsów odbywa się na drodze fotograficznej w przeciwieństwie do dwóch pierwszycłi, w których jest
ona mechaniczną na zakopconym papierze.
JAN GADOMSKI- Warszawa

PRZED ILUMINATOREM SATELITY BRAUNA •)
Felieton naukowy

Twórca rakiety V -2, kierownik techniczny głównej wojskowej bazy rakietowej USA, dr K. B r a u n, przed paru
laty zaprojektował wysłanie ekspedycji naukowej na sztucznym satelicie Ziemi z tym, że obsada ludzka powróciłaby po
spełnieniu zadań. Projekt wzbudził swego czasu duże zain-·
teresowanie. Stworzono nawet na ten temat film fabularny
według scenariusza Brauna. Wyświetlano go na Kongresie
Astronautycznym w Rzymie jesienią 1956 r.
Przypominamy pokrótce tę sprawę. Rakieta trzystopniowa
rozmiarów pancernika. Start pionowy za pomocą 51 motorów
przy zużyciu na pierwszym etap!e 14 000 ton paliwa płynnego.
StopieJ drugi podwyższa z kolei pułap rakiety o paręset
kilometrów, spalając dalszych 1750 ton środków napędowych.
• Niniejszy

artykuł

jest oparty na

własnych

obliczcniach Autora.
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Stopień trzeci: załoga pomieszczona w głowicy rakiety, po
odrzuceniu obu wypalonych trzonów, uruchamia stery, by
wmanewrować sztucznego satelitę w orbitę okołoziemską. Zużyć na to trzeba będzie 220 ton paliwa.
Kołowy tor w kierunku prostym (od zachodu na wschód)
wypadnie w odległości h = 1700 km od powierzchni Ziemi,
w płaszczyźnie nachylonej pod kątem i = 20° do płaszczyzny
równika ziemskiego. Według praw mechaniki nieba prędkość
orbitalna satelity w tych warunkach wyniesie 7,3 km/sek.,
obieg wokół Ziemi trwać będzie 2 godziny. Tak zatem przedstawiałyby się realia projektowanego przez Brauna pierwszego
satelity z obsadą ludzką.
Uprzedzając wypadki, stańmy przed iluminatorem tej rakiety. Oślepia nas olbrzymia tarcza. To Ziemia. Przesłaniają
ją w połowie jasne obłoki ułożone w pasma równoległe do
równika. W przerwach pomiędzy chmurami przezierają zarysy
jasnych lądów i ciemnych mórz. Z tego punktu obserwacyjnego pozorna średnica tarczy Ziemi wynosi 75°,6. Dostrzegamy
czaszę globu zaledwie o średnicy 4200 km. W tej sytuacji
przesłania ona sobą 1/s część powierzchni firmamentu. Wyświetla fazy, ale o zmniejszonej krzywiźnie terminatora. Fązy
te zmieniają się szybko, 350 razy szybciej, niż fazy Księżyca.
z:emia biegnie pozornie ruchem prostym po sklepieniu niebieskim.
Jasność pozorna Ziemi w czasie jej pełni wynosi: - 24m,1,
a więc jest tylko 11 razy słabsza od jasności pozornej Słońca
(- 26m,7), a 40 000 razy silniejsza, niż jasność Księżyca w pełni
(-12m,6). (Na albedo Ziemi przyjęliśmy według A. D a njon wartość 0,39). Pozorne średnice Słońca i Księżyca są
150 razy mniejsze od pozornej średnicy tarczy Ziemi. (Rys. 1).
A teraz miejscowy kalendarz satelity. Dzień równy "miesiącowi" Ziemi liczy 2 godziny ziemskie. Sekunda miejscowa
jest krótka, wynosi 1/12 część sekundy ziemskiej. Domena
zaćmień i zakryć bogatsza, niż na Ziemi, gdyż satelita wchodzi w grę jako czwarte ruchome ciało. Co godzinę mamy
3
zaćmienie Słońca przez Ziemię. Trwa /4 godziny. Poprzedzają
go i kończą parom!nutowe barwne zorze słoneczne w atmosferze ziemskiej. W tych samych odstępach czasu Ziemia zakrywa na 3/4 godziny Księżyc, którego faza stopniowo narasta
tak jak u nas.
Słońce widoczne jest tutaj w aureoli korony i poświaty
światła zodiakalnego, jak to obserwujemy u nas, lecz tylko
podczas krótkich chwil zaćmienia całkowitego. Firmament
czarny, wyiskrzony większą, niż na Ziemi liczbą gwiazd i to
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barwnych, "niemrugających" ze względu na brak atmosfery.
Z tej samej przyczyny niezauważalne są meteory, choć sieką
bez przerwy pancerz satelity. Możemy równocześnie oglądać
niemal cały firmament (4/s) i wszystkie planety.
Wyniki obserwacji przekazuje się natychmiast za pomocą
aparatów telemetrycznych do stacji podsłuchowych ziemskich.
Kamery telewizyjne, zwrócone ku otaczającym ciałom niebie-

Rys.

l.

Pozorne

średnice

Ziemi, Księżyca
z satelity.

Słońca

obserwowane

nadają obrazy telewizorom z!emskim. Niemniej interesujący będzie widok samych astronautów: jak też radzą sobie
strac1 wszy siłę ciężkości.
A jaką rolę na niebie odegra satelita dla obserwatora
ziemsk!ego? Będzie to punkcik świetlny ledwie widoczny go-

skim,

łym okiem, tym różniący się jednak od obrazów gwiazd, że
szybko przemieszcza się na ich tle. Okrąży firmament pozornie ruchem prostym 11 razy na dobę z prędkością kątową
3-ch minut Juku na sekundę czasu. Łuk równy pozornej tarczy
Księżyca pokryje wi~c w 10 sekund. Dla okolic równikowych
Ziemi połowa łuku dziennego satelity (T/2) wyniesie (ryc. 2):

cos T/2

=

R

6378

H1 h

80'18

URANIA

11

gdzie R oznacza promień Ziemi. Satelita będzie widoczny
z okolic równikowych Ziemi w ciągu 21 Ofo czasu trwania swego
obiegu, tj. przez 25 minut. najlepiej po zachodzie Słońca i przed
jego wschodem. Zjawisko widoczności satelity oparte będzie na
tej zasadzie co wieczorne i ranne "żarzenie się" szczytów wysokich gór w prom\eniach Słońca.
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Rys. 2.
Poczynając

od
(cp):

Łuk

dzienny satelity nad równikiem.

szerokości

=

geograficznej

± 20° ± T/2 = ± 57°,8

satelita nie będzie dostrzegalny. Przy horyzoncie oddali się
więc on od obserwatora na równiku {O) o d= 4930 km (ryc. 2),
a więc blask jego pózorny będzie wówczas o 2,9 wielkości
gwiazdowych słabszy w odniesieniu do blasku w zenic1e
(d= 1700 km). Jeżeli uwzględnimy ekstynkcję różnica ta wyniesie 6m)
Załoga -złożona z astronoma, pilota, fizyka, elektronika
i lekarza kosmicznego, wykonawszy program, po kilkuset
okrążeniach Ziemi co trwać będzie około m:esią~a ziemskiego - rozpo'c znie odwrót. Przy pomocy rezerwy paliwa
przemanewruje satelitę na gęstą linię spiralną, zbliżając się
po n:ej stopniowo ku powierzchni Ziemi. W końcowym stadium lotu pilot wykorzysta opór atmosfery ziemskiej. Uczyni
to ostrożnie, by rakieta nie spłonęła - jak meteor - wskutek
nadmiernego tarcia powietrza, groźnego przy szybkości w1e-.
lokrotn;e większej od szybkości pocisku działowego. Jako
ostatni hamulec wystąpią Silniki rakietowe z resztkami p'lliwa
o napędzie przeniwnym do kierunku działan·a s:ły ciężkości
Ziemi. W dolnych warstwach atmosfery o dostatecznej gęsto~ci
zastosuje się spadochron.
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KAREL HERMANN-OTAVSKY -

Praga, Ceruosice (CSR)

SZTUCZNE ZACMIENIA SŁOŃCA
Rzadkie i krótkotrwałe momenty całkowitego zaćmlenia
Słońca są bezcennym źródłem informacji o fizycznych własno
ściach naszej macierzystej gwiazdy. Nic też dziwnego, że pomyślne zrealizowanie sztucznego zaćmienia w koronografie
skonstruowanym przez Bernarda L y o t a w roku 1931, wywołało wielkie poruszenie wśród astronomów całego świata.
Powstało jednak pytanie, czy koronograf Lyota będzie w stanie zastąpić naturalne całkowite zaćmienie. Na pytanie to sam
Lyot odpowiedział negatywnie. Potwierdził to też swymi póź
niejszymi wyprawami na zaćmienie Słońca, a szczególnie podróżą na zaćmienie Słońca w lutym 1952 r. do Chartumu, podczas której złożył swe płodne dla astronomii życie na ołtarzu
wiedzy.
Mimo, że pozostaje dzisiaj jeszcze cały szereg specjalnych
problemów obserwacyjnych, w których naturalne całkowite
zaćmienie jest niezastąpione, wynalazek koronografu należy
uznać za najdonioślejsze osiągnięcie nowoczesnej
techniki
obserwas:yjnej. Należy przy tym podkreślić, że w przeciągu
przeszło 25 lat nie można było wykorzystać w pełni wszystkich możliwości nakreślonych przez Lyota.
Są trzy czynniki, które określają możliwości i precyzję
obserwacji chromosfery z protuberancjami oraz korony. Lyot
uporał się ze wszystkimi. Rozproszenie światła w instrumencie
wyeliminował przez prostą konstrukcję koronografu, rozproszenie atmosferyczne zmniejszył dokonując obserwacji w warunkach wysokogórskich, a wreszcie jako filtr wprowadził doskonały monochromator dwójłomny. Czynniki te dopełniają
się wzajemnie, a w określonych warunkach jeden wynagradza
niedokładności innych. Wyjaśni to przykład. Podczas wyjąt
kowo sprzyjającej widoczności koro:h.ograf na Pic du Midi
(2860 m) ukaże protuberancje w ich naturalnej różowej barwie nawet bez użycia filtru. Stosując filtry o przepuszczalności
węższej od 100 A, można na og~ obserwować i na nizinach
nawet przy pomocy zwykłego refraktora z przysłoną zasłania
jącą tarczę słonecZ!llą. Monochromator o przepuszczalności do
10 A ukaze jaśniejsze protuberancje i przy niezasłoniętej tarczy
Słońca, jeżeli warunki atmosferyczne są sprzyjające. Monochromator o przepuszczalności około 0,5-1,0 A umożliwia obserwacje ciemnych włókien i erupcji w zakresie linii widmowej Ha
nawet na powierzchni Słońca. W praktyce, gdy chodzi o najdo-
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obserwacje, dochodzimy z reguły doświadczalnie
do pewnej koordynacji tych różnych czynników, tak aby ich
współdziałanie dawało najlepsze wyniki. Nie jest łatwo uchwycić teoretycznie ich wpływ, uwarunkowany najczęściej bardzo
zmiennymi czynnikami, tak że p ewne kryterium metody obserwacyjnej stanowią jedynie wyniki osiągnięte w ciągu dłuż
szego okresu czasu. Zasada tych obserwacji, których zagadnienie instrumentalne będzie wyjaśnione dalej, nie jest skomplikowana, wymaga tylko pewnej dozy optymizmu, zamiłowania
i wytrwałości, jeżeli mają być one zrealizowane z powodzeniem.
Dlatego też początkowo Lyot miał tak mało naśladowców,
a upłynęło ponad 20 lat zanim koronograf został użyty na szerszą skalę i w okolicach nizinnych. Fakt ten jest tym wi ę cej godny uwagi, gdy sobie uprzytomnimy, że Lyot już w r. 1938
obszernie referował swoje wyniki pracy za pomocą koronografu
w Meudon pod Paryżem i to wyniki dotyczące nie tylko protuberancji, lecz także widma korony. Również zachęcenia W a l dm e i e r a do budowy koronografów protuberancyjnych kierowane do miłośników astronomii w r. 1940 nie miały długo oddźwięku. Dopiero po roku 1950 nadchodzą wiadomości o próbach przeprowadzanych z koronografami na nizinach, jak również wiadomości o podobnych pracach szwedzkiego astrofizyka
Yngve O h m a n a. Mniej więcej w tym samym czasie były
przeprowadzone również i ·w Czechosłowacji pierwsze próby
z tej dziedziny przez J. K l e p e s tę na Skalnate Pleso
i B. V a l n i ck a w Ondrzejowie. Autor tego artykułu zaczyna pierwsze próbne obserwacje brzegowych zjawisk sło
necznych w lecie 1953 r. koronografem o średnicy obiektywu
50 mm, f= 86 cm. przy pomocy którego były też wykonane
pierwsze, opublikowane w "RiSe Hvezd", zdjęcia fotograficzne
protuberancji z pomocą czerwonego filtra. Obserwacje te możliwe były tylko w czasie wyjątkowo dobrei widoczności. Dalsze badanie z pryzmatem Amici i improwizowaną przysłoną
Lyota w wykonanym przez inż. V. Gaj d u ska z Ostrawy,
refraktorze o średnicy obiektywu 155 mm umieszczonym
w obserwatorium autora, umożliwiły otrzymanie doskonałego
obrazu subtelnej struktury chromosfery, dzięki czemu od końca
października 1953 r. obserwacje stały się tak interesujące, że
wyniki ich nadały kierunek dalszemu rozwojowi narzędzi i metod. W pierwszym rzędzie przyczynił się do tego inż. V. Gajdusek, umożliwiając dalsze eksperymenty z kilkoma pojedynczymi obiektywami, które dzięki doskonałej korekcji sferycznej dają w monochromatycznym świetle zupełnie ostry obraz
struktury brzegowych zjawisk słonecznych. Doskonałość tych
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zostały zaopatrzone w war•
na prowadzenie od lutego
1956 r. systematycznych obserwacji zielonej linii korony (przy
nie Wysokim położeniu obserwatorium - 264 m) i to nie tylko
pojE>dynczym objektywem, ale też normalnym podwójnym
obiektywem achromatycznym, którego powierzchnie, z wyjąt
kiem przedniej, pokryte były warstwami przeciwodblaskowymi.
Linia korony 5303 A mogła być obserwowana przez 80 dni
w roku.
Dla obserwacji protuberancji i niższych zjawisk chromosferycznych zasadnicze znaczerue ma wynalazek nowego typu
podwójnie załamującego filtru, dokonany przez czechosłowac
kiego fizyka dr Iwana S o l c a. Jednym prototypem filtru
Solca pracuJe autor od maja 1955 r., co umożliwiło fotograficzną rejestrację protuberancji we wszystkich okolicznościach.
Dni, które pozwalają na obserwację protuberancji w okolicach
Pragi, jest około 200 w roku. W odróżnieniu od wszystkich
wcześniejszych podwójnie łamiących filtrów, filtr Solca poza
krótką budową, ma tę zaletę, że stosuje tylko dwa filtry polaryzacyjne, przez co straty i rozproszenie światła ogranicza się
do minimum. W obserwator:um autora, które w ubiegłym roku
zostało włączone przez zakład astronomii Akademii Nauk ĆSR
do sieci obserwatoriów słonecznych zakładu Fraunhofera we
Freiburgu, obserwowano od lata 1953 r. protuberancje w ciągu
ponad 600 dni, wykonano kilka tysięcy zdj~ć protuberancji
wszystkich typów, przy czym poświęcono szczególną uwagę
protuberancjom aktywnych obszarów. Od lutego 1956 r. jest
przeprowadzany systematyczny przegląd widma brzegu Słońca
przy użyciu radialnej szczeliny, ze szczególnym uwzglG<fnieniem zielonej linii korony, a od r. 1957 z inicjatywy dr J.
Kleczka także spektrafotometryczna klasyfikacja jasnych
protuberancji według Waldmeiera. Po uzgodnieniu z dr Kleczkiem wprowadzono w tym roku systematyczne kontrolne obserwacje porównawcze charakterystycznych protuberancji
w linii helu (D3), celem zbadania ich struktury. Obecny rozwój zmierza do doskonalenia metody morfologicznych i spektro~kopowych obserwacji dolnych utworów chromosferycznych,
które obiecują zadawalające wyniki nawet na nizinach w chwilach dobrej widocznosci.
.
Techniczną stronę tych obserwacji pomogą wyjaśnić załą
czony rysunek i fotografia na wkładce. N a schemacie koronografu Lyota w formie użytej przez autora (rys. l.) widzimy
najpierw główny obiektyw, który powinien być wykonany z doborowego szkła, doskonale wypolerowany, a także korygowany

obiektywów,

spośród

których pewne

stwę przeciwodblaskową, pozwoliła

l

URANIA

15

sferycznie. W większości wypadków nie jest wymagana korekcja chromatyczna, ponieważ obserwuje się \* zasadzie monochromatycznie. Dla niektórych obserwacji dobrze jest użyć
obiektywu achromatycznego, a jeżeli jest on dobry i zaopatrzony w warstwę przeciwodblaskową, można nim osiągnąć
nawet takie wyniki jak obiektywem chromatycznym W ognisku obiektywu umieszczona jest centralnie stożkowa przysłona, tzw. sztuczny księżyc. Jest ona tak umocowana na soczewce pomocniczej, aby powierzchnia tej soczewki nie · znajdowała się bezpośrednio w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu.

Rys. 1. Schemat budowy koronografu Lyota, używanego przez autora
artykułu. ,
Należy zaopatrzyć się w kilka stożkowych przysłon, łatwo wymiennych, celem dostosowania się do średnicy Słońca, zwłasz
cza wtedy, gdy chcemy objąć jednym zdjęciem cały obwód
tarczy. Srednica soczewki pomocniczej, zwanej też soczewką
pola, winna być około trzy razy większa od średnicy centralnej przysłony, aby można było obserwować protuberancję do
wysokości równej średnicy Słońca. Natomiast ogniskowa tej
soczewki będzie równa 1/10 do 1/15 ogniskowej głównego obiektywu. Ponieważ soczewka ta znajduje się w bardzo małej odległości od płaszczyzny ogniskowej głównego obiektywu, jej wła
sności optyczne wpływają tylko nieznacznie na obraz Słońca.
Jedną z jej funkcji jest to, że zamocowany jest na niej "sztuczny księżyc", dzięki czemu niepotrzebne są uchwyty, które ograniczyłyby pole widzenia. Najważniejszą funkcją, jaką spełnia
ta soczewka, jest wytworzenie obrazu głównego obiektywu
w odległości niewiele większej od jej ogniskowej. Przechodzimy teraz do podstawowego zagadnienia, jakim jest pewna i ekonomiczna eliminacja promieni rozproszonych w instrumencie.
W miejscu obrazu głównego obiektywu umieszczamy przysłonę, najlepiej irysową, którą odcinamy jasny pierścień światła
ugiętego na brzegu głównego obiektywu. Zrozumiałym jest, że
przymykając przysłonę, zasłaniamy też równocześnie obiektyw
1 dlatego też przymykamy ją tylko tyle, ile wymaga pozbycie
się promieni ugiętych na brzegu obiektywu. Objawia się to
nagłym zciemnieniem pola i wystąpieniem protuberancji, oczy-
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w wypadku, gdy obiektyw jest doskonały i warunki atmosreryczne odpowiednie. Mając achromatyczny koronograf możemy działanie przysłonY zademonstrować również na niektórych gwiazdach podwójnych, a zwłaszcza na Syriuszu, którego
składnik B podczas przymykania przysłony wynuży się z blasku Syriusza A zachodzącego za sztuczny księżyc. Ważnym jest,
by wspomniane części koronografu były wzajemnie osiowo
ustawione, w przeciwnym bowiem razie przysłona rzutuje się
na obiektyw ekscentrycznie, co zmusza nas do większego przysłonięcia, a więc do zmniejszenia czynnej średnicy obiektywu.
N a schemacie mamy dalej dwudzielny system optyczny dla
przeniesienia obrazu z głównego ogniska do płaszczyzny roboczej. Pomiędzy jego składnikami umieszczone są odpowiednie
filtry. Mamy sam filtr interferencyjny obrócony stroną zwierciadłową do obiektywu, oraz monochromator Solca o przepuszczalności 8 A . Celem wyłączenia refleksów filtr interferencyjny jest umieszczony obrotowo i łatwo wymienny, np. przy
przechodzeniu z obserwacji w czerwonej barwie linii Ha do żół
tej linii helowej D3. Monochromator Solca jest zamontowany
w specjalnym uchwycie kulistego kształtu, celem umożliwienia
precyzyjnej regulacji. Należy też wspomnieć, że filtr i monochromator można umieścić w pobliżu ogniska, w miejscu o niezbyt wielkiej zbieżności promieni, przez co można użyć pojedynczego systemu projekcyjnego, nawet i chromatycznego.
Dla ewentualnego powiększenia obrazu można umieścić przed
kamerą ujemną soczewkę dwuwklęsłą, spełniającą rolę soczewki Barlowa. Koronograf wyposażony jest w lustrzaną kamerę typu "Exakty" lub "Praktiny" z kontrolnym okularem
f= 30 mm. Matówka zastąpiona jest przeźroczystą płytką
z naznaczonym krzyżem. Cała obserwacyjna część koronografu
jest uchwycona w przegubie Cardana, współśrodkowym z przysłoną, a ewentualne nastawienie jej na obrany punkt brzegu
tarczy słonecznej ułatwia system śrub i sprężyn, podobnie jak
w centrowanym stoliku mikroskopowym. Główna cześć koronografu pozostaje oczywiście stale skierowana pa środek Słońca,
~o jest warunkiem dobrych obserwacji. Są one zależne również
w dużej mierze od sprawności mechanizmu prowadzącego i od
wygodnej obsługi wszystkich mechanizmów instrumentu.
Zdjęcie całego instrumentu ukazuje stół paralaktyczny konstrukcji autora z refraktorem Gajduska w roli koronografu. Na
obserwacyjnej części koronografu jest zamontowana elektryczna kamera Siemensa na film 16 mm z kontrolnym okularem. Mniejsza luneta zawiera helioskop polaryzacyjny z barwnym kontrastem konstrukcji autora, służąćy do szczegółowych
obserwacji pochodni.

Wahadla poziome t~cpu Golic~·na Wilipa sejsmografów Ol>serwatorium Sejsmologicznego Zakładu Geoiiz~·ki PAN na Wawelu w Krakowu'. Wychylenia tych wahaprzekazywane są w postaci impulsów elektrycznych do urzad7enia rejestrującego.
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Zamieszczone na wkładce zdjęcia protuberancji pochodzą
z ostatniego okresu, a uzyskane były koronografem Gajduska
opisanego typu z obiektywem (/) 147 mm, f = 198 cm (dla
barwy czerwonej). Soczewka pomocnicza jest płaskowypukła
o średnicy 70 mm, f = 17 cm. System projekcyjny zestawiony
jest z dwu achromatycznych obiektywów f = 20 cm. Średnica
Słońca w normalnej skali wynosi na negatywie 18 mm, a szczegóły fotografuje się w skali dwu, a nawet czterokrotnie więk
szej . Ostatnie powiększenie używane jest tylko w czasie zupełnie dobrych warunków atmosferycznych. Przeciętnie fotografia rejestruje najwyżej połowę szczegółów obserwowanych
wizualnie.
Burzliwie przebiegające procesy na powierzchni Słońca,
które sięgają często do olbrzymich wysokości przestrzeni korony, rzędu miliona km i wyżej, należą do najwspanialszych
zjawisk kosmicznych, które mamy możność obserwować. Typowy przebieg tych zjawisk zaczyna się zwiększoną emisją
światła z krytycznego miejsca na brzegu Słońca, następnie materia protuberancji o wielokrotnie zwiększonej jasności przechodzi szybko do eksplozji, która ma w większości wypadków
wstępujący, niekiedy zaś chaotyczny charakter. Ruchy te, moż
na bezpośrednio obserwować 20 do 30 m inut, po czym zjawisko
zaczyna słabnąć Na wkładce zamieszczamy próbkę z kinematog;aficznej rejestracji protuberancji w dniu 23. 4. 1957 r.
(tłum. F. Stradal Oświęcim)

KRONIKA
Kosmos i Antykosmos
Hipoteza o całkowitej symetrii materii i antymaterii we Wszechstaje się coraz bard.z'cj prawdopodobna (patrz "Urania", 1957,
nr 6, str. 167). W związku z tym kosmogoniści starają się zmodyfikować swoje spekulacje na temat powstania Wszechświata, tak aby znalazło się w n'ch miejsce dla antymaterii. Przykładem takich prób mogą
być fantastyczne rozważania M. G o l d h a b e r a, który stara się unowocześnić model "pierwotnego atomu" podany przez L e m a itr e'a.
Goldbaber wyobraża sobie. że Wsze~hświat powstał z gigantycznej
pierwotnej cząstki "uniwersonu", która w pewnym momencie podzieliła
się na dwie bliźniacze cząstki "kosmon", zawierający
c.ałą materię
obecnego Wszechświata i "antykosmon", zawierający odpowiednie ilości
antymaterii. Około 5X109 lat temu "kosmon" (odgrywający rolę "pierwotnego atomu "Lemaitre'a) rozpadł się dając początek naszemu rozświecie
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szerzającemu się Wszechświatowi.

Jest bardzo prawdopodobne, że rozAntywszechświat bliźniak
naszego Wszechświata. Cząstki :mtymaterii przylatują do nas właśnie
z Antywszechświata. Goldbaber sądzi, że w przyszłości uda się wyjaśnić
n iektóre zagadnienia związane z jego hipotezą: z rozkładu mas w naszym Wszechświec : e można b..,dzie wyznaczyć kierunek, w którym
znajduje się Antywszech:;wiat, a być może uda się go wykryć i zmierzyć jego odległość.
A. W.
(Wg "Science", 124, nr 3214 (1956)
padł

się

równ ież

"antykosmon"

tworząc

Srednica Marsa
We wszystkich oficjalnych zestawien:ach astronomicznych przyjmuje
s;ię, że średnica kątowa tarczy Marsa (w chwili, gdy znajduje się on
w odległości 1-nej jednostki astronomicznej od Ziemi) vtynosi 9".38,
co odpowiada średnicy liniowej wynoszącej 6784 km. Nie należy jednak sądzić, że jest to wartość bęzbłędna. Pomiaz-r kątowych średnic
planet nastręczają wiele trudności i wykazują duży rozrzut. Można
się o tym przekonać z zestawienia wyników otrzymanych w obserwatorium na Pic du Midi, gdzie od kilkunastu lat przeprowadza się niezwykle dokładne fotograficzne obserwacje Marsa. Oto wyn:Iti otrzymane podczas ostatnich opozycji (w nawiasach podana jest średnica
kątowa Marsa w odległości l jedn. astron .. ):
1941 r. (9".48)
1948 r. (9".25)
1943 r. (9".37)
1950 r. (9".26)
1954 r. (9".47)
1946 r. (9".25)
W przeliczeniu na średnice liniowe odpoW:ada to wartościom od
il707 km do 6874 km. Dokładność, z jaką znamy rozmiary ł-1arsa, nie
przekracza więc kilkudziesięciu kilometrów.
(Wg "Bulletin Astronomique", XX, str. 131 (1956))
A. W.
Obłok

na Marsie

Dr G. P . Ku i p er z Me Donald Obserwatory (Texas, USA) doo zaobserwowaniu w atmosferze Marsa niezwykłego żółtego
obłoku. Został on po raz pierwszy dostrzeżony 30 sierpnia o 8h TU
ponad powierzchnią Mare Sirenum na długości 1000 mil. Obłok nie był
jeszcze widoczny rano 29 sierpnia. O 8h TU 31 sierpnia obłok posiadał
kształt J.itery W o szerokości 250 mil i 3000 mil wysokości.
W Obserwatorium Lowella, l września ok. 6h TU, goście oglądający
Marsa przez 60 cm refraktor zauważyli, że szczegóły powierzchni były
widoczne nadzwyczaj niewyraźnie, jakgdyby przesłonięte przez mgłę
w atmosferze planety.
Najstarszy obserwator planet Clyde T o m b a u g h zaznaczył, że nigdy nie widział tak zamglonej tarczy Marsa.
L. L.
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Zbliżenie

planetoidy do Marsa.
W okresie, gdy Mars znajduje się w pobliżu punktu ods?onecznego swej
orb:ty, n iektóre planetoidy mogą s'ę do niego zbliża ć na bardzo małą cdległość. Tak np. p lanetoida 1011 (Laodamia) prz e szła około 26. VIII. L 57 r.
w odległości zaledwie 8.22 milionów kilometrów od Marsa. Tak znaczne
zbliżenie planetoidy można wykorzystać do wyznaczenia masy Marsa.
W tym celu w ZSRR planowano dokładne pomi.ary położenia Laodamii
w okresie przed i po zbliżeniu. Zasadniczą trudność sprawiala mała
jasność planetoidy (około 15m). Wyniki badań nie są jeszcze znane.
(W g "Astronomiczeskij Cirkular", 172 (1956))
A. W.
Ciekawe

doświadczenia

Ze Stanów Zjednoczonych donoszą, że I. A. Koi s tra rozpoczął
pod k"erunkiem H. Strug h o l d a i R. M i t c h e l ciekawe doświad
czenia nad życiem bakterii w warunkach zbliżonych do tych, jakie
panują na Marsie.
Do doświadczeń wybrano pewne szczepy bakterii nitrofilnych. Kolonie bakterii umieszczano w szczególnych naczyniach na specjalnie
wybranych próbkach gleby, które sprowadzano z pustynnych okolic
Arizony, gdzie występują czerwone piaski (Painted Desert) . Z naczyń
usunięto powietrze i na jego miejsce wprowadzono czysty suchy azot.
Bakterie musiały więc rozwijać się korzystając jedynie ze śladów wilgoci i substancji organicznych zawartych w glebie. Temperaturę wnętrza
naczyń zmieniano w ten sposób, aby możliwie dokładnie odtworzyć
warunki występujące na Marsie.
Okazało się, że mimo surowych warunków większość bakterii rozwijała się dość szybko. Fotrafiły one przetrwać nawet niską temperaturę nocy. Szybkość rozwoju malała dopiero po obniżeniu wilgotności
do 1 °/o, ale niektóre szczepy rozmnażały się nawet przy wilgotności
0.4 °/o. Doświadczenia będą prowadzone przez kilka miesięcy i przyniosą
niewątpliwie wiele ciekawych danych o odporności żywych organizmów.
(Wg "Sky and Telescope", Septernber 1957)
A. W.
Czyżby najwyższy

szczyt na Ksi~iycu?
na Księżycu są tzw. góry Leibn"tza
góry Doerfela, położone w pobliżu bieguna południowego. Wysokość
niektórych szczytów tych gór oceniano na 9000 metrów. Trzeba się jednak liczyć z tym, że sprawa ta nie jest jeszcze ostatecznie rozwiązana,
gdyż wspomniane góry znajdują się na samym skraju dostępnej do
obserwacji części naszego satelity i część ich ukazuje się tylko na
krótki okres czasu podczas korzystnej libracji. Ciągle więc istnieje
możliwość wykrycia w tym obszarze jeszcze wyższych szczytów.
Notatka zamieszczona w "Sky and Telescope" z sierpnia 1957 r.
twiadczy o tym, że takie niespodzianki są możliwe. J. E. W e s t f a 11,
Największymi
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'amerykański, astronom-amator z Oakliand (Kal!fornlia), donosi o obserwacji szczytu o wy s o~ości około 13500 metrów. Szczyt ten ma się
znajdować w okolicy krateru Cabaeus, około 250 kilometrów od południowego b:eguna Księżyca. Nowy szczyt był obserwowany po raz
pierwszy dnia 18. I. 1954 r., kiedy Westfan ocenił jego wysokość na 13200
metrów. Ponowna obserwacja wykonana 8. I. 1955 r. potwierdziła poprzedni pomian wysokość szczytu okazała się równa 14000 metrów.
Westfali posługiwał s i ę refraktorem o średnicy zaledwie 10 cm, nie
wiadomo więc, w jakiej mierze można ufać jego pomiarom.
A. W.

Nowe nomogramy dla wyznaczania orbit
Słowacki astronom L. Kres ak z Bratislavy opracował i opubli, kował nomogramy pozwalające momentalnie, w sposób mechaniczny
uwzględniać przy obliczaniu orbit ciał niebieskich poprawkę wynikającą
ze zjawiska paralaksy. W niektórych przypadkach znaleziona na nomogramie p()prawka je3t wystarczająco dokładna i eliminuje całkowicie
rachunki liczbowe, w innych może stanowić szybką kontrolę wykonanych obliczeń.
(wg Bulletin of the Astr. Inst. pf Czechoslovakia 8. 107. 1957)
K. R.
Gwiazda polarna
Większość miłośników nieba wie zapewne, że gwiazda Polarna jest
gwiazdą podwójną . Słabego towarzysza (8ID.8) można dostrzec już przez
niewielkie lunety w odległości 18".3 od Polarnej. Jego ruch wokół jaśniejszej gwiazdy jest bardzo powolny. Od czasu W. H er s c h e 11 a,
który w roku 1780 zmierzył po raz pierwszy względne położenie obJ
gwiazd, słaby towarzysz wykonał zaledwie około 1 /go część obrotu dokoŁa Polarnej.
Mało kto jednak wie, że w układzie Polarnej znajduje się jeszcze
trzeci, niewidoczny składn·k. Jego obecność została wykryta na drodze
spektroskopowej. W r. 1929 J . H. lVI o o re opublikował wyniki badań
około 700 spektrogramów Polarnej, z których wynikało, że prędkość
rad'alna tej gwiazdy ulega powolnym periodycznym zmianom z o,k resem około 30 lat. Zmiany te przypisano właśnie wpływowi niewidocznego towarzysza. Ostatn~o Elizabeth R o e m er poddała dokładnej analizie wszystkie dotąd wykonane zdjęcia widma Polarnej z lat 1896-1955.
Okazało S'ię, że niewidoczny towarzysz ob' ega Polarną w ciągu 30.5 lat.
Analiza spektrogramów była bardzo trudna, gdyż jak wiadomo Polarna
jest gwiazdą pulsującą (cefeidą), i zmiany prędkości rad'alnej związane
z pulsowaniem powierzchni gwiazdy maskują długookresowe wahania
wywołane wpływem niewidocznego towarzysza.
Przy okazji warto podać jeszcz.e garść interesujących danych o PoLarnej. Amplituda jej zmian blasku wynosi zaledwie om.14 (2m 48-2ID.62), a okres zmienności J:OWOli się wydłuża: w latach 1911-1913
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3d.96818, na.tomiast w latach 1934-1945 był już równy 3d.96961.
Swój stosunkowo niepozorny wygląd na niebie zawdzięcza Polarna
znacznej od nas odległości (około 350 lat światła). W rzeczywistości
jest ona nadolbrzymem, który przeniesiOIIly na odległość, w jaklej znajduje się Syriusz, świeciłby półtora raza jaśn:cj niż Wenus w najwięk
szym blasku.
(Wg "Astron. Soc. Pacific", August (1956))
A. W.

Zmiany absolutnych

jasności

komet

Jasność komety obserwowana z Ziemi waha się zwykle w szerokich granicach wskutek tego, że w okresie obserwacji ulega znacznym
zmianom odległość komety od Sł~ńca i od Ziemi. Z obserwacji jasności
komety można jednak wyznaczyć tzw. jasność absplutną, to jest jasność,
jaką miałaby kometa, gdyby jej odległość od Słońca i od Ziemi wynosiła l jednostkę astronomiczną.
Jasność absolutna jest wielkością
bardzo ważną, bowiem jej. znajomość pozwala nam wnioskować o fizycznych cechach komety.
Wiadomo od dawna, że jasność absolutna komet periodycznych stopniowo maleje, co wiąże się z rozpraszaniem materiału komety w przestrzeni i stopniowym jej "chudnięciem". Tak np. Kometa Enckego, najlepiej znana ze wszystkich komet periodycznych, zmniejszyła swą jasność absolutną piętnast~krotnie od czasu jej pierwszych obserwacji
w 1786 r. Okazało się także, że oprócz stałej tendencji do zmniejszania
się, jasność absolutna komet periodycznych wykazuje także okresowe
zmiany. Wielu astronomów wiązało te zmiany ze zmianami aktywności
słonecznej. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach krzywe zmian absolutnych jasności miały przebieg podobny do krzywej zmian liczb Wolfa
W innych jednak przypadkach takiej korelacji nie stwierdzono.
Nowe światło na zmiany absolutnych jasności komet rzuca opublikowana ostatnio ciekawa praca astronoma radzieckiego O. W. D o b r ow o l ski e g o, który poddał dokładnej analizie wszystkie dostępne obserwacje 33 komet periodycznych. Wyniki analizy są rewelacyjne. Dobtowolski wykazuje bowiem, że zmiany jasności absolutnych komet są
w większości przypadków pozorne i wynikają z różnych warunków
widzialności komet. Chodzi o to, że obserwatorzy inaczej oceniają jasność
komety wówczas, gdy jest ona nisko nad horyzontem, inaczej zaś, gdy
świeci wysoko na niebie. Odpowiednie jasności absolutne wyliczone
z obserwacji wizualnych są wówczas rozne.
Z pracy Dobrowolskiego wynika jednak, że oprócz wahań wywołanych różnymi warunkami widzialności jasnosć absolutna niektórych
komet wykazuje realne okresowe zmiany. Badania tych zmian będą
ułatwione wtedy, gdy poprzez staranną analizę
obserwacji komet
(uwzględnienie ekstynkcji, różnych barw gwiazd porównawczych itd.)
wy.eliminujemy pozorne wahania jasności absolutnej.
(Wg "Bull. Stalinabodzlroi Astronom. Obs." nr 19, 1957)
A. W.
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0 pewnych formach morfologicznych podejrzanych o poebodzenie
meteorytowe

Prowadzona na szeroką skalę akcja dokonywania zdjęć lotniczych
obszaru Kanady, wykrywa coraz to nowe formy morfologiczne zdradzające pewne cechy, które mogą mieć związek z upadkiem wielk'ch meteorytów. B e aj s, F er g u s o n i L a n d a u, oprócz znanego już krateru Holleford, podają następujące trzy nowe formy prawdopodobnie,
pochodzenia kosmicznego:
l) "CircuLar feature" koło Macami.c Lake (Quebec) blisko miejscowości Chazel (szer. 48°51,5' N, dług. 79°1,5' W). Forma ta jest dobrze
widoczna na zdjęciu D.otniczym. Pra,.wdopodobnie jest to zagłębienie
o średnicy ponad 1600 m wypełnione osadami. Na powierzchni zostały
zniwelówane wszystkie większe nierówności, tylko w części południowo
zachodniej występuje jakby drobny fragment charakterystyczneg()
wału. Przez obszar formy przepływa La Sarre River, o meandrach
uzależnionych od jej kształtu. Na teren:e tym rozłożone są pola uprawne.
Choć pomiary siły ciężkości dały wyniki negatywne odnośnie hipotezy
meteorytowej, jednakże pochodzenie meteorytowe '"Circular feature"
jest bardzo prawdopodobne.
2) Ni,e mniej interesujące są tzw. Olearwater Lakes (Quebec, szer.
56°10'N, dług. 74°20'W), na które zwrócił uwągę Marc Boyer z Departament of Mines w Quebec, podkreślając ich szczególny charakter.
Jest to zespół dwóch okrągłych jezioc oddzielonych od siebie jakby
grzeb'eniem wysp. Większe jezioco (zachodnie) ma około 32 km średnicy,
mniejsze około 26 km. Jeziora kształtem swym wyróżniają się na tym
obszarze, gdzie są zgromadzone liczne jeziora podłużne, pochodzenia
lodowcowego. Najciekawszym jest fakt występowania, w większym
z tych dwóch jez:or, koncentrycznie położonego pierścienia z wysp,
o średnicy pierścienia 16 km. Dłuższe osie wysp są zorientowane tak
samo jak nieregularności brzegów jezior, kierunki eskerów (ozów)*}
i wydłużonych otaczających je jezJo1r. Wskazuje t.o na s:ilną działalność
erozyJną lOdowca. Niestety brak jest dotąd szczegółowych danych o tycn
jez:orach. Z fotografii lotniczej nie można odczytać szczegółów morfologii, są trudności z materiałem topograficznym. Występowanie okrą
głych jezior jako wyjątek w większym obszarze wschodniego otoczenia
Hudson May, oraz zjawisko koncentrycznego pierścienia z wysp
przemawiają za !pochodzeniem meteorytowym.
Rozm ary jezior,
gdyby okazały się kraterami kosmicznymi, - oraz występowanie koncentrycznych wyniosłości - wysp, dawałyby już nowy typ krateru kosmicznego na Ziem:, podobny do kraterów księżycowych.
3) W pobliżu Franktown (Ontario, szer. 45°0.3' N, dług. 76°3.5' W)
znany jest stary "krate,r" tak wypełniony osadami, że ledwie jest wi*)

Oz -

forma akumulacJi

wodnolodowcowej

{fluwio-glacjalnej).
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doczny. Odkryty został na fotografii lotniczej, główn!e wskutek różnic
w zabarwieniu terenu. Rzeźba terenu jest slabo urozmaicona o d-niwelacjach rzędu do kilkunastu m. Srednica wału, - jeśli niski i źle .
widoczny kolisty p!,eTŚcień, otaczający środek fonny, może być nazwany
wałem, równa jest w przybliżeniu 1,2 km. Wewnątrz jest bagno,
ślad po wysd:miętym prawdopodobrrl)e jeziorze. Badania przeprowadmne na miejscu sugerują, że może to być wypełniony osadami krater. Skały wapienne występujące tu są wieku ordowickiego - byłoby
to wskazówką wieku "krateru"(!). Należy oczekiwać, że obserwacje
geofizyczne, któr·e mają być podjęte przez Dominion Observatory, określą
jego budowę wgłębną. Tak więc w przypadku "Circular feature" jak
i tym,, mieliśmy do czyni.enia z kopalnymi kraterami meteorytowymi.
Prowadzone badania muszą jednak wyjaśnić dokładniej ich genezę.
(Wg "IRAS" Canada, vol. 40. No 6 1956)
B. Szczepkawski

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
W poprzednim numerze "Uranii" zakończyliśmy omawianie wstęp
nej fazy opracowywania obserwacji gwiazd zmiennych. Przypomnijmy
teraz pokrótce zasadnicze etapy tej części pracy:
l) Momenty wszystkich obserwacji przeliczymy na czas uniwersalny i wyrażamy w dniach juliańskich, uwzględniając równanie świa
tła w przypadku gwiazd szybkozmiennych (.,Urania", kwiecień 1957).
2) Wyznaczamy własną skalę fotometryczną gwiazd porównania
("Urania", luty 1957).
·
3) Fosługując się otrzymanymi jasnościami gwiazd porównawczych
wyliczamy z każdej obserwacji jasność zmiennej ("Urania", sier·
pień 1957).
·
4) Wyznaczamy (jeśli to jest konieczne) poprawki wynikające z ekstynkcji światła przez atmosferę ziemską i uwzględniając je poprawiamy
jasnośCi otrzymane w 3) (,.Urania", maj, czerwiec. sierpień 1957).
5) Po potraktowaniu obserwacji każdego obserwatora w sposób podany w 1)-4) wyznaczamy współczynniki osobiste i sprowadzamy
wszystkie obserwacje do jednego systemu (.. Urania", grudzień 1957).
Możemy teraz przystąpić do głównej fazy opracpwania obserwacji,
któr:ot obejmuje cały 1 szereg zagadnień: wyznaczanie minimów i maksimów jasności, wyznaczanie okresów zmienności blasku oraz badanie
wahań długości tych okresów, wyznaczanie elementów zmienności, znajdowanic poprawek efemeryd, wyznaczanie średnich krzywych zmian
ja s ności itd. Do omawiania tych spraw przyst ąpimy w następnym numerze Uranii.
Zasadniczo do pierwszej fazy opracowania obserwacji należy również eliminacja pewnych błędów systematycznyrh. Błędy te można jednak wyznaczyć i wyeliminować tylko w niektórych szczególnych przypadkach. Zagadnienia błędów systematycznych b ę dziemy omawiać dopiero po zapoznaniu się z pewnymi problemami głównej fazy opracowania obserwacji.
'
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na styczeń 1958: (czas śr. eur.)
WW Aur:
l,
ld21hOOm,
5d16hQQm('wt),
6d22hOOm, 1Qd17hQQm(wt),

\
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AR
RZ
AR
AW
C:E

f3

lld23h15m, 15d18h15m(Wt), 17dOh30m, 20d19h30m(wt), 22dlh45m,
25d20h45m(wt), 27d3hOOm, 30d22hOOm(wt).
Aur: I, 24d 18hOOm, 29d21h30m.
Cas: I, ld2hOOm, 4d16hOOm, 5d20h45m, 7dlh15m
lld20h15m,
13dOh45m, 17d19h30m, 19dOh 15m, 23d19hOOm, 24d23h30:n, 29d18h30m,
30d23hOOm.
Lac: I, ld19h30m, 3d19h15m, 5d18h45m, 7d18h15m, 9d18hOOm,
lld17h30m, 13d17hOOm, 15dl6h45m, 17d16h15m, 19d15h45m, 21d15h30m.
Peg: I, 6d12h, 17d3h, 27d18h.
Peg: I, 2d17h15m, 7d23h30m, 15d20h45m, 23d17h45m, 28d23h45m.
Per: I, ld16h30m, 16dOh30m, 18d21h15m, 21d18hOOm, 24d15hOOm.
Andrzej Wróblewski

W styczniu

promieniują

Współrzędne radiantu:~-Okres
Rekt.
l Dekl. .

l

Nazwa roju

Meteory
meteory z następujących radiantów:

6h52m
15 26
7 28

Teta Gem
Kwadrantydy
Alfa Gem

aktywności

28 grudz. - 6
4 styczeń
21-24 styczeń

styczeń

Podajcmy dalszy ciąg kalendarza Międzynarodowego Roku Geofizycznego (Kalendarz Astr. WAGO 1957 s. 194). Kwat1:alne okresy me\eorologiczne obwiedzione są ramką. M~zynarodowe dni, w których
powinny być szczególnie obserwowane meteory, ich ślady, zorze polarne i świecące obłoki nocne, zaznaczone są kursywą. Tłustym drukiem
oznaczone są międzynarodowe dni przypadające na okres nowiu Księ
życa. W czasie silnej aktywności rojów meteorów dni te są podkreślone.
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Z KORESPONDENCJI
O felietonie naukowym J, Gadomskiego
W cza::.opiśmie "U1arua··, orgame .1:-ol. Tow. Mi,o;,uików Astronomii
w num.cu;e u z ll::.tvvaua 19J 1 tOKU ukaza1 s1ę fdH~LOLl naukowy Jana
Gaeiom.l{•cgo p. t. "3!.1-gu mar ... a na Mar"w'·, w ktorym znala.do s1ę Iolka
nlC::.CbtO;,<.:i 1 n1edomow.cn. Oto naJWa<:tlleJsze: Na sLr. 3.!\ł autor 1nuwi,
że na Marsie gw1azda polarna jest mna: ,.Zamtast "alla" Ma.ej Niedżwiedz.cy "alla·• Lal.JęCizta ... " Biegun po.nucny nwba mar~yJskicgo
nie jest w Łabęduu, lec:.: na vogramc.-;u nuęLI.:y Łauęd.:wm i Ce!tu"zcm,
w odlegwśd oko.o 10" od "ally" Łabędzia, tJ. lJcnciJ<t.
Na LCJ sameJ stro.ue na ou.e auto.- muwi, w ua Mars1e: "Miesi<4ce
liczą 56, względrue 55 dni ... " Miesiąc jako rachuba c:wsu ma za zasadę
rU<.. h n a s L l! g u K"L(,.i.Y. a, h tUL cgo !JL t.edCL. l• d 1Vt.<i1 ~·e •u~ llta. .t' u.emesleme w1ęc ZiemskleJ rachuby ~..:.:a"u na Ma1·"a povvoJuje biędne wyobra:.:..:mc c,.y,elnlka o tych sto:;,unkach na 1-larsic. Zn:~lL·l au ,._.r sam na
str. 33:4 za.mac:c:a, że: "rok marsy j"ki liczy 5·•4 m1C::>1ę~y LICJ1110~owych
30-god:.:innych oraz 2L54 m1e .. Ięcy fobosowych '•-f,O;.JZlll•Jych". Dalej:
"Tarcza Słońca jest wyrażnie mniejsza, niż na Ziemi (średnio 20' ... )",
Nie tylko tu Je::.t wa:c:J1e, :.:e tarcL.a ::,.ouca JC"t wyra;..uc lll•HCJ.;L.a, ale
takżl! i to, że jej w1elko::.ć zmwnia się wyraźnie w C•<lgu roku marsyjskiego od 18' w perihelium do 22' w aphelwm, co w artykule popularnym
' nale:c:alo wyrażme zaznaczyć. Dalej: "Cztery pory roKu, jal( u nas, o.zywiście te;i; prawie dwa ra:.:y dłuższe od Z!Cm.;kich .. .'' N1e wszystkie! I tak
na poikuli pólnocnej wws' a mar.>yjsli:a liczy 200 dni, nasza zaś tylko 93
dni, mar.;yJska jest Więc pr.1.eszło dwa razy d.u;i;sza. Na mmast na tej
samej pólkuli jesień marsyjska trwa 146 dni (wobec 90 dni na.;zeJ), jest
Więc tylko ok. l G raq d,uż~za od naszej. Charakterysty~zną na Marsie
jest nw ta okoliczm.osc, ;i;e pory na Marsie są dmższe od zlCmskich, ale
że na pó.kuli północnej ww;ma jest o jedną trzecią dlu:i:Jza od jesieni.
Następme na str. 330: .. Śr<dnica pozorna nieregularnej tarczy Deimosa,
w idocznej gołym okiem jest 20 razy rrmiejsza, ni± średnica pozorna
Sloń .a ... · PrL:cde w~zy,;tkim. nie "średnica puzorna•·, lecz "srednH:a ką
towa". Poza tym należa 'o wyrażnie zaznaczyć: "niż śr,dnica kątowa
Słońca widzianego z Ziemi". Dalej na str. 331 : "Obserwatorzy (na
Mar::.ie) Wtdzą pudwójne :c:aćmien1e Siońca przez dwa kstęzy.e ... " FonJeważ ~r~dni e kątowe obu księ;i;yców Marsa są bez flOrównania mniejsze
od średnicy kątowej Słońca na Marsie, to właściwie nie można tu. .
mów1c o "za<.:m,cmach·', lecz tylko o przejściach tych ks1ężycow przed
tarczą Slolica. I dlatego na str. 331 rycina 2 jest b.ędna, gdy;i; wymiary
PhoboJa są na niej większe od tarczy Sioń:a. Wreszci-! na str. 332: "Obok
Ziemi w odległości mniejszej niż pół stopnia gołym okiem jest widoczny Księżyc ziC'mski..." Nie zawsze! Dla obserwa1ora na Marsie w najlepszym wypadku, tj. w momencie największej elongacji Ziemi od Słońca
oraz równocześnie w największej elongacji Księżyca od Ziemi odleg 1 ogć
kątowa tych dwóch planet wynosi około 13', natomia,.;t w mommtach
złącze!l, powtarzających się mniej więcej co 2 nasze tygodnie obie planety
zlewają się ze sobą.
Fel'ks Rapf •
Nowy Sącz
Odpowiedź p. Feliksowi Rapfowi
Według źródeł, z których korzystałem, współrzędne północnego bieguna
Marsa są. u= 2lh,l l)
+ 53°. Punkt ten leży w gwiazdo~biorze Łabę
dzia. Przyjął się zwyczaj, że "gwiazdą biegunową" nazywamy najbliż-

URANIA

'1.7

szą bieguna jasną gwiazdę. W danym wypadku jest nią Deneb odległy
o nie~pe.ma 8° od bwgutla. Inne najjaśntCJsze gwiazdy w promicmu 8°
<>d bteguna są 5m, a w1ę.:: dla ob3erwatoruw, który..:h wprowadzam, ledwo
widoczne golym okiem. (Kreślarz Redakcji wziął tę wypowiedz dosłownie).
Pon,~cwa:l uachylenie ptaszczyzny ruwmka marsyjsktego do ekhptyki
jest n,cmal takw (25",5), jak Ztcmi (23'1,6), przeto marsyj~kie pory roku
są amt!ogtClnc! do ztemsktch, lecz prawie 2 razy (l,b81) dlużs ..:c. Aby tę
analogH~ lCJ,Hej uwypuklić, popularyzatorzy powsze~..hnie używaj<! przy
opisie przyrody Mar~a nazw mie.;iGCY zicmskt,h, co lepiej prz mawia
do wyobra,.ni czytelmka. Niechże mi będzw wolno tradyc.jG tę konty-

nuować.

O ile idzie o średnicę tarczy słonecznej obscrwowa'lej z Marsa i cały,
wywód o tmnte<;szych porach roku Pana F. R., to polega on na nieporozumieniu. l'rżecie:l - na prosbę Hectaktora "Uranii" - napisniem felieton
naukO\\ y, ktury ma podać jednodniowe imprc"jc pierwszych astro !autów na Marsie, a nic uczony wywód profccorski, l·tórcgo Pan się odemnie domngu. \V felietonie autor mu ;i wybrać pcwn~ dowulnc zjawi:-ka
w danej chwili wtdocznc i ubOtznymi zawilymi wywodami nic powinien
obciążać LZytclnil n.
Astronom •wic niemieccy używają słowa "schoinbarc Durchmes::er",
francuscy "diamćtre apparcnt", wię~ niechże mi będzie wolno użyl: w felietonie wyrażc·nia "ir• dnica widom 1 '.
Rysunek 2 istotnie jest zbędny. Widome średnice ksiGżyców obscrwowa ·.ycb z Mar. a • l! zna~z·11e mntci ,z od w1d 111-.!j Ś! ·.In t y ::;• ńw.
Co do widoczności KsiGżyca z Marsa, to - jeżeli to ma być impresja
astronomiczna - autorowi wolno się wyrazić: ,.w odleglości mniej niż
pół stopnia", bo taki obraz bliski prawdy miał w oczach, pisząc.
J ·m Gadomski
zakrycie Słońca przez Fobosa na niebie marsyjskim
trwa l minulę i jest całkowite ?
Przeglądając felieton naukowy p. dr Jana Gadomskiego w "Uranii"
nr 1111957, str. 329, stwierdziłem pewne nieścisłości, na które należy
koniecznie zwrócić uwagę czytelników i astronautów.. chcących wytworzyć sobie obraz nieba marsyjsk.ego, obserwowanego z powierzchni
Marsa, ·ruchy jego księżyców, ich zaćmienia i zakrycia Słońca
Otóż rozpatrując rysunek 2 na str 331, spostrzegamy Dcimosa, prze
suwającego się na Ue tarczy słonecznej o średnicy około 20'. Przedstawia
on czarną plamtsę o średnicy kątowej około 4', a w rzeczywistości ma
być plamka o śrcdn:cy około 1',5, co wynika z odległości od poerzchni Marsa {5,96 RO = 19668 km) i jego własnej średnicy wynocej około 8 km. Wobec tego bGdzie on widoc.my na tle tarczy sło
necznej nawet gołym okiem (oczywiście przez ciemne szkło) jako plama,
którą zobaczy tylko wprawny ,.słonecznik".
,
Przechodząc następn.e do Fobosa, pokazanego na tym samym rysunku,
stwierdzamy, że jego średn : ca kqtowa, w porównaniu z wielkością tarczy
słonecznej, wynosi ok. 40', co wskazywałoby, że rzeczywista średnica tego
·okruchu planetarnego w tej odległości ·od powierzchni (1.77 R O =
5840 km) wyn0si 70 km. Tymczasem rzeczywista średnica Fobosa wynosi około 16 km, wobec czego wartość średnicy kątowej przy zmiennej
~dległości od obserwatora na powierzchni z = 5940 km, zaś h = 8730 km,
będzie się wahać od około 9' do 6', co wykazuje prosta proporcja:
3480
= 0,0092,
388000
Czy

~

naprawdę
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Jeżeli stosunek średnicy Księżyca ziemskiego do jego odległośc( od
Ziemi odpowiada średnicy kątowej około 30', to postępując w ten sposób
z Fobosem otrzymamy:
16
0,0092
30
- - - - O 0027 · - - - - 3 4 · czyli - - - = 9'
•
' 0,0027
• '
3,4
5840

16
0,0092
30
O 0018 · - = 5,1 ; ćzyli - - - -= 5,9'
5,1
•
' 0,0018
8730
Jak z tego wynika, sytuacja pokazana na rysunku 2, str. 331 "Urania ..
nr 11/1957 n igdy nie zaistnieje na niebie marsyjskim. Słońce nie zostanie całkowicie zakryte, a tylko po jego tarczy przesunie się ciemna
plama Fobosa o zmiennej średnicy kątowej zależnie od wysokości nad
horyzontem.
Powyższe uwagi można też porównać z danymi w artykule p . dr J.
Gadomskiego "Urania" Nr 6/1955 na str. 161 pt Pod niebem innych planet - Mars, chociaż i tutaj średni ce rzeczywiste Fobosa i Deimosa
przyjęte za Lowellem dla pierwszego 16 km, dla drugiego 50 km, widoczne będą obie pod kątem 9' , (dla Fobosa 6' do 9'), a nie jak pokazano na rysunku l , str. 162 "Urania" 6/1955.
Jasności księżyców Marsa, podane w artykule 6/1955 i 11/1957, widoczne z powierzchni planety, też pozostają w rozbieżności. W pierwszym wypadku jasność Deimosa -7m5, w drugim 10 razy większa od
Syriusza (-1 58m), czyli około -4,0m. Fobos 2 razy jaśniejszy od Deimosa, czyli -5,0m a nie --6,5m.
Rysunek 3. - Geometria zaćmleń księżyców marsyjskich, str. 331
Nr 11/1957 - aczkolwiek wiadomo o co chodzi, jest niejasna ze względu
na zbędną linię wyobrażającą ekliptykę, która jest właściwie kładem,
bo przecież promienie Słońca zawsze są równoległe do ekliptyki czy
orbit ciał obiegających Gwiazdę Dzienną.
Franciszek Stradal

Oświęcim

Odpowiedź p. FranciszkoWI StradaloWI
w odpowiedzi p . F. Rap f o w i zaznaczyłem, że istotnie rys. 2
nie gra z liczbami podanymi na średnice liniowe marsyjskich księżyców.
Przyjmując bowiem na średnicę liniową Deimosa 2r = 8 km, otrzymujemy na średnicę kątową (2a) w zenicie:
4
4
r
tga = -20110
D-R
23500-3390
czyli: 2a = 1'22"
Zatem De.imos byłby widoczny gołym okiem z powierzchni Marsa.
Analogiczny rachunek dla Fobosa (2r = 16 km) daje 2a
9',1.
Jeżeli natomiast oprzemy się na pomiarach mikrometrycznych p,
L o w e 11 a (Fobos - 2r
58 km), otrzymujemy: 2a = 33',1, co zbliża
nas do rys. 2. Da to oczywiście całkowite zaćmienie Słońca i to o wiele
pełn i ejsze, niż na Ziemi. Przyjmując za Lowellem dla Deimosa 2r = 16 km,
otrzymujemy: 2a = 2',7, co nas znów zbliża do rys. 2. Jednym słowem
rysunek 2 ilustruje raczej wyniki oparte na pomiarach Lowella.
Na rys. 3 linia ekliptyki jest zbędna.
Artykuł w zeszycie nr 6 z r. 1955 poruszał temat u nas jeszcze niemal
nie popularyzowany. Dlatego nosił raczej charakter szkicu. Dopiero
w 2 lata później zająłem się bliżej jego rozpracowaniem (nr 11 z r. 1957).

Już

=

=

Jan Gadomski

-
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Styczeń
opracował

1958 roku

J. Pagaczewski

Momenty zjawisk podano w c'zasie środkowo-europejskim, jako obowiązującym
w Polsce. Symbole: d, h, m, s - oznaczają dnie, godziny, minuty i sekundy
czasu, podczas gdy przez: o, ', " - oznaczono stopnie, minuty i sekundy łuku.
Przez <1• l) oznaczamy jak zwykle, współrzędne. równikowe ciał niebieskich,
rektascensję i deklinację; A• <P oznaczają długość i szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg - wielkość gwiazdowa.

l

1<1-31<1 Planeta Wenus świeci jasno na niebie zachodnim, jednak
szybko zbliża się ku Słońcu i już 28ll jest z nim w dolnej koniunkcji.
Mars świeci nicpozornym blaskiem gwiazdy 2 mg nisko na niebie
w gwiazdozbiorze Wężownika. Zamiast niewidocznego w mniejszych
lunetach Plutona podajemy współrzędne dwóch planeto:d: Ceres i Juno,
z których pierwsza jako gwiazdka 7 mg może być odszukana na początku miesiąca tuż ponad gwiazdą Y, Gem, przy czym w ostatnich
dniach miesiąca przetnie linię łączącą Kastora z 'Polluksem w odległości Y. od tego pierwszego. Juno jest slabsza (ok. 8 mg); do odszukania
po wrysowaniu pozycji do atlasu gwiezdnego na granicy gwiazdozbiorów:
Rzeki Eridan, Byka i Oriona. Jowisz jest dobrze obserwowalny w Fannie, posiadacze lunet mogą obserwować zjawiska w układzie jego czterech najjaśniejszych ksi~;życów według tabelki na następnej stronie.
Saturn widoczny w Wężowniku, przy czym przez cały rok jego pierścienie będą szeroko rozwarte, a więc dogodne do obserwacji. Uran
w gwiazdozb:orze Raka może być znaleziony lornetką, mniej więcej
w połowie między gwiazdami 81 i 83 Cne. Neptuna znaleźć możemy
przez lunetę dość łatwo na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi, gdyż
tworzy trójkąt niemal prostokątny (kąt prosty przy planecie) z gwiazdami ·.~ Vir i 2 Lib.
3d Ziemia znajduje się w punkcie przysłonecznym swej orbity (perihelium) w odlegiości 147 milionów km od Słońca.
3ll W ciągu nocy 2/s i 3/4 ukazywać się będą meteory należące
do roju Kwadrantyd, których ilość dojlić może do 40 na godzinę. Ich
radiant znajdować się będzie w Wolarzu, a = 15h24m, l'l = + 50°. Niestety blask Księżyca w pobliżu pełni będzie bardzo utrudniał obserwacje przygaszając słabsze meteory.
13•1 Nad ranem, ok. 6h, zaobserwować możemy koniunkcję Ksi~;życa
1- Jowiszem. Księżyc w fazie ostatniej kwadry minie planetę w odległości 20 (4 tarcze) na połutinie.
• 15•124h.5 Dogodne do obserwacji minimum Algola (~ Per); obserwować można spadek do minimum i powtórny wzrost blasku. Dla wyznaczenia momentu najmniejszego blasku wystarczy obserwować 3h
przed i tyleż po minimum.
16d Kilka dni przed i po tej dacie możemy próbować odszukać przed
wschodem Słońca Merkurego. W dniu 16. I osiągnie on największą
elongację zachodnią (230.9). Tego dnia planeta wschodzi ok. 1".5 przed
Słońcem. Obserwacja jest trudna, gdyż Merkury przesuwa się obecnie
w najniższych partiach ekliptyki (w Strzelcu).
16•124h O północy obserwujemy koniunkcję Księżyca z Saturnem.
Księżyc minie planetę w odległości 2°.1 na północ.
17tł23h Księżyc minie Merkurego 3° na północ .
18d21h.3 'Dogodne do obserwacji minimum Algola.
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Może

uda się nam zaobserwować tuż po zachodzie Słońca zblicieniutkiego sierpa Księżyca, liczącego zaledwie l dzień wieku,
do planety Wenus O lh po północy środki obu ciał niebieskich miną
się w odległości zaledwie 0°.7, niestety koniunkcja ta będzie już dla
nas nicdostępna. W części Nowej Zelandii nastąpi zakrycie planety
Wenus przez Księżyc.
21<118hl Minimum Algola. Można będzie obserwować wzrost jasności l~ Per od minimum aż do osiągnięcia pełnego blasku.
23<1 Nad ranem Mars minie Saturna w odległości 2° na południe.
Mars, bardzo jeszcze oddalony od Ziemi, będzie widoczny jako gwiazda
2 mg, Saturn natomiast będzie l wielkości. Spotkanic to nastąpi w Wę
żown'ku. Niedaleko. na pd. zachód świeci Antares w Skorpionie (a Sco)
zblizający się bardzo zabarwieniem do Marsa, skąd pochodzi jego nazwa
(Ant(i)-Ares, ,.konkurent .. Marsa). Pożądane porównania barw!
28<1 Wenus w dolnej koniunkcji ze Słońcem.
30<1231• Nadarza się okazja do zaobserwowania zakrycia gwiazdy
(i Byka, 5'!'1 mg) przez Księżyc w fazie tuż po l kwadrze. Będzie to początek zjawiska: gwiazda zniknie mniej więcej w połowic nicoświetlo
nego brzegu tarczy naszego satelity, w momentach: 59'!'8 w Poznaniu,
61'!'7 we Wrocławiu, 60•~:3 w Toruniu, 64m9 w Krakow'e i 62m9 w Warszawie . Jest ważne, aby dokładnic znać poprawkę używanego do obserwacji zegarka. (Uwagi o służbie czasu miłośnika astronomii zob ..,Urania" 1957 Nr 6, str. 185).
·
30·1 Uran w opozycji do Słońca. W ciągu miesiąca łatwy do odszukania lornetką (5.7 mg) w gwiazdozbiorze Raka. Odległość od Ziemi
17.5 jedn. astr., średnica tarczy 3".9.
20d
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Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Biecz - Przedmieście 618
Częstochowa ul. Pstrowskiego l. Obserwatorium Astronomiczne w Parku StaSZICa.- Sekretariat czynny w każdą trodę w 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 n1eba w każ
dy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa , ul. Piastowska 34 tel. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki i środy
w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24. Polskie L inie oceaniczne.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24. Polsk ,e Lmte Oceamczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim
telefonicznym porozum1eniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481.
Jędrzejów Rynek 9, tel. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych hstownie lub teiefomcznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Kola jest Planetar ,um i Obserwatorium Ludowe, Chorzów 1,
skr. poczt. 10, tel. 301-49 - W każdą pierwszą sobotę 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. - Sckretanat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 18-~0.
Krosno n . W. - ul. Nowotki l, I p.
Lódź ul. Traugutta 18, v p., pok. 512. - Sekretariat i biblioteka czynne w każdy
poniedziałek (powszedni) w godz. 18-~0. Pokazy nieba przez lunety odbywają
się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Koła .
Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50 a, telefon 80-52. Sekretariat czynny codziennie
w godz. 16-19.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opol e - ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj . .Dom Kultury, pok. 45. Sekretariat
czynny codziennie w godz. 10-18.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka,
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20
Płock J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura .,Ruch".
Poznań Sekretariat i biblioteka czynna we wtorki i czwartki w godz. 17-19.
w tymże czasie czynna pracownia szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A .
w Parku im. Kasprzaka (przy Palmiarni).
Racibórz - ul. J. Kaspr:>wicza 11, Liceum d)3 Pracujących.
Szczecin- Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Sekretariat czynny we środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. W razie
niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
~zczecinPk ul. T. Kofciuszki 10. m 3.
Toruń ul. M . Kopernika 17. - SE'kretarlat i Biblioteka czynne w poniedziałki
i czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia 13 I. 195R r.
o godz. 18 odczyt J. Smollńskiego p. t . .,Poglądy na budowę Kosmosu". Dnia
27. I . o godz. 18 odczyt J. Kanthaka p. t. ,.Rozwój i typy lunet astronomicznych".
Warszawa - AJ. Ujazdowskie 4. - SekrE'tariat i Sekcje czynne we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21. Pokazy nieba
w każdy bezchmurny wieczór w godz. 19-21.
.
Wroc ł aw ul. Pion•erska 11. - W dniPCh 10 i 24. I. 1958 r. w siedzibte Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, odbędą się zebrania członków .
Na zebraniach tych będą wygłoszone referaty naukowE'.
z
ZA W IA DO M J EN I E
Składka

roczna członków P. T. M. A. na rok 1958 wynosi zł 36. Opłata prenumeraty na rok 1958 wynosi zł 48. Cena Mapki Obrotowej nieba wynosi zł 12 p lus
koszta przesyłki zł 4. Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł, o średnicy
150 mm, z dodaniem 50 g tlenku ceru wynosi zł 50, o średnicy 250 mm - zł 200.
Cen a dla Członków PTM A 3 zł .

u AA

N

l

A

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMil

ROK XXIX

tuTY 1958

Nr 2

T RE S C Nr l :
Str.

ARTYKUŁY

Maria Kar p o w i c z : Zagadnienie Obłoków Hagena
Józef D o l e cek: O powstaniu kółka astronomicznego i budowie
Ludowego Obserwatorium w Wołoskim Międzyrzeczu .
Konrad Rud n i ck i: Teoria
Marsic

Lebicdyńskiego

33
36

o cyrkulacji wody na
3fl

KRONIKA
Badania powierzchni gwiazd. -Nowe dane o radiowym promieniowaniu Jowisza. -

Systematyczne odchylenie w

nach wodoru w Galaktyce. w

pobliżu

Gdzie

płaszczyzny

lądować

na

Odkrycie

galaktycznej. -

Księżycu?

ki teleskop dla Japonii.-

-

Planety w

Rozbłyski

zewnętrznych

mgławic

Rozbłyski
układzie

rejo-

pozagalaktycznych
na

Księżycu.

-

61 Cygni.- Wiel-

i promieniowanie radiowe

Słońca

42

KRONIKA PTMA •

48

PORADNIK OBSERWATORA

49

OBSERWACJE .

56

Z KORESPONDENCJI
NASZA

58

.

60

OKŁADKA

61

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Rycina na

okładce:

Projekt refleksyjnego zegara słonecznego- karta tytułowa dzieła (1635 r.)
słynnego fizyka Atanazego Kirchera, rytowana przez Jana Heweliu:;za.
Znak zodiaku: Ryby.

Zam 6354/57- S-41Drukarnia

Nakł.

4.000 + 32- Obj. 21/2 ark.- Pap. sat. Al70 g

Związkowa,

Kraków, ul.

Mikołajska

13

ROK XXIX

LUTY 1958

Nr 2

URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE
O RGAN POLSKIEGO TOW.ARZYSTW.A
KlAK 0 W

MIŁOSNIKOW

ASTRONOMil

t958

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

MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

ZAGADNIENIE

OBŁOKOW

HAGENA

W związku z szeroko rozpowszechnionymi badaniami materii międzygwiazdowej prowadzonymi w wielu obserwatoriach, w Obserwatorium w Bonn podjęto specjalne badania
w celu wyjaśnienia natury obłoków Hagena. Zagadnienie "obło
ków kosmicznych" było dość głośne w latach dwudziestych
ii trzydziestych bieżącego stulecia, kedy to J. G. Hagen ogłosił
szereg prac dotyczących efektu obserwowanego przez siebie
wizualnie w Obserwatorium Watykańskim. Oglądając mianowicie rozmaite n'jony n:eba gwiaździstego przy pomocy refra'ktora zauważył, że w wielu miejscach t'o nieba wydaje si~
!jak gdyby było pokryte mniej lub bardziej szarymi chmurami rozpraszającymi światło gwiazd. W celu oceny intensywności chmur użył Hagen skali pięcio-stopniowej. Zupełnie czarne tło ocenił w użytej przez siebie skali stopniem l, najjaśniejsze szare tło stopniem 5. Hagen przekonany był, że ob"serwowane przez niego "chmury" są materią międzygwiezdną
i to tym bardziej, że ich rozkład zgadzał się z 52 rejonami
mgławicowymi opisanymi przez Wiliama Her.schela. "Du:-chmusterung" Hagena z roku 1931 pokrywający n:eb::> pó·no··
cne od bieguna do równoleżnika deklinacji -20°, wykazuje,
iż obserwowane zjawisko zależne jest od szerokości galaktycznej w ten sposób mianowicie, że w pas:e równika galaktycznego o szerokości około 15° przeważają stopnie l i 2 (co
świadczy o braku obłoków kosmicznych), w większych szerokościach galaktycznych zdarzają się stopnie 2 i 3, następnie
wyżej stopnie 4-5 i wreszcie stopień 5 posiadają rejony nieba
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największej szerokości galaktycznej. "Chmury
wykazują tam jak gdyby największą gęstość.

o

kosmiczne' "

Obłoki Hagena posiadają zatem rozkład inny niż materia
międzygwiazdowa, która koncentruje się głównie w płaszczy
źnie galaktycznej. Ten fakt oraz okoliczność, iż usiłowania, aby
obłoki utrwalić na kliszy fotograficznej nie powiodły się, wywołały, że zaczęto odnosić się do nich ze sceptycyzmem. Nie
można było jednakże zaprzeczyć, iż obserwowany przez Hagena efekt rzeczywiście istnieje, potwierdzili to bowiem inni
obserwatorawie przy użyciu tej samej skali ocen.

Jedyne rozwiązanie
wydawało się możliwe

w związku z ,.obłokami kosm'cznymi'
- mianowicie ·- zaliczyć obserwacje
lJagena do efektu fizjologicznego, t.zn. że prawdopodobnie są
wynikiem efektu kontrastu i nic odpowiadają im żadne obiekty
rzeczywiste. Tło nieba w rejon'lch o dużej gęstości gwiazdo
\\ej wydaje się czarniejsze, niż w rejonach o małej gęstości
Wyjaśnienie takie tłumaczyłoby obserwowany zw ; ązek pomię
dzy ocenam1 Hagena i galaktyczną szerokością. Ponieważ jednak trudno było potwierdzić tę możliwość doświadczalnie,
dyskusję nad obserwacjami Hagena przerwano na długi czas:
i zgadnienie to wypłynęło ponowme dopiero niedawno w zwią
zku z doświadczeniami przeprowadzonymi w Obserwatorium
'" Bonn przez F. Beckera i J. Meurersa.
Celem przekonania się , czy obłoki Hagena rzeczywiście
ismieją, czy są jedynie zjawLk:em fizjologicznym, ci dwaj
astronomow:e utworzyli sztuczne niebo (z jedn:Jshjnym tłem
i rozmaitą gęstością gwiazd), które następnie fotografowali. Na
kliszach gwiazdy wyszły jako jasne kropki na ciemnym tle
o jednostajn0j czarności. Klisze oświetlano następnie od tyłu
światłem rozprosz,mym i obserwowano przy pomocy teodolitu
umieszczonego w odległości kilku metrów od kliszy. Przy pewn«::j zmiennej g~stości gwiazd i pewnym ośw:etlemu efekt kontrastu wyst~pował bardzo wyraźnie. Tło zostało ocenione
w skali Hagena zgodnie, chociaż niezależnie przez obu obserwatorów. Jednostajne tło kliszy wydawało się bardzo ciemne
· rejonach o dużej gęstości gwiazd, a szare w rejonach o małt j gęstości. Obserwowana róż.nica wynosiła około 3 stopni
w skali Hagen::~. To samo pole zostało następnie reprodukowane na kliszy z tłem jaśniejszym , t. zn. o większej przepuszczalności. Pojaśnienie tła spowodowało zniknięc'e efektu,
który pojawił się znów gdy zmn'ejszono oświetlenie kliszy.
Frzy jednostajnej gęstości punktów jasnych (gwiazd) - nie
zauważono żadnej różnicy w zaczernieniu tła. Skoro jednak
rozkład jednostajny zamieniono na niejednostajny przez usu-
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nięcie niektórych jasnych kropek przy pomoc:-. atramentu
efekt Hagena natychmiast stawał s~ę widoczny.
Resumując wyniki tych doświadczeń można powiedzieć,
ze istotnie fizjologiczne efekty kontrastu które zależą od rozkładu gwiazd na niebie, zdolne są wywołać zmienny wygląd
tła nieba od głęboko czarnego do matowo szarego.
Becker i Meurers, w dalszym ciągu badań nad efektem
kontrastu, starali się wykryć związek 1 omiędzy ocenJmi. Hagena i rzeczywistym rozkładem gwiazd na niebie. W tym celu
wybrali z atlasu nieba "Bonner Durchmusterung" pewne pole
gwiazd, w którym występują wszystkie stopnie w skali Hagena. W wybranym rejonie zlic zyli wszystk:e gwiazdy przypadające na małe pola o określonej jednostkowej pow:erzchni.
W każdym takim polu można było ocenić tło w stopniach Hagena i zestawić następme tablicę, w której widać wyraźny
związtk pom:ędzy stopniem Hagena i średnią liczbą gwiazd
w polu:

Stopień

w ocenie
Ha.E,ena

l

l

1- 2
2

2- 3
3
:~ - 4

4

4

~

5

l

Średn i a

Jic:.:ba
g\'. iazd
2!1

27
26
23
22
20
19
14
11

Chociaż związek jest wyraźny, to jednak, jeśli weźmiemy
pvd uwagę liczbę gwiazd w poszczególnych polach np. ocenionych stopniem Hagena 3, to zdarzają się pola z liczbą
gwiazd zarówno 10 jak i 30 (średnia liczba wynosi 22). Mówimy, że rozrzut punktów jest duży. To samo dzieje się
i w innych polach. Z drug1ej strony w polach o liczbie gwiazd
za wartej pomiędzy 17 a 22 zdarzają się wszystkie stopnie Hagena. Istmenie tak dużego rozrzutu wskazuje, iż obserwacjom
Hagena nie można całkowicie przypisać efektów kontrastu.
Część tego rozrzutu można tłumaczyć nieuniknioną niepewnością jaką występuje przy wszelkich ocenach wizualnych, a takimi są oceny Hagena. Duży wpływ ma tu bez wątpienia stan
atmosfery.
Badania związku stopni Hagena i ilości gwiazd w polu
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Becker i Meurers powtórzyli obliczając również jasność cał
kowitą przypadającą na jednostkę powierzchni, przyjęli przytern 0.01 jasności gwiazdy pierwszej wielkości jako jednostkę.
Badali następnie związek pom:ędzy stopniami Hagena i jasnością całkowitą.
Na zakończenie przeprowadzonych doświadczeń i b1dai1
związanych z zagadnieniem obłoków Hagena, Becker i Meurers podają możliwą interpretację otrzymanych wyników,
a mianowicie:
l) Efekty kontrastu, wyjaśniając z grubsza obserwowane
zjaw:sko, nie wykluczają możliwości istnienia rzeczywistego
ośrodka międzygwiazdowego jednostajnie rozłożonego na całym niebie.
2) Być może nasz Układ Słoneczny otoczony jest lokalnym
obłokiem materii międzygwiazdowej, słabo oświetlonej przez
Słońce lub bliskie gwiazdy.
3) Z całą pewnością można powiedzieć, iż niektóre z ocen
Hagena odpowiadają realnym obłokom kosmicznym. Dlaczego
jednak obiekty te są widoczne, ale nie mogą być fotografowane, pozostaje nadal sprawą niewyjaśnioną.
JOZEF DOLECEK -

Vala~.

Mezii'ici

O POWSTANIU KÓŁI{A ASTRONOMICZNEGO
I BUDOWIE LUDOWEGO OBSERWATORIUM W WOŁOSKilU
MIĘDZYRZECZU

W roku 1920 zostało założone kółko astronomiczne w Wołoskim Międzyrzeczu, przez prof. Antoniego Ballmera. Pierwsi
członkowie tego kółka pracowali bardz::> skromnymi środkami.
Jednak ich entuzjazm i zapał pokonał wszystkie trudności.
Kółko stale się rozszerzało, a w roku 1928 prof. Balimer kupił
starszą drewnianą budę wodociągową, z której zbudJwał na
swej parceli w Stinadlech małą dostrzegalnię z kopułą o śred
nicy 3 m. W latach okupacji lq3q-1945 kółko było przez hitlerowców prześladowane, a nawet trzech członków stracono.
Mimo to, pozostali członkowie gromadzili się dalej pod patronatem miejskiego muzeum.
Ponieważ wspomniana dostrzegalnia nie zaspokajała potrzeb,
członkowie kółka marzyli stale o postawieniu dostojnego przybytku wiedzy astronomicznej. Planów było wiele, aż w końcu
postanowiono zrealizować projekt arch:tekta Zd. Plesnika,
który ze swą grupą opracował wszystkie plany za darmo.
Okupacja pozbawiła nas wszystkich oszczędności, dlatego
też w roku 1948 zaczęliśmy budować bez pieniędzy. Jest to
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wprost nie do uwierzenia, ale naprawdę tak było. Postanowilismy, że wszystkie możliwe prace będziemy wykonywać wła
sną brygadą bezpłatnie. Dzięki temu tylko, że nawet w części
nie przeczuwaliśmy trudności nas czekających, zabrali.§my się
do pracy. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje się nam to szaleństwem, ale jak widać, niekiedy i szalone przedsięwzięcia
udają się.

Wszystkie prace przygotowawcze, jak: wykopy dla fundamentów, piwnic, doły na wapno, gaszenie itp. wykonywali
członkowie wspólnie i bezpłatnie. Gromadzil:śmy różny st::try
materiał cegły z gruzów, stare żelazo zbrojeniowe ze zniszczonego betonowego mostu, rozebraliśmy wszystkie bunkry
strzeleckie w mieście, braliśmy udział w pracach leśnych celem uzyskania drzewa, a gdzie tylko jaki kamień, zbieralEmy
i odwozili na budowę. Do zwożenia tego różnego ma ter· al u
była używana i krowa jednego z naszych czlonków, którą
z wdzięczności nazwaliśmy "astronom:czną krową".
Zarząd tutejszej cegielni zezwolił nam na pobranie połówek
1 odłamków cegieł, z czego skwapliwie i w zupełności skorzystaliE.my. a o tym, że nam niekiedy pomieszały się całe cegły
z połamanymi, też należy wspomnieć.
O znaczeniu naszej budowy przekonaliśmy niektóre w~adze
okolicznych wiosek, dzięki czemu zezwolono nam na bezpłatne
wykopanie sobie żwiru i piasku. Z bezpłatnie zdobytym starym i odpadkowym materiałem, z pomocą studentów tutejszych szkół, członków kó~ka astronomicznego i żo~n:erzy zabraliśmy się do budowy.
Jednak niektóre specjalne prace i materiały trzeba było
zapłacić. Wiadomo, że p:eni(idzy nie mieliśmy, więc w celu
ich zdobycia członek kółka astronomicznego Józef Dolecek
razem ze swymi teatralnymi przyjaciółmi F. Holubem, M. SladeC:kem i F. Kalivodą założył wesołą estradę, z którą jeździli
do różnych miast, a cały dochód ofiarowywali na budowę obserwatorium. Poza tym, sprzedawaliśmy wśród mieszkańców
tzw. cegiełki po 5 koron. Tym sposobem uzyskalEmy przyzwoitą sumę. Ze starego i odpadkowego materiału, oparte o nasze prywatne dochody, rosło powoli ponad wszystkie trudności
dzisiejsze dzieło.
.
Na budowie zainstalowaliśmy oświetlenie, ponieważ pncowaliśmy przeważnie wieczorami. Wynikiem pracy entuzjastycznych budowniczych były tysiące roboczogodzin.
Przy samej budowie i wyposażeniu wnętrza nieśli nam też
zupełnie bezinteresowną pomoc liczni pracown' cy naukowi i fachowcy. Z pośród nich na pierwszym miejscu należy wspomnieć dr Huberta Sloukę, który niezliczoną Hość razy przy-

UflANIA

Jezdżał aż z Pragi, aby pomóc lub poradzić. Inni to: inż. śula,
arch. Misteck}, arch. stork, inż. arch. Kalivoda i inni. Bzz ich
purnocy ciężko byłoby podołać trudnościom i dlatzgo zasłużyli
0ni na wielk'e uznanie i gorące podziękowanie.
W roku 1953 z braku środków finansowych budowa została
wstrzymana na pewien czas, a ponieważ nie była dostatecznie zabezpieczO:tJ.a, na skutL.k warunków atmos.feryczn)' ch
bardzo ucierpiała. Dzięki zasłudze p. Wacława Prllśi z Min.
Oświaty powiodło s;ę nam dokończenie tej budowy włączyć
do planu państwowego, a równocześnie uchronić ją od dalszego
zniszczenia. Tym sposobem umożliwiono nam dokończenie budowy, a następnie wyposażenie wnętrza.
Nasze obserwatorium jest prowadzone według statutu nadanego prz z Min. Kultury Okręgowemu Ludowemu Obserwatorium KUV w Gotwaldowie Ma jedną kopulę średnicy 6 m
i dwie kopuły średnicy 3 m, salę wykładową dla 80-100 osób,
wielki hol służący na pomieszczenie sta'ej wystawy astronomicznej, bibliotekq liczacą ponad 1.000 fachowych dzieł w róż
nych językach , kabinę do wyświetlania, kancelarię, laboratorium fotograficzne, rozdzielniq elektryczną i akumulatornię.
Następn:e urządzamy pracownic; mechaniczną i optyczną oraz
wahadło Foucaulta.
Zachodnia kopuła kryjR zwierc:adłowy teleskop Cassegraina
r 24 cm. W e wschodniej kopule znajduje się refraktor 13 cm.
Dla głównej kopuły k01'lczymy zwierciadłowy teleskop Newtona t 60 cm. Poza tym mamy kilka własnych przenośnych
lunet, takich jak: Binar, Monar i refraktor (/) 100 mm
Z pomocą MNV w Wołoskim Międzyrzeczu postqpujemy
we wspólnej pracy nad uporządkowaniem otaczająceg:l obserwatorium terenu, gdzie urządzimy park, a w nim nHturalne
muzeum historyczno-astronomiczne.
Pomimo, że' nasze obserwatorium nie jest jeszcze w zupełności wykończone i wyposażone, jest już od l. I. 1955 r.
tzęściowo czynne. Przez swą oryginalną architekturę staje
się obiektem zainteresowania nnszych i zagranicznych gośd.
J st pożądanym ośrodkiem kulturalnym, gdzie ·odbywają się
różne odczyty, zebrania, pokazy, kursy itp. Zwłaszcza dla studiującej młodzieży obserwatorium to jest wielką pomocą.
dzięki różnym kursom matematycznym i fizycznym. Popularyzujemy osiągnięcia wiedzy z dziedziny astronomii i innych
pokrewnych nauk przyrodniczych, wśród najszerszych warstw
ludu, a równocześn'e rrz,vczyniamy się do podniesienia poziomu
kulturalnego naszych ludzi pracy.
(Tłumaczył F. Stradal Oświęcim)
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Warszawa

TEORIA LERIEDYŃSKIEGO O CYRKULACJI WODY
NA MARSIE
Bawiący w Polsce
·wygłoc;ił dn. 26. XI.

prof. Aleksander Lebiedyx1ski z Moskwy
1957 1. na zebraniu Oddziału Warszlvt.skiego Folskiego Towarzystwa Astronomicznegn ')dczyt o swujej teorii cyrkulacji wody na Marsie oraz wypuwiedział pewne
uwagi dotyczące możliwości i form życia na tej planecie.
W dotychczasowych próbach teoretycznego wyjaśnienia zjawisk w atmosferze marsyjskiej, główną trudność sprawiało istnienie dużych połaci powierzchni planety pokrytych śniegiem
(czapy polarne) i jednoczesny brak pary wodnej w atmosferze
w ilościach wykrywalnych spektroskopowo. Bowiem wszelkie
<:lotychczasowe teorie przewidywały, że w temperaturze panującej na Marsie woda parująca, a raczej sublimująca z czap
polarnych, powinna dawać w atmosferze zawartość pary wodnej lekko dającą się wykryć przy analiz'e widmowej światła
słonecznego, które przeszło przez atmosferę Marsa (odbitego od
powierzchni Marsa).
Prof. Lebiedyński stwierdził, że w poprzednich teoriach niesłusznie przypisywano atmosferze marysyjskiej te same wła
ściwości, co atmosferze ziemskiej. Jeśli idzie o zagadnienie
wody, to główną różnicę między Ziem'ą i M:1rs~m stanowi
średnia temperatura roczna, która na Ziemi w większości obszarów leży powyżej zera, na Marsie - wszędzie poniżej Na
Ziemi woda znajduje s:ę więc normalnie w stanie ciekłym. na
Marsie jej zwykłym stanem jest stały. Stąd atmo:>fera MJrsa
jest w zasadzie sucha. Sciś1ejsze rachunki wykazują, że je.>t
to w dodatku (w przeciwieństwie do ziemskiej) atmo.>fera
niekonwektywna, to znaczy, że brak w niej systematycznych
ruchów termicznych. Przypomina ona na ogół w całości naszą
spokojną stratosferę. Istnieją w tej atmosferze tylko lokalne
ruchy mas gazu powodujące wiatry. Rachunki pokazują, że
·wilgoć znajdująca się w takiej atmosferze nie przyjmuje temperatury otaczającej atmosfery, lecz posiada na różnych wysokościach temperaturę prawie stałą, która w warstwach przylegających bezpośrednio do powierzchni planety jest niższa
od temperatury pozostałych składników atmosfery mniej wię
•ct•j o 30°.
Jeśli uwzględnić tę okolicz,ność, to prosty rachunek wykazuje, że ilość pary wodnej w atmosferze musi być tak ma'a,
że nie można jej wykryć spektroskopowo. Tak można wyjaśnić
ten pierwszy dziwny fakt obserwacyjny.
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Drugi dziwny fakt zaobserwowany na Marsie stanowi to.
że wody w atmosferze jest tyle, że może się ona na zimowej
półkuli planety osadzać w postaci szronu lub lodu jako czapa
polarna, a zarazem latem często cała czapa może znikać. Dokładny rachunek procesu sublimacji czap polarnych wykonany
przez współpracowników prof. Lebiedyńsk:ego wskazuje, że
grubość czap jest bardzo mała (milimetry centym~try).
a więc i ilość wody zawarta w samych czapach - niewielka.
Na Marsie istnieje zatem stan dość wyjątkowy, bo gdyby
wody było w obiegu tylko trochę więcej, to już atmosfera
nie mogłaby jej pomieścić, czapy polarne stałyby się grubsze
i nawet w najcieplejsze lato musiałyby częściowo pozostawać
na biegunach. Jeśli zaś wody byłoby tylko trochę mniej, t()
wogóle nie osadzałaby się nawet zimą na biegunach. Trudn()
przypuścić, żeby istniejący stan był wynikiem przypadku.
Prof. Łebiedyński uważa, że i tu wyjaśnienia należy szukać
w suchości atmosfery Marsa i związanym z tym jej silnym
zapyleniu. Chmury pyłowo-piaskowe są na Marsie zjawiskiem·

znanym z obserwacji.
Wyobraźmy sobie. że w jakiejś chwili było na Mars:e w cyrkulacji więcej wody niż obecnie. W takim razie jej nadwyżka
skupiła się na biegunach w postaci czap lodowych i tylko nikła
warstwa tych czap zdolna była latem wysublimować do atmosfery. Masy lodu pozostające z roku na rok zostały jedmk
z czasem pokryte pyłem i piaskiem, którego warstwa z biegiem
lat stawała się coraz grubsza. Tylko warstwy lodu co rok ulatniające się i co rok się osadzające mogą nie zostać zapylone.
Tak więc czapy polarne na Marsie mogą być dowolnie grube.
a to, co obserwujemy, to tylko drobna ich warstwa nie dająca.
się przykryć pyłem.

Nie ma też żadnych powodów, aby przypuszczać, że grube
lodowce znajdują się tylko przy biegunach Marsa. Prawdopodobnie wody na Marsie - w stosunku do jego rozmiarów jest tyle co na Ziemi. Tworzy ona prawdopodobnie również
rozległe morza. Ze względu na średnią temperaturę niższą od
zera, są one jednak zamarznięte i do tego zaniesione grubymi
warstwami piasku Prawdopodobnie często się zdarza, że lol~dne wiatry rozgrzebują ten piasek. Jeśli stanie się to w lecie
1 w dzień, pod wpływem promieni słonecznych lód zaczyna
sublimować. Takie procesy zw:ększaią ilość pary wodnej w atmosferze. Równowaga zostaje jednak z1wsze utrzymana, gdyż
nadwyżki wilgoci zostają systematycznie osadzane na biegunach, a z cza..,em przysypane pyłem i w ten sposób wyeliminowane z dalszej cyrkulacji. W ten sposób w obiegu atmosfe-
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rycznym znajdują się tam stale małe ilości wody wystarczające
do powstania zimą cienkich osadów lodowych przy biegunach,
lecz ogólna ilość wody może być znacznie większa.
Prof. Łebiedyński uważa, że woda na wszystkich planetach
pochodzi z procesów wulkan:cznych i stanowi wodę krystalizacyjną uwolnioną z minerałów. Na Ziemi woda wyrzucona
z wulkanów przechodziła do atmosfery jako para, a n.u.tępnie
spadała na Ziemię jako deszcz. Na Marsie osadzała się ona
w podobny sposób na glebie lecz w postaci lodu, czy t eż szronu.
Z czasem nagromadza1y się duże lodowce, które stając się plastyczne (podobnie jak nasze lodowce górskie) zsuwały się na
miejsca niższe i stworzyły lodowe oceany. Być może, że w głębi
tych oceanów z powodu wysokiego ciśnienia i wyższej temperatury uwarunkowanej izolacją cieplną lodu i promieniotwórczością, woda znajduje się nawet w stanie ciekłym. Zresztą
"'' sensie geologicznym lodowce posiadają wiele cech wody
ciekłej .
Można przypuszczać, ze również nadwyżki wilgoci atmos ferycznej osadzające się przy biegunach Marsa przewwają się
następnie znowu ku równikowi pod postacią strumieni lub
prądów lodowcowych.

Jeden ze współpracowników prof. Łebiedyńskiego przypuszcza, że kanały marsyjskie są poprostu gigantycznymi szczelinami w skorupach lodowych tamtejszych oceanów (to znaczy,
że tzw. "lądy" marsyjskie byłyby wlaśnie oceanami, gdyż tylko
na nich dostrzegamy kanały!).
W takich pustynno - lodowcowych warunkach sezonowych
z mian zabarwień i zarysów różnych miejsc na Marsie nie
można wytłumaczyć inaczej, jak tylko obecnością isbt żywych .
.Jednakże muszą to być istoty całkiem inaczej zbudowane niż
ziemskie rośliny, czy zwierzęta. Nie tylko bowiem muszą się
dostosować do niskich temperatur i do wody wyłącznie w stanie stałym lub lotnym, lecz również do braku tlenu l1b przynajmniej n iewielkiej jego zawartości w atmosferze. P..:of. Łe
biedyński przypuszcza, że czystego tlenu na Mars:e nie ma
wogóle i to dlatego, że brak tam roślin, któreby mogły dostarczać go atmosferze . .Zycie na Marsie jest prawdopodobnie
beztlenowe.
Prof. Łebiedyński wysuwa nawet hipotezę, że istniejące
dziś na Ziemi beztlenowce są pozostałościami rozległ::· go ongiś
i u nas życia beztlenowego, które poprzedziło dzis:ejszy świat
roślinny i zwierzęcy. Atawistycznych cech życia beztlen')wego
możnaby się dopatrywać w promieniach mitogenetycznych wysyłanych przez organizmy roślinne i zwierzęce. Są to jak wia-
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domo promienie nadfiołkowe. Otóż ich widmo w dziwny sposób wykazuje związek z obszarami przezroczystości (dla promieni nadf:'ołkowych) atmosfery beztlenowej, takiej jak na
Marsie. Jeśli tego faktu nie chcieć uważać za przypadkowy, to
można przypuścić, że niegdyś Ziemia i Mars mhły ten sam
skład atmosfery. Jednak na Ziemi ewolucja i3tJt żywych poezła w kierunku wytworzenia rośl:n, które zaczęły wytwarzać
czysty tlen i w tPn sposób zmieniły sk:ad chemiczny,nasz~i
atmosfery.
KRONIKA
Badanie powienchni gwiazd

Ze względu na olbrzymie odległości dzielące nas od gwiazd, jakiekolwiek dane o ich powiechrzni można zdobywać jedynie przy pomocy
metod pośrednich Niedawno np. udało się uzyskać pewne informacje
o powierzchni Antaresa (patrz "Urania" 1955, nr 10, str. 307). Ostatnio.
A. J. D e u t s c h (Obserwatorium Mt Wilson i Mt Palomar) opracował
pierwszą "mapę" powierzchni gwiazdy, opierając się na niezwykle śmia
łej interpretacji jej widma. Gwiazda HD 125248, o której mowa, jest
szóstej wielkości gwiazdowej, znajduje się w gwiazdozbiorze Panny
i leży w odległości około 400 lat świelnych od Słońca. Widmo tej gwiazdy
ma zupełnie niezwykłe cechy: występują w nim bardzo silne linie pierwiastków ziem rzadkich: gadolinu, ceru i europu, których natężenie
ulega periodycznym zmianom z okresem 9.3 dni. Podobnym zmianom
(z tym samym okresem 9.3 dni) ulega natężeme linii metali: żelaza.
tytanu, chromu i innych. Maksimum natężenia linii metali jest jednak
nieco przesunięte w stosunku do maksimum natężenia linii ziem rzadkich. Okres 9d.3 występuje również w zmianach pola magnetycznego.
tej gwiazdy (wg pomiarów B a b c ok a).
Deutsch sądzi, że wszystkie te zjawiska można wytłumaczyć przyjmując, że na powierzchni gwiazdy HD 125248 występują wielkie "plamy" - obsz:;Jry o różnym składzie chemicznym. Obrć.t gwiazdy dokoła
osi trwa właśnie 9d 3 i w ciągu tego czasu defilują przed nami wszystkie plamy jej powierzchni (stąd zmiany widma). Zmiany pola magnetycznego są wywołane tym, że gwiazda obraca się jak ciało sztywne
i poszczególne obszary unoszą ze sobą pole magnetyczne. Wychodząc
z obserwowanych zmian widma Deutsch nakreślił schematyczną .,mapę•
fotosfery tej gwiazdy, zaznaczając na niej "plamy" poszczególnych pierwiastków chemicznych. Sugestie Deutscha wydają się dość prawdopodobne, jednakże nie można na razie nic powiedzieć o przyczynach
takiego .uóżnicowania składu chemicznego powierzchni gwiazd.
A. W.
(Wg _Sky and Teleskope", lipiec' 1957)
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Nowe dane o radlowym promieniowaniu Jowisza
J. D Kra u s z uniwersytetu Ohio ogłosił wyniki swoich obserwacji radiowego promieniowania Jowisza na fali 11.3 metrów. Promieniowanie o tej długości fali składa się z bardzo krótkich intensywnych błysków, które często występują parami lub trójkami w odstę
pie czasu rzędu dziesiętnej części sekundy. Błyski te są prawdopodobnie
wytwarzane przez wyładowania eletkryczne w atmosferze Jowisza; nie
jest przy tym wykluczone, że drugi i trzeci z błysków występujących
w grupach stanowi tylko echo pierwszego wyładowania. Oprócz omawianych krótkich błysków stwierdzono również występowanie promieniowania bardziej spokojnego, którego impulsy trwają kilkanaście sekund a intensywność ich zmienia się powoli.
W Gainesville na Florydzie C. H. B ar r o w, T. D. Car r i A. G.
S m i t h badali promieniowanie Jowisza na fali o długości 16.7 metrów. W pierwszym kwartale 1957 r. promieniowanie to pochodziło
z obszarów planety posiadających okres obrotu dokola osi 9h55m2. Najbardziej intensywne promieniowanie było emitowane przez obszary
o dl ugościach zenograficznych A!= 105°, /.. 2 = 210° i t..~ = 290o. Interesujące jest zestawienie tych danych z wynikami obserwacji wizualnych.
Według A. P. L e n h a m a, który w tym okresie obserwował Jowisza
przez wielki refraktor w obserwatorium McDonalda, długość zenograCiezna czerwonej plamy wynosiła 300°, zaś długo~ć trzech plam FA, BC
i DE odpowiednio 230°, 274° i 33°. Jak wiadomo, plamy te położone
w południowym .paśmie umiarkowanym (STB) były prawdopodobnie
źródłem promieniowania Jowisza w roku 1955 (patrz .,Urania.. 1957,
nr 4 str. 116). Jak widać, obecne dane potwierdzają poprzednią hipotezę, z tym, że w roku bieżącym nie obserwowano promieniowania pochodzącego od plamy DE. Obserwacje silnego promieniowania pochodzącego z obszaru w okolicy /.. 2 ==-- 105°, gdzie nie obserwowano w tym
roku białych plam podobnych do omawianych powyżej, wskazuje, że
źródeł promieniowania radiowego Jowisza należy szukać· również w innych utworach jego powierzchni.
A. W.

Systematyczne odchylenie w

zewnętrznych

rejonach wodoru w Galaktyce

Badania promieniowan:a o dlugośc1 fali 21 cm, które j.ak wiadomo
pochodzi od neutralnego wodoru, dostarczają wiadomo~ci dotyczących
rozkladu tego gazu w Galaktyce. Obserwacje tego rodzaju prowadzone
są głównie w Laboratorium Radio-fizycznym w Sydney oraz w Instytucie Carnegie w Washingtonie. Ostatn:o w dwóch tych ośrodkach prz~
prowadzono specjalne badania w celu wyznaczenia punktów największej
koncentracji wodoru w Galaktyce, oraz przekonania się, czy zewnętrzne
rejony worloru nie wykazują fali przypływowej spowodowanej działa·
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niem graw!tacyjnym Wielkiego Obłoku Magellana, na podobieństwo
jakie powstają w a~mosferze ziemskiej na skutek działania
przyc!ągającego Słońca i Księżyca.
Wyniki badań tych dwóch ośwjków radio-astronomicznych okaza'y
s!ę zgodne i potwierdziły przewidywan:a. Spodziewane odchylenie, czy
też skręt zewnętrznych rejonów wodoru rzeczywiście istnieje. Srodek
masy obszarów wodoru na odleg'o3ci oko:o 12 kiloparseków leży wyraźnie poniżej p2aszczyzny gali3ktycznej po stronie bl;ż3zej Wi:lkiemu
Oblokow: Magellana, ro stronie zaś przeciw.1ej - powyżej. Odchylen!e
wynosi około 350-400 ps. i przewyższa p.)łtora razy grubość warstwy
gazowej w płlaszczyźnie Galaktyki.
Interesująco przedstawiają się dalsze obl:czen·a i wn:oski. Chodzi
o to m:anowicie, że same sily grawitacyjne mogłyby spowodować odchylenie w postaci ilali przypływowej nie większe n ż 30 ps. oj pł:lsz.
czyzny galaktycznej. Obs~rwowane zaś odchylen:e przewyższa dziesię
ciokrotnie spodziewane i przedstawia się dość zagadkowo. Przypusz:::zalnie istnieje r;omiędzy glalaktykami jeszcze jakieś inne ojdz:aływanie
o n:eznanym jak dotąd pochodzeniu.
(według A. J. vol. 62, maj 1957)
M. K.
przypływów,

Odkrycie

mgławic

pozagalaktycznych w

pobliżu płaszczyzny

galaktycznej

W roku 1954 w Obserwatorium L:ckla w Stanach Zjednoczo:1ych,
C. D. Shane i C. A. Wirtanen badając rozkład mgławic galaktycznych
w pewnych wybranych polach w pobliżu płaszczyzny gal.aktycznej znaleźli kilkadziesiąt obiektów, które wydawały się być p:JZag~laktycz.ne.
Nowo-odkryte objekty przeanalizowałla Erika Bohm-Viteme podczas
pobytu w Obserwatorium L:cka. ZnaJdowały się cne w ra :ie o szerokości około 30° po obu stronach równika galaktycznego w kierunku
środka Galaktyki, oraz
pasie węższym, oko!o 10° - w kierunku przeciwnym do jej środka. Niektóre z nich wykazały budowę sp:ra1ną, inne
mogły być zaliczone do mgł.awic eEptycznych. Jako dodatkowe kryterium ,.pozagalaktyczności" posłużył fakt, że kilka z nich znalazło się
w małym polu, o powierzchni paru minut kwadratowych łuku. W tych
'\\'ypadkach, w których trudno było zdecydować wpro3t z fotog afii
o naturze odkrytych ob~ektów, próbowano przebadać je za pomo:ą analizy widmowej. U dwóch stwierdzono w widmach wyraźne linie H i K
z przesunięci.em ku czerwieni.

w

Z pośród 52 objektów przebadanych około 750fo okazało się galaktykami z całą pewnością. Wszystkie one leżą w stref!e bliski~j równikowi
galaktycznemu, w której dotychczas ni.e znajdywano objektów tego
rodzaju.
na

Odkryc'a obiektów pozagalaktycznych w ,,strefie unikania" wskazują
obecność w warstwie gazowej, koncentrującej się w płaszczyźnie ga-
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JaktyeLnq, J"cznych mwj~c, w których mato•r:a pooia:!a znacznh mme)gęstośt\ .lub nawet dziury. W miejscach tych sięgo.my głębieJ
w przestrzeń niż w re;onach sąsiedn:ch.
Ciekawie przedstawiają się te ob:w.rwacje jeśE poróWlll8ć je z wynikami badań rozkładu n€.utralnego wodo·ru przep~owa:izonymi przez van
de Hulsta, Mullem i 001ta. W polach, w których dJkonaro o.lkryć,
patrzymy jak gdyby poprzez dwa ramiona spiralne Galaktyki, pomimo
to w tych kierunkach występuje minimum w :lości wodor-u.
Badanie zależności pomiędzy intemywnością promieniowania w dłu
gości fali 21 cm i ilością obiektów pczagalaktycznych posiada duże
znaczenie dla współczesnej astronom:i, dostarcza wLad~mości odno3nie
stosunku neutralnego wodoru i pyłu m:ę:izygwiazdowego. Wynik; otrzymane dalekie są jednak od ostatecznych, zbyt skąpy jest jesz:::ze mater.:al obserwacyjny dotyczący zarówno zl:czeń newo-odkrytych obiektów jak również dotyczący rez.kładu neutralnego wodoru w większych
szerokościach g.'llaktycznych.
M. K
(Według P. A. S. l . vol. 68, październik 195u).
szą

Hozbłyski na. Księż:vcu
K. E. Me Carkle z lVIemphis USA dokonywał obserwacji powierzchni
Ks:ężyca przez własnej roboty 6 calowy ref.ektor, używając powięk3ze
nia 200 razy. W dniu 26. VIII. 1955 r. dostrzegł on w rejonie Karpat po!!(rążony wówc:;;as w cieniu, widoczny przez około 35 sekund rozbłysk
" jasności 2m. Zdaniem Gorkla położen'e tego punktu było na tyle odległe

od terminatora, iż nie mógł to być jakiś inf l rujący szczyt gór~ki. Obserwator tw!erdzi także, iż .r;unkt ten pojawił się nazle, zachowywał
stalą jamość i dość nagle zniknął.
Podobne zjawisko zaobserwował 8. IX. 1955 W. C. L~mbert z Ironton
USA, który obserwował Księżyc przez mały, powiększający tylko 20 razy
teleskop. Dostrzegł on 2 krótkotrwałe rozbłyski w rejonie Taurus Mountains. Obserwator twierdzi, iż nie mogły to być refleksy w tele.>kopie
ani żadne :nne temu podobne zjawiska. O ile więc z~aw:sk tych nie
można przypisać złudzen:u obserwatorów, ciekawe jest, jaka jest ich
natura? (Wybuchy wulkanów? Spadek metcor~•tów?).
A. M.

Gdzie lądować na. Księżycu?
Na podstawie obserw.acji powierzchni Księżyca wykonanych telesiropero o średnicy obiektywu 33 cali, w czasie których położono nac:sk
na badania niew:elkich nierówności jego J:Owierzchni, de H. Percy
Wilkins dochodzi do wn:os.ku, 1ż powierzchnia naszego satelity tylko
w niewielk:.Ch instrumentach wydaje się gredka, podc.:z.3.S g:ly w rzeczywisośCi jest ona bardzo nierówna. Przy tym obszary jasne powierzchni
KS:ężyca są bardziej nieróWIDe niż obszary ciemne, które ~ą pokryte
dość grubą warstwą pyłu,
który wyrównuje w pewnym stopn'u
drobniejsz.e nierówności
wlaśnie
te
ostatnie obszary uważa
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Wilkins za najdogodniejsze jako m1ejsce lądowania przyszłej rak:ety
poruszanie się po nich pa:-zy.s.z!ych rekonesansów badawczych będzie prawdopodobnie łatwiejsze. Wilk!ns zwracJ. uwag~ na
wnętrza kraterów Archimedesa i Platona. Aby wylądcwaćwzgóryo'rre
ślonym miejscu powierzchni nru;zego satelity trzeba będzie oczywi3cie
sk !erować rakietę jeszcze w czru;ie lotu w przestrzeni międ1.y Zi~mią
i Księżycem w żądany punkt jego powierzchni.
A. M
ks!ężyco~j, gdyż

Planety w układzie 61 Cygnl
Podwójny układ gwiazd 61 Cygni był jednym z pierwszych układów.
w których odkryto niewidocznych towarzyszy. Z nieregularności ruchu
orbitalnego mniejszego składnika wokół większej gwiazdy oceniono, że
w układzie tym znajduje się ciemny towarzysz obiegający gwiazdę A
raz na 5 lat. Masa niewidocznej planety wynosiła 0.02 masy Słońca.
Ostatnio A. N. D ej c z z obserwatorium w Pułkowie poddał dokład
nej analizie wszystkie dotąd wykonane obserwacje 61 Cygni z lat 18951956 Okazało się, że dla wytłumaczenia obserwowanych nieregularności
ruchu obu składników tego układu trzeba przyjąć, że obie gwiazdy
posiadają ciemnych towarzyszy zakłócających ich ruch. W toku są dokładniejsze wyliczenia mas niewidocznych planet.
(Wg .,Astronomiczeskij Cirkular" 178, 1957)
A. W .
Wielki teleSkop dla Japonil
Prof. Takeo Hatanaka z Tokijskiego Obserwatorium Astronomicznego komunikuje, iż rozpoczęto w Jat:onii budowę 74 calowego reflektora. Teleskop będzie wykoruany w f:rm:e Grubb Parsons and Co
w Anglii i będzie miał montaż typu an.gielsk:ego. Można go b ędz:e uży
wać w układzie Casse-gralna i Coude. Budowa zaczęta w 19E5 r. t wać
bE;dzie około 5 lat. Obe::O.:e są prowadzone badan:a warunków atmosferycznych w :różnych okol:cach Japon:i przy pomocy trzech 4 CliOwych teleskopów w celu wybrania najlepszego miej ~c a r;od budowę
obserwlaJtorium. Teleskop ten nie będzie więc ustawiony w Mit 'Lka, gdzie
mieści się Obserwatorium Tokijskie. Ob zcnie największym teleskopem
w Japonii jest 26 calowy refraktor Obscrv.•atorium Tokijskiego. A. M .
Rozbłyski

i promieniowanie radiowe

Ośrodki aktywności słonecznej są

zwykle

Słońca

źródłem

wzmocnionego promieniowania radiowego, które występuje specjalnie często w okresie
maksimum aktywności. Liczne rozbłyski, niekiedy także obłoki chromosferyczne i niektóre okolice korony, te mianowicie, w których występuje
w7.mocniona zielona linia emisyjna, zdają się być źródłem, z którego wysy'ane jest jednocześnie wzmocnione promieniowanie radiowe. Kiedy na
ta:·(;.Z.y, słonecznej jest dużo plam, pojawiają się często rozbłyski i wystę
:•ui 1 licznie inn~ optyczne zjawiska, nie jest łatwo przypisać obse~o-
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wanemu w dziedzinie optycznej zjawisku obserwowany radiowo wybuch
promieniowania. Dzięki długoletnim już badaniom i współpracy obser watoriów rozporządzających aparaturą optyczną oraz takich, które zaopatrzone ~ą w aparaturę radiową, można było na ogól ustalić, że w więk
szości przypadków odpowiedzialne za zakłócenia radiowe są rozbłyski, aczkolwiek i inne utwory, jak zakłócenia koronalne, czy obłoki
wapniowe zdają się także odgrywać pewną rolę. Trudność rozstrzygnięcia
zagadnienia polega na tym, że lokalizacja radiowa ośrodków emisyjnych
na tarczy słonecznej jest znacznie mniej dokładna od optycznej i często
jedynym argumentem przemawiającym na korzyść wpływu tego czy
Innego zjawiska optycznego jest zbieżność w czasie. Tak jest w okresie
maksimum, gdy jest dużo plam. Inaczej jest w okresie minimum. Wtedy,
gdy na tarczy Słońca jest tylko jedna grupa plam i w jej okolicy powstaje rozbłysk, a wkrótce potem obserwuje się wzmocnione promieniowanie radiowe, nie ma wątpliwości co do źródła tego zakłócenia.
Zbadaniem związku radiowych i optycznych zjawisk w okresie minimum plam w r. 1954 zajęła się ostatnio H. W. D o d s o n wraz z E. R. H ed e m a n. Ta pierwsza autorka jest znaną specjalistką w dziedzinie badań
rozbłysków i powiązań ich z promieniowaniem radiowym głównie na fali
.200 Megacyklilsek. W omawianym okresie obserwowano kilkakrotnie wybuchy radiowe na tej długości fali i okazało się że wszystkie obszary
aktywności na Słońcu w których pojawiały się rozbłyski chromosferyczne
były źródłem tego promieniowania. Nie znaczy to, że każdy rozbłysk był
źródłem wzmocnionego promieniowania, ale tylko takie grupy plam
w których w tym czasie pojawiały się rozbłyski, a więc przede wszystkim
grupy młodsze i tylko takie, których powierzchnie były większe od
170Xl()-6 powierzchni pólkuli słonecznej oraz. które miały pola magnetyczne nie mniejsze niż 1300 erstedów. Wśród grup o takich powierzchniach i natężeniach pola magnetycznego tylko 2 nie były aktywne radiowo - ale one też jednocześnie nie były aktywne optycznie, gdyż nie
produkowały rozbłysków, pomimo że towarzyszyły im bardzo jasne obłoki
wapniowe i silna emisja zielonej linii koronalnej. Flamy mniejsze i o słab
szym polu magnetycznym nie produkowałY ani rozbłysków, ani wzmocnionej emisji radiowej.
Dzięki temu, że plam było niedużo, przeważnie widoczna była tylko
jedna grupa, nie było trudności w identyfikowaniu źródła emisji radlowej
1 można było z całą pewnością ustalić powyżej przytoczone wyniki, słuszne
zresztą tylko dla półtora metrowych fal radiowych, których dotyczyło to
badanie. W innych długościach fali związek z rozbłyskami nie jest tak
jednoznaczny. Wyniki powyższe są o tyle ciekawe, że obalają wysuwane
nieraz przypuszczenie jakoby to obłoki wapniowe lub emisja koranalna
były odpowiedzialne za wzmocnione promieniowanie radiowe.
j,

m-r.
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KRONIKA PTMA
Dnia 8 listopada 1957 roku, z inicjatywy ob. Adama Giedrysa, zebrali
P. T. M. A. zam'eszkali w Szczecinku, w woj. koszaliń
skim. Na zebraniu zapadła decyzja założenia Koła P. T. M. A. w Szczecinku. Po uzyskan u zgody Zarz~du Gł5wnego, 15-tu c7Lnków wybrało z pomiędzy siebie Zarząd Koła w składzie: prezes: ir.ż. Stanisław
Koziej, sekretarz: ob. Adam Giedrys, skarbnik: ob. Rysza· d Zb:kow ~ ki.
Zarząd Koła robił staran·a o zezwolenie na budowę tarasu kryt~go
na pomu przy ul. Kościuszki 10, mającego służyć do obserwacji astronomicznych. Starania Zarządu zostały zakończone pozytywn· e. Zarząd
Koła w Szczecinku uzyskał pozwolenie i 12.000 zł od Powiatowej Rady•
Narodowej w Szczecinku na budowę tarasu obserwacyjnego.
się członkowie

KOMUNIKAT
Niektórzy członkowie zwracają się do Zarządu Głównego z zapytaniem, dlaczego do składki członkowskiej za r. 1957 wymaga się obecnie
dopłaty w wysokości zł 6. W odpowiedzi na to pytanie przypominamy
że od czerwca r. ub. było umieszczane na odwrotnej stronie okładki
każdego numeru "Uranii" zawiadomienie o podniesieniu składki człon
kowskiej za rok 1957 do zł 36, a to ze względu na zwyżkę cen papieru~
a więc i .,Uranii"'. Ci więc członkowie, którzy wpłacili 7a rok ub. tylko
30 zł, winni obecnie dopłacić pozostałe 6 zł.
Zarząd Główny

PTMA.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Przy opracowywaniu obserwacji gwiazd zmiennych chodzi nam
przede wszystkim o to, aby otrzymać w wyniku przeb:eg zmian jasności gwiazdy w czasie. W tym celu sporządzamy na papierze milimetrowym ·wykres, w którym na osi poziomej odkładamy czas, na osi pionowej zaś - jasność gwiazdy zmiennej wyrażoną w wielkościach gwiazdowych lub w stopniach. Skalę wykresu dobieramy odpowiednio d(}
szybkości zmian jasności oraz amplitudy tych zmian.
W przypadku gwiazd powoli zmieniających jasność, takich jak
gwiazdy półregularne, nieregularne i długookresowe, na osi poziome!
odkładamy czas w dniach juliańskich. Jeżeli jakiejś nocy wykonaliśmy
kilka obserwacji, wyliczamy z nich średnią i otrzymany wynik zaznaczamy na wykresie. Większe rozciągnięcie skali i zaznaczanie na wykresie wszystkich pojedynczych obserwacji nie miałoby większego sensu.
-gdyż na ogół w przypadku wymienionych gwiazd, jasność zmienia się.
w ciągu doby nie więcej niż o 0~1, co stanowi właściwie granicę dokładności obserwacji wizualnych; w zupelnoś"i wystarcza tu zatem odkładanie na wykresie wartości średnich z obserwacji jednej nocy. Zazna:zone na wykresie punkty łączymy linią ciągłą, otrzymując krzywą
zmian jasności
Jeśli chodzi o gwiazdy zaćmieniowe, to w pobliżu minimum zmie-

Dzisiejsze Obserwatorium Ludowe w

Międzyrzeczu Wołoskim

w

Czechosłowacji

Stara buda wodociągowa w Stinadlech w Czechoslowacji, przerobiona w r. 1928
przez prof. BaHmera na małą prow;zoryczną dostrzega l nię .

Duża

grupa plam w:docznych na Słońcu w dniach 13-22 pażdz:ernika 1957 r. Zdjęcie wykonane przez Obserwatorium Astronomiczne we Wro::ławiu w ramach prac prowadzonych przez to Ooserwatonum w Mj~dzynaro-

Grupa plam słonecznych obserwowana we Wrocławiu w dniu 18 września 1957 r.
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nlają one swoją jasnosc o wiele szybciej (szybkość zmian jest najczę
śc:ej rzędu kilku dziesiątych wielkości gwiazdowej na godzinę). Zmiany
blasku tych gwiazd przedstawiamy na wykresach odkładając na osi po-

ziomej czas z dokładnością Qd.l-Od 001.
W przypadku cefeid, które zmieniają jasność najcz~ściej o kilka dziesiątych w:elkości gwiazdowej w ciągu kilku dni, sporządzanie zwykłego
wykresu zmian blasku w czasie nie jest wskazane ze względu na małą
dokładność. Wykorzystujemy tu fakt, że cefeidy są gwiazdami zmieniającymi jasność w sposób ścifle periodyczny: ca y cykl zmian bla;ku
powtarza się regularnie w czasie. Znając długość okresu zmienności
możemy więc "zrzucić" na jeden okres wszystkie obserwacje wykonane
w ciągu k;lku miesięcy czy lat i wyznaczyć tzw. średnią krzywą zmian
blasku (przebieg zmian jasności podczas jednego okresu zmienności).
która o wiele dokladniej uwidocznia charakter zmian blasku. średnią
krzywą zmian jasności wyznaczamy również w przypadku gwiazd zaćmieniowych.

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na luty: (czas śr. europejski)
AR Aur (D= 7h): II, 17d17h15m, 2ld20h3Qm, 25d23h45m.
WW Aur (D= 6h.4): II, 3d16h45m, 4d23hQQm(wt), SdlShQOm, lOdQh}5m(wt).
13d19h15m, 18d2Qh30m, 23d21h30m, 28d22h45m.
H
CMa
(D= 4h): II, 6d1Sh3Qm, 7d21h45m, 9dlhOOm, 14dl7h30m,
15d2Qh45m, ltid24hQOm, 23d19h3Qm, 24d23hQQm.
RZ Cas (D= 4h.8): II, }d3h45mm, 4d17h45m, 5d22h3Qm, 7d3h15m.
10cl17h15m, 11 d22hQOm, 13d2h45m, 16d16h45m, 17d21h3Qm, 19d2hOOm..
23d21hOOm, 25dlh3Qm.
f\ Lyr: II, 5d23h, 18d21h.
~ Per (D= 9h.8): II, 5d2hQOm, 7d22h45m, 10d1945m, 13d16h30m, 28dOh3Qm

Andrzej Wróblewski
Dla obserwatorów sztucznych satelitów

Przy planowaniu obserwacji sztucznych satelitów dobrze jest wiew przybliżeniu, jaka będzie ich jasność podczas przelotu
nad punktem obserwacyjnym. W tym celu podaję 'fZÓr na jasność
sztucznego satelity, paswdającego kształt kuli o promieniu r centymetrów odległego od punktu obserwacji o d kilometrów. Jasność ta (wyrażona w wielkościach gwiazdowych) wynosi:
dzieć choćby

m

=

m
0.4

+ 5 log -v=r a
d

gdzie a oznacza zdolność odbijającą satelity (dla aluminium a =O 8}Wzór powyższy daje wielkość gwiazdową satelity przy założenit4
że jest on w kwadrze, tzn. do obserwatora zwrócona jest tylko połowa
oświetlonej powierzchni. Jak wiadomo, sztuczne satelity niezbyt odległe od powierzchni Ziemi można dostrzec tylko w fazie zbliżonej d(}
kwadry. Przy wyliczaniu jasności satelity trzeba oczyw:ście pamiętać
o uwzględnieniu osłabienia jego blasku wynikającego z ekstynkcji
atmosferycznej.
Wzór powyższy wyprowadziłem wychodząc z danych dotyczących
intensywności oświetlenia przez promienie słoneczne na granicy atmosfery ziemskiej i zakładając, że powierzchnia satelity odbija światł().
jednakowo we wszystkich kierunkach.
Andrzej Wróblewski
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Co jeszcze obserwowa(i w czasie zaimień Księżyca?
W czasie zaćmienia Księżyca można jeszcze dokonać następujących
~bserwacji:

l) Fotometr:a s:oczegółów powierzchni Księżyoa.
W czasie zaćmien: a okaże się, iż intensywność cienia w różnych
punktach Księżyca nie jest jednakowa. Pożyteczne jest ocen:ć te róż
n i cę ja sności. Można tego dokonać w następujący sposób. Tworzymy
tr. ką skalę jasrności: jasność puruktów najc:emn:ejszych na tarczy Księ
życa określamy jako 10, a najjaśniejszych jako l. Drogą J:Orównań
<>kreślamy jasność innych punktów powi~rzchni wartościami pośr d .limi.
Takie oceny jasności należy wykonać dla możl :wie najwiE;.kszej ilości
punktów powierzchni 11alszego satelity i należy je powtarzać w czasie
zaćmienia co pewien czas.
Przy obseil'Wacji tej naleźy s: ę posłużyć jako podkładem mapą Księ
życa. Moment obserwacji należy określać z dokładności ą m :nuty.
2) Kolorymetria tJa;rczy Ks:iężyca ..
Polega na stałym określaniu rozkładu barw na zaćm ~onej tarczy
Księżyca. (Należy się również posłużyć IPOdkłiad€m ma.:>y Księżyca).
Przy obseil'Wacji możm.a się posłużyć t:ltraani kolorowymi.
Obserwację tę należy powtórzyć w czasie zaćmienia kilkakrotnie.
3) Fotometria kolorowa.
Wykonuje się ją w sposób analogiczny jak normalną fotometrię
<>;pisaną w poprzedn:m artykule, ale przy użyciu kolorowych f!J.trów.
4) Ogólny opjs zjawiska.
Należy wnikliwie i dokładnie opisać przebieg całego z:awiska.
A.

Przybliżona

Mark.~

metoda oznaczania odległości ogniskowych ·okularów
lornetek pryzmatycznych itp. przyrządów

Pozbawiony. praktycznie całkowicie możności zakupu optyki astronomicznej amator astronomii stosuje w lunecie swej kostrukcji przeważnie okulary mikroskopowe względnie okulary pochodzące z różnego
rodzaju lornetek itp. przyrządów, o nieznanych mu na ogół odległo
ściach ogniskowych Istnieje przeto problem łatwego wyznaczan:a tych
wielkości , niezbędnych dla obliczenia powiększenia lunet, które jak wia·domo wyraża się liczbowo ilorazem odległości ogniskowych obiektywu
i okularu. Nie we wszystkich przypadkach konieczne tu będą metody
ścisłe, które zresztą nie każdy amator mógłby zastosować; w wielu przypadkach wystarczą metody szacunkowe, polegające na "odszyfrowywaniu" wartości odległości ogniskowych. zawartych w pewnych wielkościach podawanych zazwyczaj przez firmy optyczne (powiększenie wła
sne okularów mikroskopowych), bądź też w pewnych wielkościach kon•
strukcyjnych samego okularu.
W przypadku okularów pochodzących z lornetek pryzmatycznych,
dla oznaczenia ich odległości ogniskowych zaproponowałem posłużenie
się zależno~cią jaka istnieje pomiędzy tą wielkością a skalą ich tzw.
pierścienia dioptryjnego (patrz rys. 1). W pierścień dioptryjny zaopiltrzone są okulary praw:e wszystkich lornetek, pryzmatycznych lunet
-ziemskich, nowszych instrumentów geodezyjnych, różnego rodzaju lunet
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wojskowych itp.; służy on dla ułatwienia szybkiego nastawienia okularv.
osobom znającym swą wadę wzroku, tj. stoplen sw.:j krotkowzroczności względrue dalekowzroczności, wyrażony w sile optycznej (w dioptriach) noszonych okularów. Obserwator znający siłę optyczną swych
okularów, nastawić może bezpośrednio okular na odpowiednią podziałkę

9Jwmor~u

en diootrt.JrY
kresKo w:J<omkowo
Rys. l.
pierścienia dioptryjnego
widzieć będzie wyraźnie

i bez większej dodatkowej regulacji okularu
przez dany instrument obserwowane (odpow~ed
nio odległe) przedm..oty, bez uży~ia okularów korygują ych wzrok,
które niekiedy utrudniałyby obserwacje (np. przez zmniejszenie pola
w idzenia). Osoby o wzroku normalnym powinny w tym przypadku nastawiać p ~erścień na podziałkę "0" (zero) .
Istnieje prosta

zależność

skali

pierścienia

dioptryjnego okularów od

ich odlegwści ogniskowych, przesunięcie bowiem okularu odpowiadające l dioptrii (6,) będzie się równało róźnicy położenia okularu dla przy-

padku. gdy z okularu wychodzi równoległa
nastawiona na "n:eskończoność") A więc:
,6 1 = a1()(}()
to otrzymujemy

wiązka

f 2 a ponieważ można napisać: -

-

l

promieni (luneta
1

= -11- 12
1()(}()

l
+ 1000

wyrażenie :

[l)

.z c7.ego obliczamy:

t 2 = 31,62 ~- 0,50 · _ 1

[21

Jak widać z wzoru powyższego 6 1 wzrasta silnie z odległością ogniskową okularu; podczas gdy dla f 1
10 mm wynosi zaledwie 0,101 mm.
to dla f,= 50 mm wzrasta już do 2,632 mm.

=

~2
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Sam pomiar odległości ogniskowej powyższą metodą jest bardz()
prosty: mierzy się po prostu suwmiarką długość okularu nastawioneg()
np. raz na
8 d optrii. drugi raz na - 8 d:optrii (patrz rys. l) i otrzymaną różnicę obu długości w milimetrach dzieli przez 8
8 = 16, otrzy-·
mując w ten sposób wartość ~. dla danego okularu. Pomiar ten należy
wykonać kilkakrotnie i obliczyć średnią arytmetyczną, zaokrąglając ją
do 0,01 mm.
Dla sprawdzenia zaproponowanej powyżej metody wykonałem odpow:ednie pomiary dla 8 różnych okularów, a oprócz tego oznaczyłem
ich odległości ogniskowe metodą optyczną, przez wyznaczenie powięk
szenia poprzecznego dla dwu odpowiednio różnych odległości przedmiotowych. Wyniki podaje poniższa tabelka:

+

Lp.

l
2
3
4
5
6
7
8

+

Odl. ogniskowa
zmierzona
12 mm
28,1
26,0
20,8
20,2
20,0
16,9
16,2
10,9

l
l

l

61
mm

Odl. ogniskowa 1'2
obliczona wg
wzoru (2) mm

0,77
0,71
0,42
0,41
0,41
0,31
0,28
0,13

27,4
26,3
20,3
20,0
20,0
17,5
lf',6
11,3

Srednio:

-

Różnica

w mm

12 !'2

l :;; ,,No
0

+ 0,3
0,7
+ 0,5
+ 0,0
0,2

+ 1,2
2,5
+ 2,4
+ 0,0
1,0

-0,6
-0,4
-0,4

- 3,5
-2,5
-3,7

-

L0,4mmj

-

2,1 .,.

Podane w dwu ostatnich rubrykach różnice wskazują nie tyle może
na złą stosowalność wzoru (2), ile na fakt, że piersc1ente dwptryjne wykonywane są w wytwórn'ach dla pewnych nominalnych wartości f 2 okularów, poszczególne zaś egzemplarze okularów wykazywać mogą pewne
odchyłki wynikające z nieuniknionych technicznie tolerancji produkcyjnych. Np. dla powiększen1a lor•letek dopu :zc7a się tolerancJe ± 5o/f
co znaczy, że przy nominalnym powiększeniu danego typu lornetki równym lOx, · powiększenie poszczególnych egzemplarzy wahać s:ę może
w granicach 9,5 -10,5x. Oczyw.ście, na wartość powyższych różnic
wpływać mogą błędy ustalenia f 2 (prze-ciętny błąd średni jednego pomiaru ± 0,4%, przy ilości pomiarów 4-7 na jedno oznaczenie) oraz
błędy pomiaru wartości ~ 1 •
Jeśli symbolem d~ 1 oznaczymy błąd oznaczen'a ~~ (przy dobrrewykonanych pomiarach można przyjąć d,6 1 =±O Ol mm), to wynikły stąd błąd obliczenia odległości ogniskowej danego okularu
(df 2).
wyrazić można przy pomocy wzoru:

-
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±
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mm to przy:
df 2 = .±. 0,1 mm
df2 =±0,5 mm
f 2 = 10,0 mm
Z powyższego wyn'ka, że dokładność ustalenia odległości ogniskowych już przy f.. = 10 mm wyraża się procentowym błędem względnym
.± 5% i dlatego -dla krótszych odległości ogniskowych (np. okulary niektórych instrumentów geodezyjnych} metoda ta nie powinna być w zasadzie stosowana, jako zbyt mało dokładna nawet dla potrzeb amatorów. W przypadkach tak.ch należy się uciec do optycznych metod pomiaru, które nie są zbyt trudne i które postaram się opisać w jednym
.z następnych numerów .,Uranii"
Na

przykład jeśli

O,Ql

f 2 = 50,0 mm

Antoni Piaskowski

Sekcja Instrumentalna Warszawskiego
Kola P. T. M. A.

Fotometria zaćmień Księżyca
W cz.asie zaćmienia Księżyca jego blask silnie się zmniejsza. Okazało
ię przy tym, iż wielkość <.mmeJ~zenia Eię tego blasku w w.rpadku
różnych zacm::eń jest różna. Ta ,.; że zalei.'n.ość między 1azą z.aLm.en.a,
a jasności ą tarczy Księżyca jest rożna przy różn,rch zaćmieniach. Zbadanie tych zależności i ewentualne odkryc1e w ruch jakichś p.awLHowcści byłoby bardzo cenne.
W zasadzie istn:eje 7 metod pomiaru jasności zaćmionego Księżyca
dostępnych dla ~C;matora .
l) Orena na oko w 5-cio stopniowej skali:
l} Zaćmienia bardzo ciemne - tarczy Księżyca prawie wcale nie widać
.2) Zaćmienie ci2mne.
3)

4)

Zaćmienie średnie.
Zaćmienie jasne.

Zacmienie bardzo jasne - tarcza Księżyca nieznacznie przyćmiona .
metoda ta jest tardzo subiektywna i niedokładna.
II) Obserwacja przez odwróconą lornetkę.
Przy obserwacji tą metodą po > tępujemy w ten sposób, iż obserwujemy przebieg zaćmienia przez lornetkę odwróconą obi::!ktywem w stronę
ol(a, a okularem w stronę Księżyca. Uzyskujeo my w t :n S.JOSób zmniej szony obraz Księżyca, przez co nabiera on podobieństwa do OJrazu
gwiazd. Wielkość zmn:ejszenia rówr..a jest powif,kszen·u lornetki. Jasność tego zmniejszonego obr3ZU Księżyca porównujemy z jasnJścią
gwiazd (dokładnie podawać jakich) w ten sposób, jak to się robi przy
obserwacjach gwiazd zm iennych. (Gwiazdy należy obserwować o:dem
n:euzbrojonym, a tylko Księżyc obserwować przez ,.odwróconą lornetkę".
Najlepiej przy tym wykonywać rorównania z gwiazdami po ożon;mi
blisko tarczy Księżyca i w tej samej odl~g . ości zenitalnej co en (w celu
wyeliminowania wplywu ekstynkcji). Przy obserwacji okaże się, iż jasność Księżyca w początkowych fazach zaćmi ::nia jest tak duża, że nie
znajdziemy na niebie odpowiednio jasnych gw:azd porównawczych.
W zw : ązku z. tym należy w pierwszej fazie zaćm'enia osłabić blask
Księżyca przez zastosowanie w lornetce neutralnego (szarego) filtru.
Gdy jasność Księżyca slę zmniejszy należy f iltr usunąć. W celu zwią 
zan:a obserwacyj wykonanych z filtrem z obserwacjami wykonanymi
bez filtru należy wykonać kilka obserwacji bezpośrednio po sobie, raz
!i)

Oczywiśc : e

...
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filtru, raz bez jego zastosowan:a. Porównania jasności naprzed rozpoczęciem się zacmienia i wyka.,lywac je późmej
w 5-10-cio m !nutowych odstępach czasu, aż do zu~;:ełnego zakończenia

przy

użyciu

leży zacząć

się zaćmienia.

III) Obserwacja obrazu odbitego od wypolerowanej powierzchni kulki.
W metodzie tej porównujemy jasność obrazu Księżyc.1 jaki powstaje
przy odb!c!u się jego prom :~mi od powierzchni malej, dokła:inie wypolerowaJnJej kulki (może być kulka metalowa od łożyska kulkow. go}
z jasnością gwiazdki. Kulkę r.alo:! ży w czasie obs;:rwacji wprawić w s ybki
ruch obrotowy, aby usunąć wpływ nierównomi E rn)·ŚCi w cdbijamu
światła przez różne punkty jej J:OWierzchni. Najlepiej jest powie.s.ić
kulkę pOiprostu na nitce. Skręcając lub rozkręcając tę llić można kulkę
wprawić w szybki ruch wirowy. Istnieją dwa sposoby obserwacji:
l) Obserwacja z kilkoma (4) kulkami o ś red!'. ic a ch od mniej więcej
15 do mniej więcej 60 mm przy czym oko tlrr'..ieszczamy w stalej (równej
mniej więcej 60 cm) odległo ś ci od kulek (w protokóle obselt'wacji należy
podać jakich kulek użyto do obserwacji, jakie by:y ich ś redn ice, j.a k
daleko umieszcz.ono od nich oko). Na począ t ku zaćmien : a, kiedy Ks ężyc
jest bardzo jasny, obserwujemy j Ego odb.!cie w raj _n niejs!.€j kulce,
w środku zaćm !eniJa,, gdy jasność Ks. ężyca bardzo się zmniejszy, obs er wujemy w najw! ększej kulce. Przy przecho:izen:u od ob ć e rv.:acji w jednej kulce do obserwacji w innej należy wykonać dla zwi ązmia tych obserwacji k:.lka ooen jasności be~pośrednio jejna po drugiej, raz przy
użyciu jednej kulki, raz przy użyc i u drugi~ j kulk i. Używamy alatego
kilku kulek, gdyż spadek blasku Ks ! ężyca jest t ak d •; ży (w czasie cał
kowitego zaćmienia), iż zasto:.owanie tylko jednej kulk!, r:p. o śred oicy
35 mm, byłoby niewystarczające , gdyż w maks!mum blasku odbicie
K:::iężyca w tej kulce był oby tak jasne, że nie m c gl t b y śmy znal 2 źć odpow!ednich gwiazd ~;:orównawczych, a w m 'nimum blas'; u byłoby ono
zupełn ie niewidoczne. Za:;;tosoWJanie kilku kulek o różnych średni ~ ach
pozwała rozbić tę różnicę blasku na części, z których każda mieśc i się
w granicach obserwowalno ś c: (w największej kulce u zyskujemy najja śniejsze obnazy, w najmniejszej najciernnliejsze).
2) Obserwacja w jednej kulce o średn 'cy np. 50 mm, ale ze zmian ą
odległości oka o bserwatora od kulki (w tym wypad ku opr ócz porównania jasności z gwiazdami należy zanotować przy ka ż dym ta'{:m porównaniu odległ ość oka obserwatora od kulki). Obserwację za ~ zynamy
z dużej odległości, a wr8z z,e zmniejszaniem s i ę w czasie z c ć:nienia blasku
Ks!ężyca umieszczamy oko w coraz mniejszej odle g .ości od kulki.
IV) Metoda fotometryczna.
Ponieważ metoda ta WYffiaga użycia fotometru wi ęc opiszę ją dopiero po zapozna~ni.u czytelników w jednym z nast ępnych artykułów
z konstrukcją najprostszych typów fotometrów.
·
V) Metoda fotograficzna;.
Metodę tę a.piszę przy omawianiu możliwości naukowyeh prac astrograf!cznych, dostępnych dla amatorów.
VI) Obserwacja wygasania gwiazd.
Ponieważ w cz.asie zaćm!enia silnie zmienia się jasność tła nieba,
więc zm:enia się też widoczność słabych gwiazd na niebie. Jeżeli więc
będziemy określali w czasie zaćmieni a co pewien czas j1asność l: ajsłabszych , widocznych okiem nieuzbrojonym (lub lep:ej przez lornetkę)
gwiazd, będziemy w stan:e określić w sposób pośredni jaka była w momencie obserwacji jasność Księżyca
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Ocenę jasności najsłabszych widocznych gwiazd mozna wykonać
w sposób opisany w aJrtykule "Amatorskie Obserwacje Astro:10miczne
w Roku Geofizycznym". Najlepiej wykonyWlać ob.serwacje w obszarze.
NPS (Północna Polarna Sekwencja). Obserwacje te nalaży wykonywać
co 10-15 m:nut.
VII) Metoda kanadyjska.
Metoda ta została opisana przez A. Pacholczyka w UranU (wrzesien

l954).

Oczywistym jest, iż. w <'zasie jednego zaćmienia można wyko~ać
obserwacje przy równoległym użyciu kilku metod (w żadnym jednak
wypadku nie należy postępowa ć w ten sposób, iż zacząć obserwację
zaćmien: a jedną metodą, a ukończyć ją inną) . Zastosowanie kilku metod
musi być równoległe. Sprzyja temu to, Jł. między ko:ejnymi otserwacjami według danej Ill€tody mamy 5-15 minut czasu. Zastosowanie
kilku metod znaczn:e podwyższa dokładność obserwo.cji. Og)lnie m)wiąc,
opisane metody fotomettowan.:a zaćmień Księżyca są sto ,unkowo m.łłG
dokładne , a 8ama obserwacja należy do trudnych. Jednak f:>t · m:!tryczne
obserwacje zaćmień Księżyca mimo tego mają dużą wartość.
W protokóle obserwacji należy oczyw: ście szczegółowo wy mienić
następujące dane : datę obserwacji, nazwisko, im ' ę i adres obserwatora.
dokładne warunki meteorolog:czne w czasie obserwacji, m:ejsce ob.serwacji, użytą do obserwacji metodę (metody), użyty ins trument (instrumenty), dokładny zapis obserwacji.
Momenty czasu należy notować z dokłladnością l minuty.
A . Mark~;
Zakrycie gwiazdy BD

+ 6°808 (8.2)

przez

planetoidę

Juno

Przy zastrzeżen iu, że efemeryda Juno jest zupełnie dokładna, na stąpi w dniu 19 lutego br. zakrycie gwiazdy BD + 6°808 (8.2), przy czym
"cień" przetnie Wyspy Brytyj skie, półwysep Skandynawski i część·
ZSSR. Oczywiście dopiero obserwacje pozwolą wyznaczyć dokładnie
granice pasa .,cienia·• i dlatego pożądany jest udział jak największej
liczby obserwatorów n :e tylko w samym pasie, ale i poza jego granicami, i to tak astronomów fachowych jak i amatorów. gdyż obserwacja ta należeć powinna do łatwych .
Dla miłośnika najodpowiedniejszy będzie wizualny sposób obserwacji. Tak gwiazda, jak i planetoida będą tej samej jamości 8.2 mg. Gdy
oba obiekty zbliżą się dostatecznie do siebie, blask ich zleje si ę dla
oka w jedną ,.gwi azdę'' o jasności 7.5 mg. Jeżeli w danej miejscowości zakrycie nie nastąpi , blask ten będzie się utrzymywał przez pewien
czas, około kilku minut, po czym gwiazdy rozdzielą się. W wypadku
jednak nastąp: enia zakrycia, w pewnym momencie, leżącym między
<!2h45m i 22h55m jasność ,.gwiazdy" nagle osłabnie z 7.5 do 8.2 m g i po.
pewnej chwili znów nagle podniesie się do 7.5 mg. To osłabnięcie powinno być dobrze zauważalne dla oka. zwłaszcza gdy zwrócimy oko.
na środek linii łączącej nasz obiekt z pobliską gwiazdą również 7.5 mg.
Ceiem obserwacji jest możliwie najdokładniejsze zaobserwowanie dłu
gości trwania osłabionego blasku. Najłatwiej osiągniemy to uruchomiając w chwili spadku blasku stoper i zatrzymując go w chwili jego
wzrostu; błąd systematyczny naszej reakcji wyruguje się w ten sposób automatycznie. Oczywiście, że i bezwzględny moment zjawiska też.
jest ważny, toteż musimy posłużyć się dobrze idącym zegarkiem z se-
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kundnikiem o znanej poprawce. W chwili nac1smęcia stopera powinniśmy zacząć l : czyć sekundy i po jego zatrzymaniu, nie przerywając
liczenia, spojrzeć na zegarek zatrzymując się na pełnej sekundzie, po
a;ym należy czas zapisać odejmując ilość liczonych sekund.
Maksymalny czas trwania zakrycia w środku pasa " całkowitości"
jest przewidziany na O4 m:nuty i będzie tym krótszy, im bliżej skraju
pasa znajduje s i ę obserwator. Ze względu na dokładne wyznaczenie
granic pasa ważne są nawet obserwacje negatywne, które wykażą, że
w tych miejscowościach już zakrycia nie było.
Oprócz podania czasu trwania ewentualnego zakrycia należy opisać całe zjawisko jak najdokładn iej, podając wszystkie jego okoliczności, jak imię i nazwisko
bserwatora, miejsce obserwacji, użyte
narzędzie, powiększenie itp.
Nie jest wykluczone, że zjawisko zakrycia może mieć miejsce w pół
nocno-zachodni , h częściach Polski, toteż wskazane je:>t wzięcie udziału
w obserwacji jak największej ilości miłośników.
Obserwacje należy nadsyłać do PTMA Kraków, Solskiego 30. Zarząd Główny. Na żądanie Zarząd jest skłonny nadesłać mapkę okolicy
.nieba, w której zjawisko będzie miało miejsce.
J. Pagaczew ski

QBSERWACJE
Obserwacje fotograficzne Słońca we Wrocławiu
Międzynarodowy Rok Geofizyczny to okres wzmożonego wysiłku
badawczego specjalistów różnych dziedzin 111auki. Uczeni spodziewają się,
że zdobyte w .::zas:e jego trwania mat ~r:a y obserwacyjne poz.wolą
wyjaśnić szereg problemów, które do chwili obecnej nie znalazły za1JcWICllającego rozwiązania. Między
innymi chojzi o g untowniejsz.e
przeanalizowanie, w jaki sposób zjawisk:a s: onc~zne (p' amy, p : c :1odn!e,
rozbłyski itd.!) wpływa .. ą na różnorodne procesy, z a c h J d z ące na Ziemi.
Od dawna znany jest cały szereg tak:ch, mniej lub bardziej W y raź
nych, powiązań 2 ). Jednak
teoretyczne uza adn enie tych związków,
w skazanie mochanizmów za nie odpow~ dzialnych - nastręcza w~ele
trudności i na. ogół nie wykracza poza h ipotezy.
Aby ten stan rzeczy poprawić trzel:a przede w szystkiftl przez jak
najdłuższy przeciąg czasu i jak najskrupulatniej obserwować równocześnie stan atmosfery, powierzchn: i wnętrza Ziemi oraz S > ońce. Ziemią zajmają się geofizycy, meteorologowie, fizycy astronomow~e są
odpowiedzialni m Słońce.
Obserwatoria, biorące udz:ał w pracach Międzyllla:rodowego Roku
'Geofizycznego rozrzucone są po całei kuli ziemskiej i pracują wed!ug
j<.'dnolitego programu - zapewnia to jednorodność i ciągłość obserwacJi
bez względu na lokalne warunki J:Ogody : porę doby. Zna:zen ·e maj'ł
niE> tylko obserwacje najbardziej skomplikowane, wymagające bardzo
kosztownych narzędzi - ale i te najprostsze, wykonywane równocześnie przez wiele obserwatoriów.
') Zob. ,.Urania" 1953 r. s tr. 44, 74, 103, 231.
') Zobacz ,.Urania" 1957 r . Nr 7 l 8 - A. Wróblewski:

,.Słońce

a Ziemia".
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Gdy rm Słońcu zaczynają się dziać jakieś ciekawe rzeczy (pojaw!ają
szybko rozwijające sde plamy, obserwowane są wielkie rozidą w świat magiczne słowa, które znane są wszystkim słu
chaczom radia: "Alerl 3 ) rozpoczyna się natychmia . t·". W takich dmach
i tak już wielka intensywność pracy plc>.cówek M. R. G. - wzmaga się
jeszcze bardz:·ej; wykonuje się tysiące zdjęć, pom'.ar-lw, obserwacji wizualnych. Chcemy przecież uchwycić możliwie najpelniej zmiany na
Ziemi, wywołane wzmożoną aktywnością S.ońca.
W pracach M. R. G. bierze udz:ał Obserwatorium Wroc·aw, kie. Jedną
z już uruchomionych tutaj dz:edzin badań są obserwacje fotograficzne
fotosfery Słońca, prowadzone regularnie od sierpnia br. Wykorzystuje się
do tego celu nowozamstalowany refraktor Zeis~a (ś.:-edn : ca obi~ktywu13 cm , ogniskowa - 195 cm) wraz z dołączoną kamerą słoneczną. Śred
nica otrzymanego na kliszy obrazu Słońca wynosi 9 cm.
Każdego wystarczająco pogodnego dn :a wykonuje się przynajmniej
dwa zdjęcia; w dniach alertów fotografuje się Słońce co goddnę. Gromadzony w ten sposób materi ał obserwacyjny może być użyty do róż
norodnych bada!l. Można więc na jego pod>taw~e śledzić rozwój grup.
plam i ich rozmieszczen:e na tarczy sloPecznej, możr.<J prowadzić badania nad pochodniami czy wrc3zcie wykonywać pomiary fotometryczne.
SE'rie zdjęć, wykonywanych co godzinę mają prz2de wszystkim n'l czluuchwycen:e szybkich zmian w plan1ach burzl:\vie siQ rozw:jających.
Na bieżąco zdjęcia są wykorzystywane do pomiaru poNierzchni p'am
słonecznych. W tym celu przy pomo::y diaskopu (aparat proj~kcyjny)
rzutuje się obraz Slońca na ekran (średnica obrazu na ekranie - 66 cm}
i starannie obrysowuje s: ę plamy na papierze m\lim::trowym . Kontury
te są następrie wymierza11e przy pomocy plznimetru 4 ) - tylko pJwierzchnie drobnych plam occnia siG za pomocą kratek siatki m il'metnwej.
W celu zwiększen ' a dokładności - wszystkie te czynności są wykonywane niezależnie przez dwóch obserwatorów, a do ob:i::z.eń bierze się
S:ę duże,
błyski) -

wartości średnie.

Teraz pozostaje tylko tzw. redukcja 11a środek tarczy Slońc:a. Chodzi
o to, że powierzchnia słoneczna, sprawiająca wrażenie p'askicj tarczy w rzeczyw: stości ma ksztalt kul'sty. Dlatego wszelkie szczegóły powierzchU: znajdujące się w pobl'żu brzegu tarczy, ul:ga;ą perspektywicznemu skróceniu i wydają ~ię mniejsze, niż gdyby się zna;do · vały na
środku. Redukcja na środek polega właśnie na uwzględn'eniu t r go cf~ktu
geometrycznego. Wykonywana ona jest przy pomccy uprzedn:o opracowanych specjalnych tabel.
Widzimy więc. że charakteryzowanie stanu aktywności Słońca przy
pomocy powierzchni, zajmowanych pT-Zez plamy - wymJga znaczniewiększych nakładów pracy, niż roslugiwan'e się co te!?"o celu l'czbami
Wolfa (pr<>3te zliczanie ilości osobnych plam) . Jednak ta pi~rwsza m€toc:La pod niektórymi względami jest lepsza, np. mat:T'al uzyskany
dzięki niej jest bardZ.:ej cbiektywny, nie mówiąc ' już o szerszych m:>żli
wościach badań statystycznych nad planami s~onecz.nymi.
Jerzy Jakimiec i Jan

'>

Rdułtowski

Alert- po ang. : ;tan gotowości , ala rm.
') Planlmetr - przyrząd do meehanlc.mego mierzenia powlet·zchnt flglll geometrycznych .
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Obserwacje

przelotu ostatniego członu rakiety sztucznego satelity wystrzelonego
przez ZSRR w dniu 4 października 1957 r.
Obserwacji dokonano okiem nieuzbrojonym w Krakowie przy
ul. Krowod€rskiej 71 wyznaczając tor przelotu na tle gwiazd, czas przelotu oraz w miarę możliwości jasność i prędkość. Po!'zczególne tory naniesiono na mapkę podaną obok:
tor Nr l październ : k 1957 13d godz. 4h5óm
tor Nr 2 październik 1957 15d godz. 4114om-4h43m
tor Nr 3 październik 1957 16d godz. 4h34m-4h37m
tor Nr 4 październik 1957 17d godz. 4112Sm-4h32m
Podane momenty przPlotów w czasie śr r dkowo-europejskim wyt'aźnie wykazują wcześniejsze ukazywanie się r.akiety niemal dokladnie
!jm na dobę.

Szybkość poruszania się członu rakiety na niebie była zmienna
"i wynosiła średnio 30° łuku na 1m czasu. - Jasność również podlegala
wahaniom od - 0'!'5 do około + 41~,0 w okresie zmian około 1m3os (wymaczenie okr~su bardzo utrudnione jednoczesnym określeniem położe
nia). - Tor Nr l jak widać z rysunku jest bardzo krótki ze względu
na pokrycie tej połaci nieba chmurami.
Bogusław

Kubica

Sekcja Obserwacyjna PTMA
Oddział Kraków

Z KORESPONDENCJI
Dr Antoni Czubryński nadesłał Redakcji "Uranii" z prośbą o ogloszen:e odp's swego listu z dnia 20. VIII. 1957 r. do Komitetu H:storii
.Nauki Palskiej A.kademii Nauk w Warsz1wie, w spraw!e zniszczenia
resztek zabytkowego domu Heweliusza w Gdamsku. List ten poniżej po·dajemu.
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Z artykułu dra Tadeusza Przypkowsk:ego w majowym numerr.e
,Problemów" orn z artykułu Marii Dąb10wskiej w lipcowym numerze
tegoż przeglądu dowicdz;ał s1ę św:at naukowy o zniszczen .u re3ztek :<.Ubytkowego domu i jego fundamentów Jana HcweLusza, gdańskiego
.astronoma (1611-1687). Na tym m .ej>cu mają stanąć nowJcze: nz domy.
Dz:wny jest zupełny brak sza::unku dla cenn3go zabytku tak wybitnego polsiuego a.;tronoma u grupy osób, które wydały tak nicrozsądną decyzję.

Nie orientując się w miej~cowych stosunkach nie wiem, czy jeszcze
nie daloby się cofnąć tej nierozsądnej decyzji, ale jcśl: sprawa m .a:aby
bye bezradziejnie przesądzoną, to J•ror:onuję wznic.,ienie tego domu na
innym m:ejscu w Gda1isku.
Byłby to wniosek dalej idący od wnio'iku Gdańsk:ego Towarzystwa
Naukowego, które pro,r:onujc: l) nazwanie pla:u przy dworcu (teraz
Gorkiego) Placem Heweliusza), 2) wznics1enie na nim pomnika Hewe!Jusza wkomponowanego w urbanistyczne założenie, które powinno być
-c]Jracowane w jakiś rozsądny sposób, 3) za!naczen'e m:cj>ca obs:crwa tol'ium na bloku w tym miejscu V.'ystawionym. Mój projekt jest do
ziealizow<Jnia jako rzecz niczależra od tamlej słusznej ,.rehabil:tacji"
Gdańska.
Oczywiście byłoby wska:tane, w razie przyJęC'ia mego projektu, o::ld:tć
wybór miejsca pod dom pod dyskusje publ'czrą w gdańskiej prasie,
a nie uzależn:ać wyboru owego miejsca od decyzji osób niekompet2ntnych. Na razie jrdnak chodz1 o 7aoadnicze przyjęrie wniosku odbudowy
<lomu.
Dr Anton ! Czll'Jr)tirski

W sprawie nomeoldatury astronautyrznej
Nowa era wkroczenia człowieka w przestrzeń pozn . emską zainaugurowana przez ZSRR wystrzeleniem w dniu 4 paLdzJcrmka i 3 hstopada br.
pie1wszych w dz1ejach ludzkcści sztucznych sateUów, przynosi nieLa:eż
nie od osiągnięć naukowych i tecrmcznych szereg nowych prob.emów.
Znany jest już prawny problem określema wysokoś~i do jakiej sięga
suwerenny obszar powietrzny J:,aństwa. Sztuczny satelita wywob.ł równ:eż problf'm natury językowej. Chodzi miar.owicie o ustalen.e nowej
nazwy określającej tego rodzaju twory zbudowane przez człowieka. Do~
tychczas używana w języku polskim nazwa "sztuc my sate:itl", wz5lędnie
"sztuczny księżyc" wp1 awdzie dotrze odzw ercied:a jego c arakter i pochodzen:e jako ciała nicb'e"ki:go- n:emnLj jednak nie j~st WJgcdna
w użyciu, choćby tylko dlatego, że składa się z dwóch słów. ULywana
przez prasę i radio nazwa "sputnik" zbyt szybko nabra a charakteru
powszechnego, jest wzięta dosłownie z języka rosyjskiego i abwluln.e
nie jest śc:sła, gdyż używa się jej również na okrcślen1C naturalnego
Księżyca jako ,,sputn:ka Ziemi", pomijając już fakt wprowadz:n:a
<Jhcego bądż co bądż słowa do języka polskiego.
Proponuję zatem używanie w języku polskim nowej nazwy, a mianowicie s a t e l o i d na ogólne określenie tworu skcns'ruowa e~o przez
. ludzi : okrążającego glob planety w postaci sztucznego księżyca. W pn:ypadku sztucznego satelity Ziemi można byłoby użyć ~z::zegó'ows!ego
<>lueślenia: t er roi d. Nie jest bowiem wykluczone, że w przyszłości
będziemy budować sztuczne satel:ty obiegające inne planety i wówczas
byłyby one nazywane odpowiednio: j u p i t er o i d y, ar e o i d y itp.
!';tanowiąc łącznie grupę sateloidów.
NC~zwa s a t e l o i d byłlaby ponadto odpow:edrukiem nazw już istnie-
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w naukach śc:słych jak "planeta-planeto:da", "elipsa-elipsoida'•,.
ponadto mialaby ona również chatrakter do pewnego stopnia
międzynarodowy np. t h e s a t e l o i d w języku :angiel3kim , der Satelo:d" w języku niem:eckim, czy "le satelolde" w języku francuskim.
Pos~zególne sateloidy czy terroidy otrzymywałyby numery porządkowe
wg kolejności ich wyrzu:J:m·a względnie r.azwy o ·c h:rrakterze im·on
własnych. I tak np. nazwa "Sputnik" cznaczałaty pierw~z . go sztu:::znego.

itp. -

satelitę.

Celowe byłoby wysłuchanie opini: czyteln:ków ,,Uranii" na powyż
szy temat. Być może, że tego rodzaju dyskusja d1~aby w efekc:e powstanie nowej nazwy i sta!Jaby się wkładem miłośników a3tronomii.
w nauce astronomii czy też w astronautyce.
Mgr

inż.

PTMA

NASZA

E. Szeligiewicz

Oddział

Kraków
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Projekt refleksyjnego zegara. słonecznego nakreślony przez
Jana Heweliusza
Wynalazcą metody refleksji w gnomonice jest MikoJaj Kopernik.
On to w r. 1517 nad drzwiami ~wej komnaty na zamku w Olsztynie
skonstruował tablicę z wykresami gnomonicznymi, od ~ zytywalnymi przy
pomocy św:ate l ka (t. zw. "zajączka ' ) odbitego, może n awet rie t yle cd
lusterka, ile od poziomu płynu w naczyn:u, tak b cw •Em idealnie są wykreślone 1\vlasnoręcznie ,przez Kopernika linie oznaczające po ażenie
Słońca w ' długości ekliptycznej. Był to więc nie tyle zegar słoneczny,.
ile tabl:ca do5wiadczalna do studiów nad n leregu a ·nośc · ami bi=gu
Ziemi wokół S ł ońca. Fałszywe linie g·o dzinne dodano późn ' ei. Po~ob1ie
jak Kopernik, młody Izaak Newton w swym rodzinnym domu kreśli sobie na suficie refleksyjny, już normalny, zegar słoneczny, któ.ego poY:ostalości się docł:owały. Pierwszym, który r.ubl:kuje ref1~ksyjny zegar
słoneczny jest w r. 1574 Bened:ctus w Turynie. Naj o b z=rniejsze dzie· o
na ten temat wydał w Rzymie w r. 1648 Francuz Maign:m. Przedtem
zagadnieniem tym ZJajmuje się słynny fizyk Atanazy Kircher, k!óry naten temat pubUkuje dziełko w r. 1635 w Awinionie: "Pli'lli~:a= gr.omon·cae catoptricae hoc est horo:ogra: hiae novae st:ecul:n i3". Bawi ;:cy
w6wcz•a s na studiach we Francji Jan Hewelusz, który ~am trud1ił się
chętnie sztuką rytowniczą i wiele ryc ·n w swych dz:eł < ch sam wyko::ał.
musiał być w ścisłym kontakcie z Kirche rem, kiedy mu do d de ka. tego.
rytuje kartę tytułową, tutaj na okładc e repredukowaną Jest to bardzo.
ro?budowany projekt ze~ara słonecznego reflEksyjnego, gdz:e w pół
koliście sklep:onym krużganku mamy wykreślone nie tylko linie go .
dzinne lecz i zodiakalne, linie almukantara tu (wysokości Słońca) i godziny planetarne (dz:elące dzień na 12 równych odcinków, zm~ennych
wro.z z długośc:ą dnia). Ta bliska wspó'praca Heweliusza z Kirch 'N:m
jest jeszcze : z tego punktu widzenia ciekawa, iź Kircher jest wynahzcą
"latarni magicznej' zaś Hewel:mz. na szereg lat wcześniej używa z1sady
f'rojekcji soczewkowej w zamkniętym romieszczeniu do o~serwa~ji
astronomicznych. Od tego rodzaju projekcji krok tylko do projekcji,
gdzie nie światło niebiesk·e. lecz sztuczne rzuca obraz na ekran co zrealizował, wykorzystując niewątpliwie astronomiczną ob~erwacyjną praktykę Heweliusza i innych Kircher.
Tadeusz Przypkowski -

Jędrzejów.
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Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązującym
w Polsce. Symbole: d, h, m, s - oznaczają dnie, godziny, minuty 1 sekundy
-czasu, podczas gdy przez: o, ', " - oznaczono stopnie, minuty 1 sekundy łuku.
Przez U• () oznaczamy jak zwykle, współrzędne równikowe ciał niebieskich,
.cektascensję i deklinację; A• (j) oznaczają długość i szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziem•; mg - wielkość gwiazdowa.

ld-28d. Planety i planeto:dy. M er kury nie będzie widoczny
tla ciemnym tle nieba. W e n u s, po przejściu w dniu 28. I. koło Słońca,
jest widoczna na niebie wschodnim i świeci coraz jaśniej. M ar s nadal niepozorny; jako gwiazda 2 mg posuwa się po najmzszych partiach
-ekliptyki w Strzelcu; widoczny przed świtem na pd.-wschodzie Sle<izimy nadal dw:e planetoidy: Ceres i Juno. C e re s łatwo możemy
<>dszukać przez lornetkę (7 mg) w pobliżu Kastora (a Gem), nieco na
.zathod; w połow1e m1es1ąca na po.owH? odstępu między Ka:;torem
a gwiazdą 't (tau) Bliźniąt. J u n o 6. i 7_ II. znajdzie się na przedluieniu prostej łączącej gwiazdy n 3 i n 4 Oriona, nieco na południe od tej
<>statniej. Jowisz przez cały miesiąc przebywa ok. 10° na wschód
<>d KoJa (a V r) zm1eniając ktecunek swego ruchu z pro3tego na
wsteczny. Wschodzi już przed pólnocą i jest przez całą noc dostępny
<>bserwacjom; zwłaszcza posiadacze lunet winni zwróc;ć uwagę na ciekawsze zjawiska w układzie jego czterech ks:ęźyców ,.galileuszowych"S a t urn z bardzo szeroko otwartymi pierścieniami (27°) widoczny
w nisk:ch partiach Wężownika jako gwiazda l wielkości. Uran
<io odszukania lornetką (6 mg) w pobliżu gwiazdy 4mg, ó Cne. N e pot u n około 2° (4 tarcze Księżyca) na poludniowy wschód od gwiazdy
" V.r, nieco na ws,hód od JowBza. l' l u t o n Jest obecnie w okres1e
<>pozycji (20. II.), jednak dostępny jedynie największymi lunetami
(15 mg)_
5d-10d. Ukazują się meteory z roju Aurygid, powolne.
7d23h.l. Można dogodnie zaobserwować spadek i wzrost blasku
.1\lgola.
9d20h.2. Koniunkcja Neptuna z Księżycem. Księżyc znajdzie się
<> 1°47', czyli przeszło trzy tarcze poniżej Neptuna.
10<119h.9. Dogodn:e można obserwować tak spadek blasku przed
minimum, jak i wzrost blasku Algola.
12dOh45m wynurzy się z c1enia 2 księżyc Jowisza, poto tylko, by w nie'Spełna dwie minuty potem ulec zakryciu przez tarczę planety macierzy.stej. Zjawisko będą mogli zaobserwować jedynie posiadacze większych
lunet i przy zasto3owaniu silniejszego powiększenia, gdyż odbywa się ono
tuż przy brzegu tarczy jasnej planety_
16•I07h. Koniunkcja Wenus z Księżycem na wschodnim niebie. Księ
tyc w fazie tuż przed nowiem przesunie się o 2° 5 na (5 tarcz) poniżej
Wenus, z którą tworzyć będzie piękną konfigurację.
17rll9h. Wenus zatrzymuje swój wsteczny ruch w rektascensji i zaczyna poruszać się ruchem prostym,
19•122h50m. Wielkie zbliżenie (dla niektórych okolic Ziemi zakrycie)
tJlaneto:dy Juno (8 2 mg) do gwiazdy BD +6°808 (8.2). Szczegóły zjawi'Ska podajemy w ,.w Poradniku dla Obserwatorów", gdyż jest to obserwacja ponętna dla miłośnika nieba, zwłaszcza jeśli posiada choćby niewielką

lunetę.
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20dOuh. Pluton w opozycji do Słońca.
22d17h. Zakrycie jasnej gwiazdy E w gwiazdozbiorze Ryb (4.4 mg) przez
Księżyc w wieku 4 dni. Posiadacze niewielkich narzędzi (lunet, lornet)
będą mogli zaob3erwować początel' zjawiska. o ile niedostatecznie jeszczeciemne tło nieba pozwoli. Zjawisko zajdzie:
Poznań
17h22'!'6
Wro2ła\o\

17h20~ 1 4

Toruń

17h25'~1

Kraków
17h21~2
Warszawa
J7h25'!'3
27<124h.8. Dogodne do obserwacji minimum Algo1a, zwłaszcza spadek blasku. Późniejsz ob!';erwacje utrudni niskie położenie Algola nad
horyzontem.

układzie k!>iężyców

Zjawiska w
Luty 1!158 r.

~l

C7.81
środk.(':llt'Op.

h

l
2

3

l
41
5
(,

7

4 15
6 27
415
4 41
5 53
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l 12
l 54
2 16
3 31.
4 15
o 21
l 20
2 30
4 15
415
4 15
5 15

l

zjou tsko

l 'l

europ.

Q

h

m

12J34
2 pc
Jl234
l ppc
l ppk
l kpc
2 ppc
l he
3 kpc
2 kpc
J 3i
l ppk
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l kpk
32JJ-'
34J21
431J2
42J31

81 4 15
9 4 15
6 3t
10 3 45
3 47
3 48
4 15
6 06
6 13
11 l 02
2 12
3 13
.(. 15
4 21
12 o 45
o 47
4 15
131 4 15

li l
1

l

czas l ztsu t. ku
środk.-

;

galileuszowy<'h Jowisza

Q

europ.

b

Dl

l

l
l

42JJ:{
4Jl2J
l ppc
2 ppc
l pc
3ppk
4J23
2 kpc
3 kpc
l ppc
l ppk
l kpc
423J
l kpk
2 kc
2 pk
3 tJ21
31J42

11
15

ló
17

l

c•os l zJswł•ko
środk.·

6 17
2 Sil
4 02
4 15
5 02
611
19 o 08
o57
4 15
23 35
20 o 38
4 15
123 56

rzas
środk.~

Q

europ.

211

o 03

l

zjamtsk•

h m

HO
18

Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez Jowisza
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
PrzeJSCle cicma księżyca po tarczy Jowisza

;

m

4 15
415
415
4 15

Oznac:zcnia zjawisk:

ll

l

2J314
21J3.(.
Jt234
1J234
l pc
2 ppc
l ppc
l ppk
23.J t
l kpc
l kpk
l pc
2 pc
3Jl4
l kpc
l kpk
31J2~

l 2 kpk

221
23
21
25
26

27

28

3 kc
4 15 2J:i.J.l
4 15 241J3
15 4JI2:1
4 15 41J23
12:{Jl
4 15
4 4'9 l ppc
2 Ol
l pc
3 3j 2 pc
4 15
43J
23 18 l ppc
l 29 1 kpc
2 27 L kpc
4 15 43JJ2
22 06
ppc
o28 122 kpc
31 l pc
3 59 3 kc
4 15 '42JJ1

4

l]

Początek

pc
pk
ppk
ppc

Koniec
kc
kk
kpk
kpc

Oznaczenia ciał: l, 2. 3, 4 - księżyce galileuszowe (To, Europa, Ganimedes, Callisto) w kolejno ' wzrastających odległościach od Jowisza;
J - Jowisz.
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czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19,
w soboty: 9-13. Konto Zarządu Głównego PTMA: PKO 4-9-5227.
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KOMUNIKATY KOŁ P. T. M. A.

na luty 1958 r.
Andrespol - Zakłady Ceramik! Budowlanej.
Białystok ul. Biała, Gmach Wteczorowej Szkoły Inżynierskiej.
lłlecz Przedmieścle 618
Częstochowa Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym czynny we wtorki
1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.
Pokazy nieba w każdy pogodny wteczór.
·
·
Gdańsk Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ul. Piastowska 34 tel. 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki l środy
w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne.
Gilwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim
telefonicznym porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul • . Obrońców Stalingradu 32, teł. 52-481.
Jędrzejów Siedzibą Koła jest Ludowe Qbserwatorlum Astronomiczne, Rynek 8,
teł. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszony~h listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów 1,
skr. poczt. 10, teł. 301-49 - W każdą pierwszą sobotę miesiąca - Wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. 18.
Kraków - Sekretariat w lokalu wł'lsnvm. przy ul. L. Solskiego 30, m. 4 - czynny
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20.
Krosno n. w. - Sekretanat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I p., Jan .
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. ·
,
Łódź W lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat ·
i biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. ;8-20. Pokązy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Koła.
:
Nowy Sącz - lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. 16-19
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opole- Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pak. 45.
Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18.
Oświęcim ul. Władysława .Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H . Stupka,
ul. Młyńska 445. Blblloteka czynna we czwartki' w godz. 18.30-20 .
Płock .J. Burzyńskl, pl. Narutowicza l. - Delegatura "Ruch".
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat l biblioteka czynne
we wtorki l czwartki w godz. 17-19, w tymże · czasie czynna pracownia szllflerska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Racibórz - u) . .J. Kasprowicza 11, Liceum dla Pracujących.
Szczecin- Katedra Fizyki Polltechn)kl Szczecińskiej. Sekretariat czynny we środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. W razie
niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - lokal własny, ul. T. Kośclus.zkl 10, . m. 3.
Toruń - lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. Sekretariat l blblloteka czynne
w pÓnledzlałkl l czwartki w . godz. 18-20, oraz w soboty ' w godz. 17-19. Dnia
10. II. 1958 r. o godz. 18 odczyt mgr A. Lisleklego p. t.: ,.Niebo południa". Po
odczycie Walne Zebranie Koła. Dnia 19. II. 1958 r. o godz. 18 Akademia Kopernikowska z odczytam! prof. dr .J. Ga«;iomsklego p. t.: "Strefy życia wokół gwiazd".
l mgr K. Porębsklej p. t.: "Warmia w czasach M; Kopernika".
~
Warszawa - Lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat 1 Sekcje czynne
we wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-21, biblioteka we wtorki w godz. 19-21.
Pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór w godz. 19-21.
Wrocław Lokal własny przy ul. Pioniersklej 11. - W dnjach 10 l 24. II. 195J r.
w siedzibie Instytutu Astronomlczne~o Uniwersytetu Wrocławskiego, odbędą
się zebrania członków. Na zebraniach tych będą wygłoszone referaty naukowe.
ZAWIADOMIENIE
roczna członków P. T. M. A. na rok 1958 wynos! zł 36. Opłata prenumeraty na rok 1958 wynosi zł 48. Cena Mapki Obrotowej nieba wynosi zł 12 plus
koszta przesyłki zł 4. Cena 2 płyt szklanych do szlifowania zwierciadeł, o średnicy
150 mm, z dodaniem 50 g tlenku ceru wynos! zł 50, o średnicy 250 mm - zł 200.
Cena dla Członków PTMA l zł.
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P ismo zalecone resk rypt em M in ister stwa O światy z dnia 20. X . 1950 r .,
Nr Oc-506/50 jako pożądane w b:bl:otekach licealnych i nauczycielskich

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

ZNACZENIE ASTRONAUTYKI DLA ASTRONOMII
Pierwsze, krążące wokół Ziemi sztuczne księżyce są tymczasem przE::de wszystkim wyczynem technicznym. Ruchome
światełka "sputników" przesuwające się na tle gwiazd są świa
dectwem, że technika zaczyna pom1łu opanowywać pozaziemskie obszary przestrzeni. Oczywiście, że już z obserwacji ruchów pierwszych sztucznych satelitów i z sygnałów nadanych
przez nie, można wyciągnąć wiele wiadomości naukowych, lecz
tymczasem nie są to wiadom::>ści rewelacyjne, mogące rozstrzygać o n::tjważniejszych problem::tch nauki.
Ale wlcmy, że J:O pierwszych próbach przyjdą dalsze. Spodziewamy się konstrukcji coraz doskonalszych sztucznych s::ttelitów Ziemi, spodziewamy s1ę nast<;pnie produkcji rakiet mię
dzyplanetarnych, a w dalszej przyszłości również - mi;;dzygwiezdnych. I spodziewamv się, że bę:lą to przedsięwz ' ęcia
o chara~terze już nie tylko techniczno-wyczynowym, ale że
będą dla nas miały wielostronne znaczenie, w tym również podstawową wartość dh nauki Z:lajemy so:,ie przy tym sprawę,
że naibard?.iej z takich podróży poza naszą planetę skorzystać
powinna astronomia.
Koło Ziemi krąży jej naturalny Księżyc. Widz:my na nim
przez teleskopy doliny, góry, kratery; widzimy wielkie szC?.eliny w popękanej powierzchni. Często. gdy sie:lzimy przv okularze lunety, zarysy gór ksieżycowych staią się t:lk blislde. ich
zbocza i przełęcze tak wyraźne, że m;m::> woli wyobraźnia każe
nam myśleć o spacerach i wsoinaczkach wśród księżycowvch
szczytów. Księżyc jest tak bliski, widzimy go tak wyr?źnie.
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a jednak i o nim wiemy tak mało. Niedawrio dopiero zauważono ślady atmosfery na Księżycu i do dziś nie wiadomo nic
o jej gęstości ani o składze chemicznym, sprzeczamy się, czy
na Księżycu istnieją czynne wulkany i nic nie wiemy o wyglą
dzie drugiej strony globu księżycowego, która wiecznie jest
od nas odwrócona.
Pierwsze podróże rakiet na Księżyc - obojętne, czy będą
to rakiety z załogą, czy tylko rakiety-roboty - pozwolą wyjaśnić te nierozwiązane zagadnienia i przyniosą wiele innych,
nowych problemów księżycowych. Astronautyka może zmienić wiele dotychczasowych poglądów dotyczących nawet tak
bliskiego ciała niebieskiego, jak Księżyc.
Tym bardziej możemy się spodziewać ciekawych odkryć dotyczących ciał dalszych. Jeśli będziemy mogli bezpośredno dotrzeć do Marsa, czy Wenus, będziemy nareszcie mogli zdec~·
dować się na wybór między wielu sprzecznymi ze sobą hipotezami dotyczącymi tych planet.
Ba, już dziś, gdy zachodzi zaledwie m o ż l i w o ś ć dotarcia na inne planety, możnaby mówić o pewnych skutkach tego
faktu w pracach astronomicznych. Wyraża się to w tym, że
ostatnio jakby przestały się pojawiać fantastyczne i nieodpowiedzialne hipotezy o warunkach panujących na planetach. Co
innego było beztrosko układać takie hipotezy wówczas, kiedy
i tak nikt ich nie mógł sprawdzić, co innego dziś, kiedy za parę
lat ... kto wie? Nieodpowiedzialni fantaś::::i wycofali się. natomiast
poważni teoretycy w pośpiechu doszlifowują swoje teorie, koń
czą obliczenia, zamykają poszczególne fragmenty w całość, jakby się bali, że mogą nie zdążyć, jakby chcieli koniecznie pokazać światu, że oni wyliczyli i przewidzieli pewne fakty wcześniej, niż je stwierdzono bezpośrednio. Niewątpliwie epoka hipotez o planetach kończy się, tak jak się skończyła nicdawno
epoka hipotez o budowie wyższych warstw atmosfery. Jeszcze
kilka lat temu wyliczano hipotetycznie warunki fizyczne panujące na wysokości kilkudziesięciu kilometrów. Dziś po prostu
wysyła się rakietę i dokonuje odpowiednich pomiarów. Może
niedługo tak samo będziemy postępować w wypadku planet.
Metody astronautyczne zmienią chyba całkowicie sposób
pracy astronomów jeśli idzie o badanie planet naszego układu
słonecznego. Tymczasem astronomowie mierzą natężenie świa
tła, rozszczepiają światło na barwy składowe, badają prążki
widmowe, niedługo może zaczną s1ę posługiwać barometrem,
termometrem, metodami zwykłej analizy chemicznej, oraz narzędziami używanymi przez geofizyków. Zresztą na podobień
stwo i jako uzupełnienie dzisiejszej geologii i geofizyki powsta-
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ną może

planetofijako oddzielne dyscypliny planetologia
zyka.
Spodziewamy się, że rozwój astronautyki doprowadzi do
przełomu wiedzy o planetach. Kilka podróży międzyplanetar
_n ych może w tym zakresie przynieść więcej wiadomości niż
wszystkie dotychczasowe obserwacj e teleskopowe, razem
wzięte. Można się spodziewać rewolucji w poglądach naukowych, która chyba nie pozostanie bez wpływu na ogólną ludzką
świadomość i na zjawiska socjologiczne. Podobnie jak od dawna
europejczycy słyszeli o krajach wschodu, ale dopiero bezpośrednie zetknięcie się z nimi w czasie wypraw krzyżowych
całkowicie zmieniło życie w Europie, tak samo bezpośrednie
zetknięcie się ludzi z innymi światami powinno przynieść zasadnicze zmiany w naszym życiu gospodarczym i duchowym .

*

*

*
Tak więc astronautyka dostarczy wiadomości dotyczących
planet w Układzie Słonecznym. Może w dalszych etapach jej
rozwoju uda się ludzkości dotrzeć na sąsiednie układy planetarne i zbadać je. Jeżeli kiedyś nauczymy się budować rakiety o prędkośGi bliskiej pr<~dkości światła, może będziemy
mogli zbadać obszary w promieniu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat światła. Powiększy to znowu kilkakrotnie zasób
wiadomości
o ciałach niebieskich. Trzeba sobie jednak
zdać sprawę, że obszar przestrzeni, choćby o promieniu trzy- .
dziestu pięćdziesięciu lat światła,
to zaledwie około
0,000 000 000 000 000 000 000 001 (słownie: około dziesięciu
kwadrylionowych) tego obszaru, który potrafimy obserwować
przez teleskopy. Będzie to mniej więcej tyle, co poznanie obszaru, na którym spoczął pyłek ledwie widoczny gołym okiem
wobec obszaru całej Polski. Bezpośrednie podróże astronautyczne mogą dać informacje zaledwie o kilkudziesięciu najbliższych gwiazdach i o ich układach planetarnych. Nie P9znamy w ten sposób ani odleglejszych obszarów naszej Galaktyki, składającej się z dziesiątków miliardów gwiazd, ani tymbardziej miliardów innych galaktyk.
Nie znaczy to jednak, żeby astronautyka nie miała ułatwi ć
badań i tych dalszych zakątków Wszechświata.
Największy teleskop świata, pięciametrowe zwierciadło na
Mount Falomar w Kalifornii, fotografuje odległe skupiska
gwiazd - galaktyki, znajdujące się od nas o parę miliardów
lat światła. Wiadomo, że im dłużej naświetlać klisze w aparacie
fotograficznym, tym słabsze, bardziej ciemne przedmioty mogą
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WYJSC na zdjęciu. Chciano więc i tutaj kilkakrotnie przed.łu
żyć czas naświetlania zdjęć. Wtedy na kliszy mogłyby wystąpić,
cho-by jako słabe punkty, galaktyki majdujące się jeszcze dalej Niestety, jeś1i kliszę umieszczoną w ognisku palomarskiego
teleskopu naświetlić przez dłuiszy czas, zostaje cała zaczerniona
przez JX>światę pochodzącą od naszej, ziemsk_ej atmJsfery.
Atmosfera ziemska nocą świeci. Jest to poświata bardzo słaba,
ale teleskopy zwiększające natĘżenie światła gw~azd, zwiększają
zarazem natężen.ie tej poświaty. Im większy teleskop, tym poświata staje się wyraźniejsza i tym bardziej przeszkadz1. Podobn:e przeszkadzają w badaniach astronomicznych drgania
atmosfery. Promienie światła, idące do Ziemi od gwl:tzdy, załamują się w ziemskiej atmosferze. Powietrze jest stale n:espokojne, stale wieją w nim wiatry przemieszczające masy powietrza o różnych temperaturach. Skutk"em tego załamanie
promieni jest zmienne z chwili na chwilę. Gołym okiem widzimy. że gwiazdy migocą; w teleskopie, zwłaszcza przy silnych
powiększeniach. widzimy szybk!e ru::hy gw~azd. Gwiazdy jakby
skakały i tańczyły w polu widzenia teleskopu Oczywiście nie
są to ruchy gwhzd, lecz tylko ruchy powietrza, które utrudn:ają
w~ele pomiarów astronomicznych.
Astronautyka, wyprowadzając nas poza ::>tmosferę ziemską,

pozwc 'i na budowan:e obserwatoriów astronomicznych nie otoczonych powietrzem. Nie należy się spodziewać, żeby można
było odnieść wiele korzyś::i z obserwacji narzędziami astronomicznymi znajdującymi się na sducznych satelitach lub na pojazdach rakietowych. Atmcsfera ziemska przes!:kadza w tych
obserwacjach astronomicznych .. w których wymagana jest wielka r;r2cyzja Tak:ch obserwacji nie d"ł się wykonać na lekkim,
chybotliwym sztuc.-nym s:ttelicie. Natomiast idealnym. terenurn do bnd0wv e>stronomicznych obs'"'rwe.toriów będzie nasz
naturalny Księżyc. Duże ciało niebieskie, obracające się zaledwie raz n'1 miesiac wokół osi. maiące niesłychani.e ro·~rze
dzoną atmosferę może stać się rajem dla astronomów. Na Księ
życu daniero może się opłacić budowa teleskopów wiekszych
ni7 na Mnunt Palom· r, •na Ksieżycu d0niero oułaci się n"lświetlać klis>:e w teleskooie przez dziesiątki godzin. Obs~rwa
toria ksir>7ycow2 pazwola ro?:szerzvć wielokrotnie pozn::mv
obsnr Wszechśu1iata jak również przyspieszą wyjaśnienie wiel:U
zar;a-inień dotycze~cvch ruchów gwi.azd. M')żna mieć nadzieie,
że obserwacie astronomic·m , iakie wykonamv kiedvś n'l Ksi żvcu pozwolą nawet rozstrzygnąć podstawowe i do d7.iś dalekie orl wv1a~n•enia zagadnienie skończoności czy nieskończo
ności Wszechświata.
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W ten sposób podróże astronautyczne nie tylko pozwolą dotrzeć bezpośredn:o do niektórych ciał nie~ieskich, ale również
ułatwią poznanie ciał, do których dotrzeć nie będziemy umieli.
* * ..
Pozatym ważny dla rozwoju astronomii brdz!e s::J.m fakt
wytwarzania przez człowieka sztucznych ciał niebieskich.
Dotychczas astronomawje zadawalali się obserwacją tych
zjawisk. które we Wszechświecie za:::hodzHy samorzutnie. Fizyk,
czy chernik sam przeprowadzał w laboratorium dow l a:lcz~ni3.,
natom:ast astronom posługujący się olbrzymim hbontior~um
wszechświata mógł tylko obs~rwować, ale nie mógł s::J.m wywoła:: jakiegoś zjawiska. Aby dostarczyć potwierdzmb dla
teor~i względności astronomowie obserwowali ruchy c' ał nicbieskich wybierając do tego te, które były możliwie naibardziej J::rzydatne. Okaz:1ły się n:mi planeta Merkury i jedna
z planetek, ale obserwacje tych ciał, żeby dały dokładny wynik, muszą trwać przez wiele dziesięcioleci, a n1wet stuleci,
bo te ciała nie krążą jednak po takich drogach, jakich mogliby
sobie życzyć astronomowie.
Otóż, gdy astronautyka wyjdzie poza pierwsze próby, gdy
rozwin!.e się w tym stopniu, że pojaz:iy międzyplanetarne bę
dziemy mogli umieszczać na dowolnych orbitach, wtedy b~dz:e
można tworzyć sztuczne ciała niebie k :e poruszające s~ę w takich warunkach, jakie będą najdogodniejsze d!a liczbowego
potwierdzenia lub zaprzeczenia teorii względności.
Oczywiście możliwość eksperymentów w dzie:izin;e ciał
nicbieskich nie ograniczy się wyłącznie do zagadnień teorii
wzglrdności, lecz będzle mogła dać usługi w w'elu innych
zagadn:.eniach, dostarczając materiału obserwacyjnego, nadającego się do porównania z subtelnymi rozważaniami teoretycznymi.

*

*
Tak więc astronomia spodziewa się od astronautyki trzech
rzeczy: bezpośredniego zbadania najbliższego sąsie:lztwa Ziemi,
umiesL'czenia obserwatoriów astronom'cznych poza ziemską
atmosferą, oraz tworzenia specjalnych, eksperymentalnych.
sztucznych ciał niebieskich.
Dodatkową możliwość rozwoiu zarówno astronomii, jak
i innych nauk stwarzałoby zetknięcie się na obcych planetach
z innymi inteligentnymi istotami, może mądrzejszymi od nas,
ale na ten temat tymczasem nic naukowo powiedzieć nie można.
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KRONII{A
Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
w Krakowie
W Krakowie w dniach 7-10 XI 1957 r. odbyła się konferencja naukowa (zjazd referatowy) Folskiego Towarzystwa Astronomicznego. Konferencja odbyła się w czasie panującej grypy, stąd z przeszło 100 człon
ków PTA zjechało się niewiele ponad 60 osób. Dwa zgłoszone uprzednio
referaty zostały wogóle wycofane, a w 7 innych przypadkach zamiast
chorych autorów referaty wygłosili lub odczytali ich zdrowi koledzy.
Na zjazd przybył z Moskwy (niestety z opóźnieniem) prof. A. Lebiedyński. Obecni byli również członkowie kierownictwa Planetarium i Ludowego Obserwatorium w Chorzowie oraz wycieczki studentów astronomii.
Prezes PT A, prof. dr S. L. Piotrowski w referacie wstępnym wspomniał o najważniejszych zdobyczach astronomii od czasu poprzedniej
konferencji w grudniu 1955 r. (porównaj "Urania" tom XXVII, str. 108,
rok 1956), do których jego zdaniem należą: l) stwierdzenie istnienia
w niektórych gromadach otwartych gwiazd, które znajdują się w stadium kontrakcji grawitacyjnej, 2) burzliwy rozwój radioastronomii (ode
branie sygnałów radiowych od planet, badanie radiowe spiralnej budowy Galaktyki, stwierdzenie zgodności w promieniach widzialnych i radiowych tzw. przesunięcia ku czerwieni), 3) rozwój techniki rakietowej,
który otworzył przed astronomią możliwości nowych metod badań. Już
dziś pewne parametry dotyczące wysokich warstw atmosfery ziemskiej
można uzyskać z bezpośrednich pomiarów rakietowych, gdy je~zcze niedawno trzeba je było obliczać w długich i niepewnych rachunkach teoretycznych. Zwłaszcza z wypuszczeniem pierwszych sztucznych satelitów
wiążą astronomowie daleko idące nadzieje.
Jeśli idzie o sprawy polskie, mówca zawiadomił o nadziei zakupienia przez Polskę 60 cm kamery szmitowskiej oraz zwrócił uwagę, że
w ostatnim okresie, ściślej niż poprzednio zarysowały się konkretne zagadnienia astronomiczne opracowywane zbiorowo przez kilka ośrodków
(radioastronomia, astronomia gwiazdowa). Poza tym nowością jest nagroda .,Acta Astronomica" za najlepszą pracę naukową wykonaną przez
młodego astronoma (do 30 lat).
Po przemówleniu prezesa nastąpiły referaty z prac własnych . Wśród
nich podstawowe znaczenie dla astronomii gwiazdowej miał referat prof.
dr W. Iwanowskiej o masach gwiazd. Prelegentka pokazała, że uwzglę
dniwszy masy można wiele gwiazd należących do t. zw. podsystemów
pośrednich zaklasyfikować w sposób zdecydowany do I lub II populacji
Prof. Iwanowska przedłożyła realny projekt udoskonalenia obecnej kla-
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syfikacji gwiazd tak, aby poszczególne wyodrębnione grupy zawierały
gwiazdy o wspólnym pochodzeniu. Referat wywołał zrozumiałe zainteresowanie oraz namiętną i długą dyskusję ,
Pozostałe referaty miały charakter przyczynkowy. Dla członków
PTMA prowadzących obserwacje, ciekawy będzie referat prof. dr J. Mergentalera, który donosił o nowych narzędziach do badań Słońca otrzymanych przez Obserwatorium Uniwersytetu Bolesława Bieruta we Wrocławiu Gdy po referacie padło z sali pytanie, czy z tego powodu będą
miały nadal sens miłośnicze, prymitywne obserwacje plam na Słońcu,
prof. Mergentaler wyjaśn i ł, że wobec zaabsorbowania personelu naukowego nowymi narzędziami tym bardziej miłośnicy astronomii będą potrzebni do wykonywania prostych obserwacji plam na Słońcu. Poza tym
istnieje możliwość powierzenia bardziej zaawansowanym obserwatorommiłośnikom również obsługi n iektórych nowocześniejszych, świeżo otrzymanych narzędzi. Byłoby bardzo pożądane, aby grono miłośników obserwujących plamy na Słońcu, wynoszące dz1ś około dziesięciu osób, mogło
się kilkakrotnie powiększyć. W dyskusji nad referatem dr T. PrzypKowski zakomunikował, że w obserwacjach plam słonecznych Folska ma
bardzo dawne tradycje, Pierwsze na świecie systematyczne obserwacje
plam zostały dokonane w Kaliszu w r . 1612, a więc zaledwie w trzy
lata po odkryciu plam przez Galileusza. Kaliskie XVII-wieczne obserwacje dotychczas nie zostały opracowane i wykorzystane naukowo.
O nowych narzędziach uruchomionych w polskich obserwatoriach
donosiły równ ież referaty: mgr W. Krzemińskiego i mgr A. Kruszewskiego (fotometr fotoelektryczny w Warszawie), pro:!' mgr K. Grzesiaka
i mgr inż St. Gorgolewskiego (radioteleskop w Piwnicach pod Toruniem), prof. dr K. Koziela i mgr O. Czyżewskiego (ref. mgr J. Masłow
ski - radioteleskop na Skale pod Krakowem), prof. dr W. Opalskiego
(ref. mgr inż. L. Cichowicz - narzędzia astrometryczne w Józefosławiu)
Od czasu poprzedniej konferencji uruchomiono faktycznie - istniejące
teoretycznie już wcześniej - dwa nowe obserwatoria: na Skale pod Krakowem (Uniwersytet Jagielloński) i w Józefosławiu pod Warszawą (Politechnika Warszawska).
Jeszcze bardziej, niż na poprzedniej konferencji, zarysował się rene
sans polskiej astronomii klasycznej. Prof. mgr M. Kamieński mówił
o ważności teorii komety Halleya dla uporządkowania chronologii
(XII wiek przed Chrystusem). Referat mgr J. Kordylewskiego dotyczył
komety Harringtona (1592 II) i Wolffa 2 (1925). Konkluzją referatu jest,
że Istnieje poważne prawdopodobieństwo, że jest to jedna i ta sama kometa. Potrzeba jednak dalszych badań dla definitywnego rozwiązania
problemu. Teoretycznych zagadnień ruchu ciał niebieskich dotyczyły
referaty prof. dr K. Koziela (Księżyc), dr M. Bielickiego (ref. L. Zajdler - komety) oraz dr J. Kubikowskiego l prof. mgr A. Zięby (gwiazdy
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podwójne). Doc. dr K. Kordylewski omówił wyn:ki astrometryczne
dawnych polskich ekspedycji zaćmieniowych. Klasycznej astronomii dotyczył również referat prof. dr J. W.tkowskiego dotyczący jego własnej
hipotezy galaktycznego pochodzen:a komet
Z zakresu
dowy galaktyk mgr K. Bielicklej i mgr K. S~rl$:owskiemu udało s:ę z dokł.ldnośc:ą do 4° ustalić kąt nachylenia sp:ralnych
ramion Galaktyki, zaś J. Smak (ref: prof dr W. Zonn) wykJ.Zał że wbrew
istniejącemu dotychczas mn:emaniu, pyl i gaz w materii międzygwiaz
dowej mają różne od s'eb:e rozmieszczen:e w Galaktyce. W dyskusji nad
tym referatem prof dr W. Iwanowska zwróciła uwagę, że potwierdza to
jej dawniejsze przypuszczenie, że gaz m:ędzygwiazdowy - w przec:wieństwie do pyłu nie jest prawdopodobnie zw·ązany z gwiazdami
I populacji. Skomplikowanych zsgadnień z zakresu badań Galaktyki
dotyczyły równ:eż referaty prof. dr W Dziewulskiego (ref mgr S. Gąska),
dr J. Kub kowsk'ego, prof. dr J. Łukaszewicza, prof. dr A OpJlskiego,
, mgr K. Serkowsk:ego, mgr J Stodółk:ewicza, i prof. dr Wł Zonna.
Astrofizyka teoretyczna reprezentowana była przede wszystk'm przez
referat prof dr S. L Piotrowskiego, który udowodnił kilka efektownych
twierdzeń o wewnętrznej budowie gwiazd. Z teorii budowy ośrodka
międzygw:azdowego wygłosili referaty prof. dr A. Opolski i mgr S. Grzę
dz elski (ref: prof. dr S L. Piotrowski).
Kilka ze wspomnianych wyżej referatów dotyczyło zarówno obserwacyjnych. jak i teoretycznych zagadnień polaryzacji światła gwiazd. Tak
więc, ta calk:em nowa dz:cdzina astronomii rozwija się w Polsce nad 11,
a nicktóre z wygłoszonych referatów wykazały w tej dz:edzinie dość
wysoki poz:om.
O gw:azdach zmiennych mówili prof. dr W. Iwanowskl mgr A. Staw:kowski (w im:eniu grupy: A. Burnacki, T. Bo:migk, J. Hanasz, B Krygier, A Stawikawski i A. Woszczyk) prof dr J. Mergentaler i J. Kordylewska Referat J. Kordylewsk'ej omawiał 1365Cl obserwacji gwiazd
zmiennych zaćm'eniowych wykonanych dotychczas w Krakowie Referat mimo spokojnego, sprawozdaw~zego tonu. niespodziewanie wyw:>!3l
długą, ożywioną, a chwilami namiętną dyskusję (głównie poniędzy
prof. Z:>nnem, doc. Kordylew>ki'n. dr Szafrańcówną i preleger>tką), dotyczącą celowości obserwacji wszystk!ch gw·azd zaćmien:owych b2z wyjątku. W dyskusji wyjaśniono, że wsze:k:e obserwacje gwiazd zmiennych zaćmieniowych ma{ą realną wartość naukową o ile n1 ich podstawie można wyznaczać indyw:dualne min'ma, a nie tylko minima średnie.
Nie warto natomiast obserwować metodą Argelandera gwiazd o amplitudzie zm:enności 0'!'2 i mniejszej.
Obserwacji komet
N:espodzianką był
porlał

do

wiadomości,

dotyczył referat mgr S. Grudzińsk'ej.
referat mgr J. Masłowskiego, który po raz pierwszy
że w czasie zaćmienia Słońca w roku 1954 w Woj-
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skowej Akademii Technicznej w Warszawie dokonano radiowych obserwacji Słońca prowizorycznie zmontowanym radioteleskopem.
Geofizyki dotyczyła praca mgr J. Liszki, który stwierdził przypływy
pochodzenia księżycowego w wysokich warstwach atmosfery,
Dla astronautów ciekawy był referat dr J, Gadomskiego (ref:
dr K. Rudnicki), który wykazał, że spośród sześćdziesięciu kilku gwiazd,
które są t.ak bliskie Słońca, że człowiek przy użyciu rakiet o napędzie
fotOnowym będzie mógł dotrzeć do nich i powrócić w ciągu jednego
życia. tylko kilkanaście może posiadać planety, na których istniałyby
dobre warunki dla życia organicznego (białkowego). Ten referat wskutek opóźnienia poczty został wygłoszony już po oficjalnym zamknięciu
zjazdu.
Historię astronomii reprezentował referat ,jdr T. Przypkowskiego.
Prelegent doniósł, że znane urządzenie w krużganku zamku olsztyń
skiego (por. ilustracja na okładce Nr 9 tomu XXIV "Uranii" z roku 1953)
służyło pierwotnie Kopernikowi wyłącznie do badań ruchu Słońca, a dopiero później zostało przerobione przez tamtejszych kanoników na zegar
słoneczny. Stąd dziwna jego konstrukcja.
Czas wygłoszenia jednego referatu wynosił 15 minut. Zmuszało to
prelegentów do ograniczania się przedstawieniem tylko najważniejszych
zagadnień i przy informacyjnym charakterze konferencji pozwoliło na
ich łatwiejsze zrozumienie Wszyscy prelegenci ściśle stosowali się do tej
zasady. Niemiłym zgrzytem był jedynie referat jednego z radioastronomów, który kilkakrotnie upominany, co chwila zapowiadając, że już
kończy, mówił przeszło 1/2 godziny.
Z ograniczeniem cz.asu referatów do 15 minut Wląze się sprawa referatów mgr A. Pacholczyka o niekoherentnym rozpraszaniu i mgr J. Pokrzywnickiego o meteorytyce. W przeciwieństwie do pozostałych, nie
były to referaty z prac własnych, lecz odczyty przeglądowe ujmujące
całe obszerne dziedziny wiedzy. Wydaje s1ę, że dla tego rodzaju referatów organizatorzy zjazdu powinni albo przewidzieć przynajmniej po
•5 minut czasu, albo wogóle nie umieszczać ich w programie. W ciągu
15 minut ani prelegent - przy najlepszych chęciach - nie mógł zapoznać słuchaczy z zagadnieniem, ani słuchacze zagadnienia zrozumieć,
stąd wspomniane odczyty odczuło się jako jakieś nieporozumienie.
Ważnym wydarzeniem był aktyvmy udział w konferencji inżynie
rów elektroników (radioastronomia) oraz matematyków (statystyka
gwiazdowa, zagadnienia mechaniki teoretycznej). Wskazuje to na coraz
silniejsze związki polskiej astronomii z innymi dziedzinami wiedzy.
Jeśli idzie o aktywność poszczególnych ośrodków astronomicznych,
to pewną wskazówkę mogą tu dać liczby wygłoszonych referatów. Mianowicie z ogólnej liczby 41 na Warszawę przypada 17 referatów (4 obserwatoria: 2 w Warszawie, w Józefosławiu i w Ostrowiku), na Wrocl!!W- 8 (2 obserwatoria: Wrocław i Białków) na Kraków- 7 (2 obser-
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watoria: Kraków i Skała), na Toruń- 7 (zakład w Toruniu i jedno obserwatorium w Piwnicach), na Jędrzejów- l (muzeum gnomoniczne) i na
Poznań l (2 obserwatoria: Poznań i Borowiec). Podane liczby nie odzwierciadlają dokładnie natężenia prac w poszczególnych ośrodk.ach.
Np. w Poznaniu prowadzi się podstawowe prace astrometryczne, wymagające wielkiego nakładu czasu, a zarazem mało efektowne, nie przedstawiające ciekawych tematów do referowania.
Astronomowie polscy uczcili pamięć swego wielkiego poprzednika,
składając w czasie zjazdu wieniec u stóp pomnika Kopernika na Plantach. Drugi wieniec złożono w krypcie grobów zasłużonych na Skałce
u sarkofagu Banachiewicza.
Uczestnicy konferencji wysłali pozdrowienia do nieobecnych na zjeździe
prof. prof. W. Dziewulskiego i E. Rybki oraz do mgr W. Wiśniewskiego
przebywającego z ekspedycją geofizyczną na Szpicbergenie.
Konrad Rudnicki
Amerykański "B a d a c z" krąży już nad Ziemią...
Dr1ia l lutego, w sobotę, o godzinie 4 minut 45 czasu uniwersalnego,
z przylądka Cap Canaveral na Florydzie Amerykanie wystrzelili czteroczłonową rakietę "JupLter C", której ostatni człon zawierał sztuczny
księżyc, nazwany "EXPLORER", czyli "BADACZ". W 7 minut po wystrzeleniu rakiety "Explorer" znalazł się na orbicie, nachylonej pod ką
tem 33°,6 do płaszczyzny równika. Ostatni człon rakiety, zawierający
ów sztuczny księżyc, ma kształt podłużny i waży 13 kg 365 g. Dwa nadajniki radiowe nadają sygnały na falach o częstotliwości 108 i 108.3 mgc.
Nie może on być obserwowany gołym okiem, gdyż jasność jego w punkcie przyziemnym wynosi zaledwie 6 mg.
Orbita Bada ~ za jest elipsą, której punkt przyziemny znajduje się
w odległości 352 km, a punkt odziemny 3480 km od powierzchni Ziemi
Księżyc porusza się po niej ze średnią prędkością 28 900 km na godzinę,
obiegając Ziemię w czasie 115 minut.
(Wg Harward Circular 1393)
Pg

Galaktyki wrzecionowate
Do niedawna uważano, że widoczne na niebie galaktyki wrzecionowate
są po prostu galaktykami spiralnymi, takimi jak nasza galaktyka, tylko
widzianymi "z kantu". Wprawdzie już w roku 1922 Reynolds zauważył, że zbyt wiele widzimy na niebie galaktyk wrzecionowatych i aby
przyjąć, że wszyst~ie są tylko odpowiednio ustawionymi do nas galaktykami spiralnymi, trzebaby zarazem przyjąć, że ułożenie galaktyk
spiralnych w przestrzeni nie jest przypadkowe lecz w jakiś sposób
związane z naszą Galaktyką, co należy raczej uznać za niemożliwe.
Jednakże rozważania Reynoldsa pozostały wówczas bez większego echa.
· Ostatnio moskiewski teoretyk, K. Ogrodnikow, rozwijając teorię dynamiczną budowy galaktyk, doszedł do wniosku. że jednvm z możliwych
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galaktyki jest właśnie kształt wrzedonowaty. Biorąc pod
Reynoldsa oraz własne rozważania teoretyczne, Ogrodnikow przyjmuje, że wśród galaktyk, które widzimy jako wrzecionowate,
część ma w rzeczywistości budowę spiralną a tylko wskutek perspektywicznego ustawienia przyjmuje taki właśnie kształt widoczny - te
:r:nożna poznać po warstwie ciemnej materii charakterystycznej dla galaktyk spiralnych. Natomiast galaktyki, widoczne jako wrzecionowate
i nie mające pasma ciemnej materii, należy traktować raczej jako cał
kiem inny rodzaj rzeczywistych galaktyk wrzecionowatych.
Wg rozważań teoretycznych, galaktyki wrzecionowate obracają się
jak ciała sztywne wokół osi prostopadłej do ich największej średnicy,
to znaczy jakby "koziołkują się".
Zagadnienie wymaga jeszcze dalszych badań, a przede wszystkim
sprawdzenia teorii przez odpowiednie obserwacje.
(Wg Astronomiczeskij Zurnał XXXIV, 770, 1957).
K. R.
kształtów

uwagę rozważania

Gwiazdy podczerwone a ewolucja gwiazdowa
Astronom amerykański Harlow Shapley podjął niedawno interebadania, mające na celu wykrywanie gwiazd podczerwonych
w Wielkim Obłoku Magellana. Obserwacje polegają na otrzymywaniu
fotografii w dwu barwach, w nadfiolecie i w podczerwieni, przy użyciu
odpowiednich filtrów i klisz fotograficznych.
Badania tego typu mają wielką wagę, wchodzą bowiem w zakres
poszukiwań
dowodów obserwacyjnych kierunku ewolucji. Chodzi
o stwierdzenie czy zmiany, jakie można zaobserwować w świecie gwiazd,
są jednokierunkowe, czy też cykliczne. Do tej pory zagadnienie to pozostaje otwarte.
Wszelkie zmiany wykryte u gwiazd, jak np. zmiany okresów zmiennych zaćmieniowych, zmiany średniej gęstości i okresów u cefeid
długo-okresowych, lub ·nawet wybuchy gwiazd nowych i supernowych
nie stanowią dowodu jednokierunkowości, okazały się bowiem zmianami cyklicznymi.
W tym szczególnym wypadku Shapley stara się badać obiekty we
wczesnych stadiach ewolucji, "dopiero co" uformowane z pramaterii,
obiekty o niskiej jeszcze, lecz wznoszącej się temperaturze, - gwiazdy
podczerwone W p6CZątkowym stadium życia gwiazda promieniuje
kosztem energii grawitacyjnej, (źródła atomowe nie dochodzą jeszcze
do głosu) . promieniuje zatem głównie w podczerwieni.
Dopóki gwiazda kurc-.~:y się (aż do chwili gdy zaczynają odgrywać
rolę czynniki wewnątrz jądrowe) światło jej nie wejdzie w widzialną
część widma, chociażby w przyszłości miała stać się niebieskim nadolbrzymem.
sujące
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Współczesne teorie astrofizyczne wskazują na młody wiek nie tylko
pewnych nadolbrzymów, ale wysuwają również przypuszczenia, że
i niektóre galaktyki są młode, te mianowicie, które zawierają wiele
milionów bardzo jasnych gwiazd i obfite są w materię międzygwiazdową.
Taką młodą galaktyką jest Wiellti Obłok Magellana. Można się zatem
spodziewać, że zawiera również gwiazdy nowo-powstające, podczerwone,
znajdujące się jeszcze w początkowym stadium kurczenia się z globul,
lub materii międzygwiazdowej.
Fotografie Wielltiego Obłoku Magellana otrzymane w nadfiolecie i podczerwieni są skrajnie różne. Na zdjęciu pierwszym gwiazdy niebieskie
są bardzo jasne., gwiazdy czerwone zaś ledwo dają się odnaleźć, lub
też zupełnie są niedostrzegalne. Na zdjęciu drugim natomiast wyraźnie
wyszły gwiazdy typu widmowego MO i późniejszego, a więc gwiazdy
czerwone, niebieskie zaś - ledwo widoczne. Zdjęcia Sh.apleya tak są
różne. że z trudem można je było zidentyfikować jedynie przy pomocy
gwiazd pośrednich typów widmowych, które na obu fotografiach dały
prawie jednakowe zaczernienia.
Shapley przypuszcza, że większość czerwonych obiekt(>w otrzymanych na kliszach stanowią gwiazdy młode o wzrastającym blasku,
możliwe nawet, że znajdują się w stadiach przejściowych. Spośród 75
takich gwiazd wybrał 21, dla których wyznaczył pozycje i wskaźniki
barwr i które w przyszłości będą pilnie obserwowane, celem wykrycia
zmian blasku i barwy. Możliwe, że tego rodzaju badania pozwolą choćby
w przybliżeniu określić czas, jaki zużywa gwiazda, aby z ciemnej protogwiazdy stać się jasnym nadolbrzymem, tysiące razy przewyższającym
blaskiem nasze Słońce.
(Harvard Reprint 425, Nov. 1955)

M.
Trzeci

składnik

w

układzie

K.

Algola

Od Q.awna wiadomo, że Algol nie jest prostym układem dwóch gwiazd
wspólny środek c:ężkości, lecz składa sit; przynajmniej
z trzech składników. Juź w roku 1869 Argelander spostrzegł zmianę
okresu zaćmień tej gwiazdy, późniejsi obserwatorawie potwierdzili spostrzeżenia Argelandera znajdując przy tym, że zmiana okresu ma charakter periodyczny. Fluktuacje długości okresu można było wyjaśnić,
przyjmując, że · oprócz p.ary spektroskopowej gwiazd istnieje trzecie
ciało, obiegające środek ciężkości układu w czasie 1,873 lat, oraz czwarte - o okresie obiegu 188,4 lat.
Algol był pierwszą gwiazdą, dla której próbowano odkryć trzecie
ciało na podstawie obserwacji spektrograficznych. Mniej więcej 50 lat
temu odkryto, że prędkość środk~ ciężkości układu zaćmieniowego ulega
periodycznym zmianom, które naprowadziły na ślad obecności trzeciego
ciała w układzie.
obiegających

/
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Ostatnio Otto Struve i Jorge Sahade przebadali serię spektrogramów
otrzymanych za pomocą spektrografu o dużej dyspersji w obserwatorium na górze Wilsona. Na podstawie pierwszych wizualnych przeglą
dów ustalili, że trzeci składnik musi być gwiazdą późniejszego typu
widmowego A lub typu F, oraz, że xóżnica w jasnościach pomiędzy
składnikami 1-szym i 3-cim musi wynosić około 2 wielkości gwiazdowych. Oceniony typ widmowy trzeciego składnika odpowiadałby gwieź
dzie o wyższej temperaturze niż temperatura słabszego składnika w ukła
dzie zaćmieniowym Algola. Późniejsze dokładne pomiary otrzymanych
l.'pektrogramów w zupełności potwierdziły prowizoryczne wizualne oceny,
ustalając różnicę jasności pomiędzy najjaśniejszą gwiazdą układu a ciałem 3-cim na l '!'8.
dotyczące

Obserwacje

dokładniejszych

danych

trzeciego

składnika układu

Algola
do dwóch gwiazd,

odnoszących się

dostarczyły
tworzących

parę zaćmieniową.

Obecnie jesteśmy juz w stanie wyciągnąć,
dym razie budzące duże zaufanie wnioski,
układu Algola, a mianowicie:
l

Układ

stanowią

przynajmniej trzy

jeśli

nie pewne, to w kaź
cech fizycznych

dotyczące

ciała,

z których dwa

tworzą

parę zaćmieniową.

2 Najjaśniejsza gwiazda układu jest typu widmowego B8, c1alo
trzecie - późniejszego A lub wczesnego F.
3. Orbita pary zaćmieniowej jest prawie kołowa. okres obiegu wynosi 2,867 dni.
układu utworzonego przez parę zaćmieniową i trzecie
jest elip1 yczna (o mimośrodzie 0.25) o okresie obiegu 1,8'73 lat.

4. Orbita
ciało

5. Folowa wielkiej osi orbity
wynosi około 1,7X1oe km.

składnika

6. Połowa wielkiej osi orbity pary
trzeciego jest rzędu 80X10 6 km.
7.

Prędkość

8. Trzecie

zaćmieniowej

obrotu gwiazdy B8 wynosi

ciało

układu

jest

B8 w parze

jaśniejsze

około
niż

zaćmieniowej

w stosunku do

ciała

60 km/sek.
składnik

słabszy

pary

zaćmieniowej.

9. Odległość Algola od Słońca wynosi około 24 ps
78 lat światła lub około 740 milionów milionów lan.
(Wg P. A. S. P. vol. 69, 1957 i Leaflet No. 336, 1957)

co odpowiada

M.
Jasna.

~gwiazda

K.

Ba. II"

Podczas przeglądania spektrogramów otrzymanych
!;tacji Chile, lilii obserwatorium Licka spostrzeżono,

parę
iż

lat temu na
gwiazda piątej
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wielkości,

oznaczona w katalogu Henry Draper numerem 83548 {posiatyp widmOWY KO) WYkazuje osobliwe widmo. Mianowicie linia
rezonansowa zjoniz.owanego baru o długości fali A. = 4554 A, oraz
niektóre pasma należące do molekuły CH są znacznie silniejsze niż
w normalnych widmach gwiazd tego typu. Gwiazdę zaliczono do OWYCh
dziwnych obiektów, które zostały nazwane "gwiazdami Ba II". Widma
ich charakteryzują się obecnością niezWYkle silnych linii zjonizowanych
pierwiastków i pasm molekuł CH, C2 i CN. Jak dotąd, znamy zaledwie
kilka takich gwiazd, z których tylko jedna jaśniejsza niż 6 . 5 jasności
wizualnej znajduje się na półkuli północnej sklepienia niebieskiego.
{Wg PASP, vol. 69, 1957)
M. K.
dająca

Zródło

energii

mgławicy

Kraba.

Dr W. H. Ram s e y z Uniwersytetu Mancheste r opublikował niedawno ciekawą pracę dotyczącą nowego poglądu na świecenie mgławic, które
powstały w związku z WYbuchami supernoWYch. Ramsey zajmuje się
głównie mgławicą Kraba, która utworzyła się w czasie WYbuchu najsłynniejszej gwiazdy supernowej z roku 1C·54 i która zatem świeci już
od 900 lat. Mgławicę stanowi olbrzymia masa rozszerzających się gazów
o zupełnie bezkształtnej części środkowej i budowie włóknistej rejonów
zewnętrznych. Widmo centralnej części mgławicy nie posiada linii, które
występują w widmie włókien .
Supernowa, która dała pocz.:1tek mgławicy Kraba, obserwowana przez
astronomów chińskich, przeWYższała podobno blaskiem Wenus, osiągając
wielkość absolutną około -16m. Blask jej jednak był bardzo krótkotrwały po paru latach była zupełnie niewidoczna. Wielkość absolutna
pozostałej mgławicy jest obecru.c około -1'!'4 i nie z.mieniła się w sposób
spostrzegalny w ciągu ostatnich 30 lat. Mgławica Kraba jest około 300
razy jaśniejsza od naszego Słońca.
Mgławicę Kraba zaliczamy do najbardziej mte resujących obiektów
na niebie, przedstawia bowiem sobą szereg nierozwiązanych do tej pory
zagadek. Jedną z najtrudniejszych - jest znalezienie żródła energii,
które byłoby odpowiedzialne za jej świecenie. Przypuszczano początko
wo, że musi to być gwiazda, która przeszła przez stadium supernowej
i obecnie od dziewięciu stuleci oświetla rozproszone i ekspandujące masy
gazów. Poszukiwania jednak takiej gwiazdy do tej pory nie powiodły
się. Wszystkie podejrzanę gwiazdy trzeba było wyłączyć, ponieważ okazały się nie związane zupełnie z mgławicą, posiadające ruchy whsne
różne od ruchu własnego mgławicy. Jedyna gwiazda, która mogłaby
być związana z mgławicą jest bardzo słaba, o jasności absolutnej + 5'~6.
około 600 razy słabsza pod względem jasności, niż sama mgławica.
Drugą trudnością, jaką przedstawia mgławica, jest jej temperatura,
która wynosi około 7000° C. Temperatura wolnych elektronów w central-

79

URANIA

znacznie wyżs~a (przynajmniej około 50000°),
przy takiej dopiero temperaturze szybko poruszające się elektrony
zdolne są zamazać całkowicie linie widmowe, jak to się obserwuje
nej

części musiałaby być

gdyż

w

rzeczywistości.

jest występowanie w zeniezwykle silnych linii pojedyńczo
zjonizowanego azotu 0. = 6548 A i 'A = 6584 A) i siarki (}.. = 6711 A
i J.. = 6728 A) .
Celem wyjaśnienia zagadkowych osobliwości mgławicy Kraba, Ramsey wysuwa hipotezę., iż jasność jej podtrzymywana jest głównie przez
rozpad promieniotwórczy niestabilnych izotopów pierwiastków, które
powstały w czasie eksplozji supernowej. Według Ramseya, eksplodująca
gwiazda stanowi kosmiczną "bombę helową .. , która w nagłym wybuchu
wypromieniowuje olbrzymie ilości energii, powstałej na skutek syntezy
cięższych pierwiastków z helu. Zarówno stabilne jak i niestabilne izotopy pierwiastków tworzą się w czasie takiego wybuchu; większość
jednak pierwiastków niestabilnych o krótkim czasie póltrwania szybko
się mzpadnie. Istnieją jednak cztery interesujące izotopy przytoczone
w tablicy, które rozpadając się wystarczająco wolno, dostarczają dużych
ilości e nergii, mogłyby zatem odgrywać rolę w procesie świecenia mgła
wicy.
Trzecią

wnętrznych

zagadką,

należy rozwiązać,

którą

~ęściach

mgławicy

Izotop

Okres półtrwania
w latach

l

Beryl, Be'o -

2.5Xl0"

Węgiel,

5.1 X 10"

C"

l

Energia wyzwolona w MeV

l

Chlor, CP•'
Potas, K 40

0.56

-

0.16
0.16

·2.4 X 10'

1.35

1\olasa mgławicy przewyższa masę Słońca około 15 razy. Obliczono,
dla podtrzymania promieniowania. jakie się obserwuje, wystarczyłoby, aby izotop węgla stanowił 0.050fo całkowitej masy mgławicy. Jeśli
przyj ąć, że źródłem promieniowania jest rozpadający się izotop węgla,
wtedy stałość jasności mgławicy stanie się całkowicie zrozumiała. Mgła
wica będzie "starsza'· o jedną wielkość gwiazdową po 7000 lat, tzn.
w ciągu 30 lart; straci na jasności tylko 0'!'005 - wielkość obecnie nie
do wykrycia.
że

Hipoteza promieniotwórczego izotopu węgla, jako
wicy rozwiązuje również drugą ze wspomnianych

źródła

energii mgła
a miano-

trudności,
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wicie sprawę wysokiej temperatury wolnych elektronów, wymaganej dla
zniszczenia linii widmowych. Elektrony pochodzące z rozpadu cu posiadają energię 0.16 MeV (megaelektronowolty). która odpowiada temperaturze 10 miliardów stopni.
Trzecią trudność można również wyjaśnić, jeśli przyjąć, że głównym

pierwiastkiem, który ulega rozpadowi, jest izotop węgla, C 14 • Pierwiastek
jest ~ - aktywny i pozostawia jako produkt rozpadu pojedynczo zjonizowany azot. Ten właśnie produkt rozpadu występuje w mgławicy
w wielkiej obfitości.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia obecność znacznych ilości pojedynczo zjonizowanej siarki, której linie w widmie mgławicy są wyraźnie
wzmocnione. Otóż Ramsey przypuszcza, iż odpowiedzialny jest za to
niestabilny izotop chloru, Cl86 • Z pierwiastka tego może powstać argon
lub siarka w zależności od typu przemian jądrowych. Pierwszy typ jest
wprawdzie bardziej prawdopodobny i być może, iż zachodzi, jednak
najbardziej intensywne linie argonu występują w nadfiolecie. który jest
niedostępny obserwacjom.
Charakterystyczne linie zjonizowanych pierwiastków: azotu i siarki
występują również i w przypadku mgławicy pozostalej po wybuchu
supernowej z roku 1604, zwanej gwiazdą Keplera.
Mgławice związane z wybuchami supernowych są również potężnymi
źródłami promieniowania radiowego. Kon·ystając z tego faktu, poszukuje się śladów po supernowych w mtejscach, gdzie występują radiogwiazdy, Wszelkie obiekty mgławicowe, które mogą być resztkami otoczek po wybuchach supernowych bada się bardzo skrupulatnie, zwła
szcza, jeśli to możliwe, za pomoC<i spektrografów, celem przekonania si
czy charakterystyczne linie zjonizowanych pierwiastków występują
w nich równie wyraźnie jak w przypadku mgławicy Kraba. Udało się
to w przypadku obiektu włóknistego, odkrytego niedawno w miejscu
silnego radio-źródła w gwiazdozbiorze KasjopeL
Związek pomiędzy radio-gwiazdami i supernowymi nie jest, Jak dotąd,
jasny, ale badanie zachowania się elektronów pochodzących z rozpadu
promieniotwórczego może dostarczyć ważnego ogniwa dla rozwiązania
zagadnienia.
Badanie charakteru promieniowania radiowego radio-źródeł, jeślf
wykazuje ono cechy podobne do promieniowania widzialnego pozostałych otoczek po supernowych, może dostarczyć pewnych informacji .dotyczących supernowych, które wybuchły w ostatnich kilkudziesięciu tysiącach lat. W ten sposób możemy powiększyć znacznie materiał obserwacyjny, dotyczący owych niezwykle ważnych obiektów w naszej Galaktyce.
(Wg Astr. Conhib. from the Univers1ty of Manchester. serie III, 12, 1956)
M. K.
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Tysiące
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wulkanicznej na
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Księżycu

kraterów rozsianych na powierzchni Księżyca są według wielu
tego, że w minionych epokach występowała tam
ożywiona działalność wulkaniczna. Potężne wulkany, dziś wygasłe, pokryły powierzchnię naszego satelity produktami swych wybuchów. Swiadczy o tym fakt, że powierzchnia Księżyca ma własności podobne do
powierzchni lawy lub powierzchni pokrytej popiołem wulkanicznym.
Czy jednak na Księżycu istnieją dziś tylko wulkany wygasłe? Kilka
d7..iwnych zjawisk obserwowanych przez selenologów zdaje się wskazywać, że i obecnie zdarzają się tam nicwielkie wybuchy. Należą tu
przede wszystkim obserwacje różnych zamglet1 i zmętnień na dnie niektórych kraterów oraz obłoków widzianych przy brzegu tarczy. Tak np.
w r. 1889 kilku astronomów, obserwujących (niezależnie) zakrycie Jowisza przez Księżyc, widziało, jak na tarczę planety rzutowała się
niewielka chmurka. Podobne zjawisko obserwowano trzy lata później
(W. H. P i c k er i n g o w i udało się nawet wtedy uzyskać jego fotografię) oraz w r. 1944, kiedy to chmurę rzutującą się na tarczę Jowisza
widziało znów kilkunastu niezależnie pracujących obserwatorów.
Zamglenia wewnątrz niektórych kraterów są obserwowane jeszcze
częściej. Wspomnimy tu tylko o kilku nowszych obserwacjach. W r.
1939 P. A. M o o re obserwował zmętnienie wewnątrz krateru Schickard,
w r. 1944 H. P. Wilk i n s -wewnątrz Platona, w r. 1949 F. H. T h o r nto n - w pobliżu Arystarcha i w r. 1951 P. A. Moore - wewnątrz
Pickeringa. W tym samym roku R. M. B a u m obserwował w pobliżu
krateru Humboldt dość wyraźny obłok, który był widoczny aż przez
trzy godziny, wykazując w tym czasie pewne zmiany. Obserwacji takich
możnaby wyliczyć kilkadziesiąt; świadczy to o tym, że obserwowane
zjawiska muszą mieć choć w częśd jakąś realną podstawę. Możnaby
je wyjaśnić przyjmując, że jeszcze obecnie zdarzają się na Księżycu
słabe wybuchy wulkaniczne, podczas których wydobywają się obłoki
gazów, szybko rozpraszające się w przestrzeni.
Innym ciekawym zjawiskiem, które może świadczyć o istnieniu na
Księżycu czynnych wulkanów, są zmiany wyglądu niektórych kraterów.
Najbardziej znany jest przykład krateru Linneusz, który w początku
19-go wieku opisywano jako wyraźny i głęboki, a który dziś wygląda
jako szarawa plama bez śladu zagłębienia. Prawdopodobnie krater ten
został wypełniony lawą podczas wybuchu wulkanu, który zdarzył się
w połowie ubiegłego stulecia.
Na powierzchni Księżyca obserwuje się również kopulaste utwory
o średnicy 3-5 kilometrów i wysokości kilkuset metrów. H. P. Wilkins
i P. A. Moore zarejestrowali około 100 takich szczegółów. Prawic wszystkie z nich posiadają na szczycie głęboką jamę. W niektórych obszarach
(np. na płn. wschód od Kopernika) można dostrzc:: całe skupiska takich
uczonych

świadectwem
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kopuł.

Ciekawa rzecz, że większość tych utw(}rów odkryto dopiero niedawno, przedtem natomiast znano ich tylko kilka. Może to być dowodem
znacznego wzrostu dokładnooci obserwacji, albo też świadczyć o istnieniu na Księżycu czynnych wulkanów, usypujących przy wybuchach swe
stożki.
A. W.
Międzynarodowe Towarzystwo Badań Księżyca
W lipcu 1956 r. zostało utworzone Międzynarodowe Towarzystwo
Badań Księżyca (International Lunar Society), którego zadaniem jesl
koordynacja badań wykonywanych zarówno przez zawodowych astronomów, jak i przez amatorów z całego świata. Prezesem Towarzystwa
został wybrany znany selenolog angielski Percy W i l ki n s. Towarzystwo wydaje specjalne czasopismo selenologiczne.
A, W.
Jeszcze jedna. międzygalaktyczna gromada kulista
Przy przeglądaniu zdjęć Falomar Sky Survey W. A. A m b a r c umi a n znalazł w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ciekawy obiekt,
który po bliższym zbadaniu okazał się gromadą kulistą odległą o 425 000
lat świetlnych, a więc położoną w przestrzeni międzygalaktycznej.
Pierwszą międzygalaktyczną gromadę kulistą znalazł O. A l? e 11 (patrz
Urania 1957, nr 12, str. 373).
(Astronomiczeskij Cirkular 177, 1957)
A. W.
Nowy obfity rój meteorów
Z Poludniowej Afryki donoszą o odkryciu nowego roju jasnych meteorów, który był obserwowany z wielu miejscowości w dniu 5 XII 1956.
Częstość meteorów dochodziła do 100 na minutę. Radiant roju wyliczony
przez S. C. V e n ter a ma współrzędne a= 1hOOm, b= -45°, jest więc
położony w pobliżu gwiazdy 'Y Phoenic:is. Nowy rój otrzymał w związku
z tym nazwę Feniksydy. Elementy orbitalne roju są zbliżone do elementów komety 1819 IV, możliwe więc, że jest on z tą kometą związany
genetycznie.
(Sky and Telescope, May 1957)
A. W.
Pierwsza na. świecie elektrownia słoneczna
W Armenii, w pobliżu jeziora Aigerlich na płaskowyżu Ararat,
budowana jest pierwsza w świecie elektrownia słoneczna. Urządzenia
elektrowni zajmują okrągły obszar o średnicy 1200 metrów. W środku
tej przestrzeni ustawiona jest 40-me1rowa wieża z kotłem parowym.
Dokoła niej znajdują się 23 kołowe tory, po których będzie się przesuwać 1293 wielkich zwierciadeł o łącznej powierzchni około 20 000 m".
Urządzenia fotoelektryczne będą automatycznie ustawiać zwierciadła
tak, aby odbijały one promienie słoneczne na ściany kotła. Wyhvarzana
w kotle .Para będzie dostarczana do turbiny elektrowni, której moc wynosić ma 1200 kW. Uzyskiwana energia będzie służyć do napędzania
pomp, używanych przy pracach irygacyjnych na pobliskich terenach.
A. W.
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Rozbłysk na. Jowiszu
W obserwatorium astrofizycznym Kazachskiej Akademii Nauk zaobserwowano w dniu 26 II 1957 r. dziwny utwór na Jowiszu. O godz. 20 3 ~
U. T. na wschodnim brzegu tarczy, pod intensywnym pólnocnym pasmem
równikowym, pojawiła się niezwykle jasna plama o średnicy około
1". O godz. 20 58 plama przestała być widoczna. Obserwacji dokonali
G. M. N i k o l ski i L. N. T u l e n kowa przy użyciu refraktora 2 O mm,
300 x. W czasie wykonywania obserwacji warunki atmosferyczne były
doskonałe. Interpretacji tego zjawiska na razie brak.
(Astronomiczeskij Cirkular 178, 1957)

A.

w.

Ma.sa. Saturna
Amerykański astronom H. H er t z przeanalizował ostatnio wszystkie obserwacje położeń Jowisza z lat 1884-1948, aby z obserwowanych
perturbacji wyliczyć masę Saturna. Otrzymany w wyniku stosunek masy
Słońca do masy Saturna wynosi 3497,64 ± 0,27. W tym samym czasie
H. Je f f re y s analizując ruch księżyców Saturna otrzymał na ten
stosunek wartość 3494,04 ± 1,11. SatUJ;n ma więc nieco większą masę
niż dotąd przypuszczano, w dotychczasowych bowiem zestawieniach
przyjmowano zawsze wartość wspomnianego stosunku, otrzymaną jeszcze przez N e w c o m b a (3501,6).

A. W.

KRONIKA PTMA
SPRAWOZDANIE

z

działalności

Polskicgo Towarzystwa
za rok 1957.

Miłośników

Astronomii

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii istnieje od roku 1921.
Zasadniczym jego celem jest szerzenie wiedzy o gwiazdach wśród wszystkich warstw społeczeństwa i łączenie milośmków astronomii w grupy,
aby wspólnym wysiłkiem pogłębiać swoje wiadomości.
Towarzystwo rozwijało się aż do wybuchu wojny w 1939 r. W okresie okupacji niemieckiej działalność TowaTZystwa była z konieczności
zawieszona. Towarzystwo straciło w tym czasie cały swój majątek.
Ale już w roku 1947 dawni członkowie powołali znowu do życia
Towarzystwo Miłośników Astronomii. Od tej chwili wzrost Towarzystwa jest szybki.
W roku sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii liczyło 5 186 członków zWyczajnych i kandydatów, zgrupowanych
w 25 Kołach teren<>wych i 69-ciu Szkolnych Kółkach Astronomicznych.
Majątek Towarzystwa obejmuje 59 różnego rodzaju lunet. telesko-
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pów i lornet, które służą do obserwacji i pokazów astronomicznych.
oprócz innych pomocy naukowych, urządzeń lokali Kół i bibliotek.
W dużych miastach i małych skupiskach ludzi powstają ośrodki,
podejmujące idee Towarzystwa. Przez 10 lat corocznie zgłaszają się ludzie
z całej Polski z inicjatywą zakładania nowych Kół terenowych. Zarząd
Główny w miarę swoich możliwości, popiera każdą inicjatywę i w ten
sposób rok rocznie powstają nowe Koła, nowe punkty szerzenia ruchu
miłośniczego w astronomii. Z biegiem czasu niektóre z nich przestały
istnieć na skutek zmian osobowych lub inych trudności.
Niestety nie wszędzie można znaleźć warunki, wystarc7..ające do
stworzenia stałego ośrodka terenowego, Zniszczenia wojenne kraju, brak
narzędzi optycznych, brak materiałów do ich amatorskiej budowy i niemożliwość zakupywania ich za granicą wskutek koniecznych oszczęd
ności dewizowych, wpływają w dużym stopniu na zahamowanie rozpędu z jakim mogło by się rozwijać Towarzystwo.
Mimo tych trudności, które w dużej mierze wyrównuje zapał, pomysłowość i wkład pracy Zarządu Głównego i członków Towarzystwa, liczba
członków i Kół stale wzrasta,
powiększa się majątek, Towarzystwo
podejmuje coraz to nowe formy swej działalności.
Praca Towarzystwa idzie w trzech kierunkach: samokształcenia, popularyzacji astronomii i osiągania wyników naukowych.
Wielką troską Towarzystwa jest powoływanie do życia ludowych
obserwatoriów astronomicznych.
Jedno takie obserwatorium jest już czynne w Gdańsku-Oliwie, drugie w Jędrzejowie, trzecie w stadium organizacji w Częstochowie. We
Wrocławiu powstało Planetarium, w Poznaniu stała dostrzegalnia na
terenie Targów Poznańskich, w Toruniu, w Krakowie i we Wrocławiu
Towarzystwo posiada parcelę pod budowę, w Łodzi trwają nieustanne
zabiegi o miej~e i kredyty na budowę ludowego obserwatorium astronomicznego.
Idea założenia i pierwszy krok organizacji przy realizacji Planetarium i Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, jest
zasługą Zarządu Głównego P. T. M. A.
Towarzystwo kształci prelegentów i demonstratorów, którzy 'Prowa~
dzą popularyzację astronomii w społeczeństwie, kształci obserwatorów.
udostępnia członkom korzystanie z niezbędnych pomocy naukowych,
umożliwia zdobywanie materiałów do amatorskiej budowy teleskopów.
W drugim roku swojego istnienia, tj. w roku 1922. Towarzystwo
Miłośników Astronomii zaczęło wydawać swój organ .,Uranię". Jest to
.czasopismo popularno-naukowe, przed wojną kwartalnik, a po wojnie
dwumiesięcznik i obecnie, miesięcznik.
W roku 1957 minęło 35 lat od ukazania gję pierwszego numeru "Uranii". W ciągu tego czasu redakcje "Uranii" borykały się z wieloma trudnościami, głównie finansowymi; w okresie międzywojennym były lata,

UR~NIA

85

w których wydawnictwo .,Uranii'' przejmowały inne instytucje (Mathe-sis Polska) i były lata, w których wydawnictwo było całkiem zawieszone.
W rolw 1957 wyszedł 28-my rocznik "Uranii''.
Ostatnie lata pracy P. T. M. A. wykazały, że "Urania" nie zaspakaja
potrzeb wszystkich członków. Poziom wykształcenia, wiek i możliwości
członków są obecnie tak różnorodne, że dla pewnej ich części .,Urania"
jest za trudna i niezrozumiał.a. Dlatego Zarząd Główny Towarzystwa
postanowił, z inicjatywy Prezesa, podjąć trud wydawania drugiego
ezasopisma o tematyce także astronomicznej, ale bardz:ej popularnego,
ilustrowanego, przeznaczonego głównie dla młodzieży , członków mniej
zaawansowanych i dla ogółu społeczeństwa , które choć nie zrzeszone
w Towarzystwie Miłośników, interesuje się astronomią i chłonie wiedzę
o niej, jeżeli jest podana przystępnie i atrakcyjnie.
Myśl to nie nowa,
bo potrzebę takiego wydawnictwa poruszono
w Zarządzie Głównym po raz pierwszy w r. 1953. Od tego czasu sprawa
była niejednokrotnie rozważana i dyskutowana na zebraniach władz
Towarzystwa. Obecnie - po zakończeniu okresu pilnych prac organizacyjnych, z powodu których realizacja zamierzeń wydawniczych uległa
zwłoce i po załatwieniu licznych formalności wstępnych Zarząd
Główny jest już w posiadaniu urzędowego zezwolenia na wydawanie
drugiego, obok "Uranii", czasopisma astronomicznego, które już w niedługim czasie zacznie się ukazywać pod tytułem "Niebo i Ziemia".
Nadmienimy jeszcze, że prace przygotowujące ukazanie się nowego
miesięcznika toczyły się przez cały rok sprawozdawczy. Materiały zostały już zgromadzone i pierwszy jego numer miał się ukazać w grudniu
1957 r. Niestety, nieprzezwyciężone trudności związane z drukiem tego
wydawnictwa zmusiły Zarząd Główny do przesunięcia terminu jego
ukazania się na rok następny.
Całoroczną pracą Zarządu Głównego było również przygotowanic do
druku atlasu astronomicznego, Układ atlasu ułatwia ogromnie orientację i dlatego będzie on specjalnie pożyteczny dla nie mających przygotowania naukowego miłośników astronomii. Nadto atlas jest poięty
w ten sposób, że może stanowić wstępny podręcznik do nauki astronomii.
Opracowywanie atlasu zostało w roku sprawozd'łwczym ukończone.
Przed Zarządem Głównym stoi jeszcze zadanie wykonania strony technicznej, aby oddać do rąk miłośników astronomii to wydawnictwo, tak
bardzo przez nich oczekiwane.
Aby zbliżyć literaturę naukową do poziomu wykształcenia ludzi
pracy, nie mających dostatecznego przygotowania, Zarząd Główny PTMA
przystąpił do opracowania i wydania encyklopedii astronomicznej. E'lcyklopedia pozwoli miłośnikom astronomii sięgnąć do dzieł naukowych
i umożliwi im ich wykorzystanie.
Działalność Towarzystwa zatacza coraz szersze kręgi, stoi przed nim
jeszcze wiele zadań do wykonania.
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Część szczegółowa

l.

Skład Władz

Towarzystwa w roku sprawozdawczym:

Prezes: mgr inż. Władysław Kucharski z Krakowa
Zastęp c a Prezesa: prof. dr Jan Mergentaler z Wrochwia
Sekretarz: Tadeusz Jachimczak z Krakowa
Zastępca sekretarza: doc. dr Andrzej Żaki z Krakowa
Skarbnik: mgr inż. Zbysław Popławski z Krakowa
Zastępca skarbnika: Franciszek Miękina z Krakowa
Członkowie: doc. mgr inż. Tadeusz Adamski z Warszawy
Antoni Barbacki z Nowego Sącza
inż. Konstanty Czetyrbok z Warszawy
dr Jan Gadomski z Warszawy
mgr inż. Roman Janiczek z Bytomia
Klemens Kapelak z Kryspinowa
doc. dr Bohdan Kielczewski z Poznania
Komisja Rewizyjna: doc. dr Gabryel Leńczyk z Krakowa
dyr. Bruno Luska z Bielska
mgr Andrzej Łaszczyński z Krakowa
2.

Ilość Kół

W roku sprawozdawczym powstały dwa nowe Koła terenowe: w Opolu
i w Szczecinku. W ciągu tego roku rozwiązało się Koło w Bydgoszczy.
którego członkowie przyłączyli się do Koła w Toruniu i Koło w Wałczu
na skutek likwidacji zakładu pracy przy którym Koło to istniało.
W ten sposób liczba Kół terenowych Towarzystwa, 25, pozostała
w roku sprawozdawczym niezmieniona.
3. Ilość członków. W roku 1957 było zarejestrowanych 5 186 członków.
4. Działalność naukowa
Działalność naukowa Towarzystwa polegała na pracach obserwacyjnych poszczególnych członków lub grup członków i publikowanie ich
wyn:ków.
Tematem prac była głównie aktywność S'ońca, ob ·0rwowa11a systematycznie w Gdańsku, Nowym Sączu Poznaniu, Warszaw·e i Wrocławiu.
Wyniki tych obserwacji przesyłane były prof. Mergen' .al ~ rowi do Wrocławia.

Drugim tematem była obserwacja gwiazd zmiennych, prowadzona
w Warszawie, w Gdańsku i w Poznaniu.
W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd Główny przyst1'1p'ł do organizowania grup stałych obserwatorów gwiazd zmiennych W poszczególnych Kołach zgłosili się licznie kandydaci do tej pr'I"Y· W Gdańsku.
Oświęcimiu i Poznaniu przeprowadzono szkolenie obs~>rw<J.torów gwiazd
zmiennych.
Uwzględniając kilkakrotnie wyrażane życzenie 8otronomów zawodowych, by ich odciążyć od prac nie w y ma~nją ych
..mia skompligłównie
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kowanej aparatury naukowej, a więc całkowicie leżących w granicach
miłośniczych możliwości badań astronomicznych, Zarząd Główny podjął
decyzję wydawania corocznie specjalnego "Dodatku Naukowego do Uranii", w którym są zamieszczane wyniki badań miłośniczych (obserwacje
Słońca i gwiazd zmiennych). Pierwszy zeszyt tego "Dodatku" ukazal
się w marcu 1957 r. Jako przeznaczony dla zagranicy, został on wydany
w Języku angielskim i francuskim.
Po rozesłaniu go do zagranicznych Towarzystw Astronomicznych.,
uniwersytetów i obserwatoriów, Towarzystwo otrzymało liczne wyrazy
uznania, zachęty do dalszej pracy i rozpoczęło wymianę publikacji naukowych.
W ciągu roku sprawozdawczego przygotowano drugi zeszyt "Dodatku
Naukowego", który ukaże się w pierwszych miesiącach 1958 r.
Najlepsze warunki do pracy naukowej ma Koło w Gdańsku, które
posiada w Oliwie obserwatorium, wyposażone w szereg dobrych narzę
dzi optycznych.
W szczególności:
ustalono 187 razy liczby Wolfa
wykonano 124 rysunków wizualnych i 129 projekcyjnych
dokonano 1334 obserwacji gwiazd zmiennych
5
zorzy polarnej
96
komety Arenda-Rolanda
2
jasności komety Mrkosa
6
sztucznego satelity Ziemi
Prócz tego wykonano:
48 mapek okolic gwiazd zmiennych
47 rysunków komety Arenda-Rolanda
53 pomiarów mikrometrycznych komety Arenda-Rolanda
Wykonano astrografem fotografie:
45 komety Arenda-Rolanda
30 komety Mrkosa
38 gwiazd zmiennych
20 różnych okolic nieba
(w Nowym Sączu przeprowadzono 620 obserwacji wizualnych plam sło
necznych)
Członkowie Koła w Oświęcimiu wykonali fotografie Księżyca, komet
innych ciał niebieskich.
W okresie widoczności komet Arenda-Rolanda i Mrkosa oraz w momentach przelotu nad Polską członu rakiety nośnej sztucznego satelity,
Wszystkie Koła posiadające lunety lub teleskopy, prowadziły obserwacje,
lub przynajmniej organizowały publiczne pokazy tych ciekawych zjawisk.
Zarząd Główny otrzymywał też listy od pojedynczych członków, donoszących o swoich obserwacjach.
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W Krakowie na stacji obserwacyjnej na Wawelu obserwowano sztucznego satelitę 4 razy w październiku i 2 razy w listopadzie.
W Krośnie dokonano ciekawej obserwacji zakrycia gwiazdy beta Koziorożca przez Księżyc.
Koło w Oświęcimiu utrzymuje łączność z obserwatorium w Proście
jawie (Czechosłowacja) w sprawach obserwacji astronomicznych.
Inne formy prac naukowych
W G d a ń s ku odbył się 20-godzinny kurs dla demonstratorów
z udziałem 5 osób; seminarium astronomiczne obejmujące 9 WYkładów;
szkolenie teoretyczne i praktyczne ekipy obserwatorów gwiazd zmiennych i kurs szlifowania zwierciadeł teleskopowych, na którym w kilku
grupach, 23 osób, w ciągu 83 godzin, wyszlifowano 21 zwierciadeł teleskopoWYch.
W Oś w i ę c i m i u przeszkolono dwóch obserwatorów gwiazd zmiennych.
W P o z n a n i u przeprowadzono szkolen:e 10 obserwatorów gwiazd
zmiennych w 13 godzinach oraz kurs szlifowania zwierciadeł teleskopoWYch dla 5 osób w 26 godzinach.
Ilość członków zgłaszających się na kursy szlifowania zwierciadeł
teleskopowych świadczy o dużym zainteresowaniu amatorską budowa
teleskopów. Liczni członkowie Kół przystępują do budoWY własnych
teleskopów, w czym Zarząd Główny pomaga im przez odpłatne dostarczanie niektórych materiałów jak płyty szklanne, proszki ścietne, tubusy
bakelitowe, pryzmaty itp.
Koła w Gliwicach, Katowicach, Opolu, Oświęcimiu, Poznaniu i Warszawie posiadają sekcje instrumentalne. Niektóre z nich mają też dobrze WYposażone pracownie (Gdańsk, Warszawa), z których korzystają
członkowie.

W Gdańsku zbudowano napęd zegarowy do astrografu , WYkorzystudo tego celu części aparatu telegraficznego, WYCOfanego z użycia
przez pocztę i dokonuje się montaż teleskopu do zwierciadła o średnicy
300 mm. Teleskop ten jest najpoważniejszym istrumentem optycznym
w inwentarzu Towarzystwa.
5. Działalność popularyzatorska
Koła terenowe Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii prowadziły akcję popularyzacji astronomii zgodnie z założeniami statutu
Towarzystwa.
Popularyzacja odbywała się głównie w formie publicznych odczytów
i pokazów nieba, a także innymi sposobami, mogącymi się przyczynić
do rozpowszechniania wiedzy.
W K r o ś n i e WYgłoszono przez radio-węzeł 7 pogadanek astronomicznych.
W P o z n a n i u nadawano przez radio komunikaty astronomiczne
w każdy 1-szy piątek miesiąca.
jąc
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. W G l i w i c a c h i w K a t o w i c a c h odbywały si~ wieczory dyskusyjne. Kola mające stałe dyżury sekretariatu udzielają różnych inforrr:acji i rad zglaszający.n się członkom i nieczłonkom.
Niektóre Koła jak Kraków, Krosno, Oświęcim, Poznań, Toruń, Warszawa posiadają gabloty uliczne, w których wyw:eszane są g~zetki,
informacje, ilustracje astronomiczne itp.
Niektóre Koła umieszczają komunikaty i informacje o aktualnościach
astronomicznych w prasie (np. Łódź).
W Poznaniu urządzono w maju wystawę amatorskich teleskopów
i mode:u orbi'y komety Ar2nda-Rolanda. Wystawa byla omaw1an~
w pra>ie miejscowej.
Koła terenowe i Szkolne Kólka Astronom:czne organ:zow~ły wyc:eczki.
do Planetarium w Katowic~ch. Czlonkow·e Koła w Ośw1ęcim'u zwiedzili
zbiory gnomoniczne w J<:drzejow:e i Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie.
Osobnym działem prac Towarzystwa jest organ:zowan:e Szkolnych
Kółek Astronomicznych Powstają one w L:ceach ogólnokształcących,
liceach ped::~gog;cznych i niektórych techn 'kach.
Członkow·e kandydaci korzystają ze zniżki w ophcaniu składki czło:t
kowski'ej. Składka członka-k::~ndydata wynosi 12 zł za rok szkolny.
W ramach tej składki kandydaci otrzymują .,Uran:ę".
Szkoll".c Kólka Astroncm.icznc prow1dq g ,ówni8 pra <: ksz•ał·eni. a
swoich członków, ale także popularyz.::ttorską, choć w niedużym zakrzsie.
S K. A. urządzają zebrania z referatami i dyskusją, w czym są im
bardzo pomocne artykuły .,Uranii" . Członkowie S. K. A. zap1znają się
z gw'azdozbiorami. ~sługując s:ę obrotową mapką nieb1, wyd1ną przez
P. T . M. A. i narzędz:ami optycznymi, jeżcli tylko są im dostępne
U · ze1l Liceum Ogólnolnztał:ąc·8g::t w Przemy(lu-Zasanie, Andrzej Gumiński zbudował lunetę. zastosowują:: zc~pól 3 wczewek, która daje
20-krotne powiększenie. Zarząd Główny w d::twód uzna'1ia przyznal mu
nagrodę k>iążkową. Przy pom::tcy tej lunety członkowie kandydaci prowad~ili obserwacje K~iężvca i Jowisza.
Zarząd Główny przychodzi z pomocą w pracy S. K. A. przez bezpłatne urządzanie dla n'ch odczytów i o ile możności, pokazów nieba.
Prelegenci najbliż~zych terenowo Kół P. T. M. A. wyg'aszają dw-.1 razy
w roku taki.e prelekcj8. Ni.este'.y, nie do wszystkich mizj>cowości mogą
dotrzeć prclcgen·i P. T. M. A.
Fró · z tep-o Zanąd G'ówny wvo1życza szkoło-n na pcwi~n C731 teleskop, tzw. wędrujący. N1 razie dwa takie tele,kopy są w użyciu szkół.
S. K. A posyłają srrawozdomia ze swojej działalnośc• do Zarząiu
Głównego. Niestety, pewna ilość S. K. A. nie poczuwa się do obowią1ku
sprawozdaw zości. dlate«o Zar71d G'ó"'l1Y nie jest wyczerpując::> informowany o pracach członków kandydatów.
•
Odczyty i pokazy publiczne prowadziło 98 prelegentów i 54 d2monstratorów.
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W roku sprawozdawczym
z udziałem
oraz
z udziałem
Przeprowadzono

z

wygłoszono

udziałem

1242 prelekcji publicznych
13.067 osób
66 prelekcji dla młodzieży
4.970 słuchaczy
536 pokazów publicznych
73.268 osób
28 pokazów dla młodzieży
2.311 uczestników
pokazy filmów astronomicznych.

oraz
z udziałem
W Krośnie i w Opolu urządzano
Z pokazów korzystało 550 osób.
W P l a n e t a r i u m w e W r o c ł a w i u odbyło się od lipcą do
końca roku - 35 pokazów z udziałem 936 osób oraz - 7 pokazów dla
wycieczek szkolnych z udziałem 442 osób.
W roku sprawozdawczym Zarząd Główny rozprowadził 51.436 egzemplarzy "Uranii" wśród członków zwyczajnych i kandydatów. Prócz tego
wysłano 574 egzemplarze zagranicę, w ramach wymiany kulturalnooświatowej.

Wydana w poprzednich latach obrotowa mapka nieba gwiaździstego
rozprowadzona w roku 1957 w ilości 730 egzemplarzy.
Zarząd Główny i prawie wszystkie Koła terenowe posiadają biblioteki książek i czasopism, przeważnie popularno-naukowych, których stan
wynosi łącznie 4 385 pozycji katalogowych.
Biblioteki Zarządu Głównego i Koła w Warszawie posiadają ponad
1000 tomów. Biblioteki innych Kół są mniejsze.
Zarząd Główny przeznacza co roku pewną pozycję w budżecie na
powiększanie i uzupełnianie bibliotek.
•
została

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
W przypadku gwiazd zmiennych o stałym okresie zmienności możemy
wyznaczyć z obserwacji tak zwaną średnią krzywą zmian blasku. W tym
celu redukujemy wszystkie obserwacje do jednego cyklu zmienności.
Najłatwiej jest to wykonać wyliczając dla każdej obserwacji tzw. fazę f,
którą możemy otrzymać ze wzoru
(1)

T 1 oznacza tu moment wykonania danej obserwacji, T 0 - dowolnie
wybrany moment wyjściowy, P - okres zmian blasku a E - największą
.z liczb całkowitych, dla których spełnione jest powyższe równanie.
Z metody wyliczania fazy wynika, że nie może ona przekraczać okresu
P, łatwo wiec widzieć, że postępując w ten sposób, możemy "zrzucić"
wszystkie obserwacje na jeden cykl zmienności.
Nanosimy teraz wszystkie obserwacje na wykres odcinając na osi
'poziomej fazy, na pionowej zaś - jasności. Otrzymane w ten sposób
,punkty wykazują na ogół dość duży rozrzut. wynikający z tego, że przy
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jasności popełniamy pewne błędy. Błędy te
czqściowo wyeliminować uśredniając obserwacje o zbliżonych
fazach. W tym celu sporządzamy sp:s obserwacji porządkując je według
wzrastających faz a następnie łączymy w grupy po kilka czy kilkanaście
kolejnych ocen Uśredniając obserwacje każdej grupy wyliczamy tzw.

poszczególnych ocenach
możemy

punkt normalny. Fazą punktu normalnego jest średnia wartość faz
obserwacji wykorzystanych przy jego wyliczeniu, jasnośc1ą zaś - śred
nia watość ich jasności. Dla uniknięcia dowolności dobrze jest łączyć
w punkty normalne jednakową ilość obserwacji. Trudno jest podać dokładną receptę na to, ile obsciwacji trzeba łączyć w punkt normalny.
Zależy to od ogólnej ilości opr<lcowywanych obserwacji. Jeśli np. mamy
do dyspozycj1 70 obserwacji, możemy je grupować w różny sposób:
14 punktów normalnych po 5 obserwacji. 10 punktów po 7 obserwacji.
-czy też 7 punktów po 10 obserwacji. W omawianym przypadku najlepszym wydaje się drugi sposób grupowania obserwacji; jeśli bowiem
wyliczymy 14 punktów po 5 obserwacji, to punkty będą zbyt mało dokładne, natomiast łącząc po 10 obserwacji, otrzymamy zbyt mało punktów. W poszczególnych przypadkach trzeba więc znajdować ,.złoty śro
dek".
Jeśli opracowywany materiał jest ubogi i obserwacje nie są rozłożone
równomiernie, lecz grupują się wokół kilku czy kilkunastu określonych
faz, należy wyliczać punkty normalne z tych właśnie grupek obserwacji n;e bacząc na to, że mogą one zawierać różną liczbę ocen. W tym
przypadku ścisłe trzymapie się zasady grupowania w punkty normalne
jednakowych ilości obserwacji prowadziłoby do łączenia obserwacji
o dość znacznie różniących się fazach, co mogłoby spowodować pewne
zniekształcenie obrazu zmian jasności.
Często wylicza się fazy korzystając z nieco przekształconego wzoru (1):
(2)

Aby wyliczyć fazę F 1 danej obserwacji dzielimy różnicę (T 1 - T 0 ) przez
okres zmienności P i od otrzymanego wyniku odejmujemy liczbę całości; pozostały ułamek będzie fazą obserwacji wyrażoną w częściach
okresu zmienności (zwykle wylicza się fazę z dokładnością do O001 · P)
Ta metoda wyliczeń jest znacznie dogodniejsza do pracy przy maszynie
do liczenia. Wyliczenie fazy polega tu bowiem na pomnożeniu przez
siebie dwóch liczb: odwrotności okresu zmienności i różnicy (T 1 - T 0 ;)
resztę wykonujemy w pamięci.
Po wyliczeniu punktów normalnych nanosimy je na wykres, a nastqpnie prowadzimy pomiędzy nimi linię ciągłą, możliwie najlepie;
zadawalającą wszystkie punkty. Jest to tzw. średnia krzywa zmian
blasku
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na marzec 1958 r. (podane są
przybliżone momenty minimów, czas środkowo-europejski)
WW Aur (=6h.4)· III, 4d17h45m (wt), 5d24hOOm, 9dl9hOOm (wt), 11<1lhl5m.
14d20h15m (wt), 19d21hl5m (wt), 13d16hOOm, 24d22h3Qm (wt), 28dl7h1Sm,
29d23h45m (wt).
AR Aur (D=7h): III, 2d3hOOm, 22dl9hQOm, 26d22hl5m, 31dlh45m.
R CMa (D=4h): III, 3d1Sh30m, 4d21h45m, Ud17hl5m, 12d2Qh3Qm, 13d23h45m,
21d22h30m, 18d1Sh15m, 29d2lh30.
RZ Cas (D~4h8): III, ld20hl5m, 3dlhOO, 7dl!Jh45m, 9dOhl5m, 13dl9hOOm~
16d23h45m, 19dl8h30m. 20d23h15m, 22d3h45m, 25dl8hOOm, 26d22h3Qm,
28d3h15m.
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AR Lac (D=8h 5): III, 18d4h45m, 20d4h3Qm, 22d4hOOm, 24d3h30m, 26d3h15m,
28d2h45m, 30d2hU;m.
f3 L;yr: III, 3d2Qh, 16d18h, 29d16h.
f3 Per (D =9h 8): III, 2d21h3Qm, 5d18h15m, 20d2h15m, 22d23hOO, 25d20hQOm.
Andrzej Wróblewski
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trzecią rocznicę śmierci
l

Karol Fryderyk Gauss - jeden z najwyb:tniejszych matematyków,
zaslużony astror.-om-teorztyk i praktyczny geod2ta uro:iz:'ł s:ę w 1'/77 r.
w domu ubogiego rzemieślnika w Brunśw.ku w prowincji h:mowersk ej.
Chlcpizc od wczesnej młodości żywo intere5ował się rachunk3.mi i z upodobaniem rozw.ązywał trudn.ejsze zadan.a. Szkołę po:ist:lwową i średn·ą
ukończył w rcdz:nnym mieśc e. Udzrzające zdalności m:odz.i.eńca sk:oni:y jego ojca do wysłania go za namową nauczycieli na stud·,a uc.iwer~yteckie do Ge'.yngi. gdz"e m ody Gauss pośw,ę ił się :ra;cmatyce.
Gdy głcśna w świecie naukowym planeto:d.a Cerera, odkryta dnia
l styczn:a 1801 r. przez włoskiego astronoma Piazzi ego (w Palermo n :l
Sycylii) wskutek dłuższej niepogody znikła z oezu odkrywcy, a jej poszuk.wania n:e dawały wyn:ku, różni wybitY"i astronomow:e usiłow:1li
wszelako bez powodzeni.'\ - obliczyć deme1ty jej drogi na pod;t:1wie
krótk'ego czasu jej w'doczności. Z3.interesował się tym równ:eż n kJmu
nieznany, Zi3.ledw:e dwudziest opi<;cioletni Gauss, ogłaszając 'w r. 1802
swą słynną rozprawę o met.odz e w JZnacz::mi3. drogi c:ała n:ebiesk'-:!go
z trzech dokonanych obserwacyj, Metod:.:J. ta do dziś n:c nie strac ła ze
swe .i po ;zuk!wawclej w a :t ości i z drcbnymi uzupełnieniami je ;t obecn:e
w dalszym ciągu stosow:ma. Kierując się oblicze·rAami Gaussa, Cererę
odnalez:,ono.
I'.yi to wielki triumf młodej j:sz"ze r.auki. jaką by 1 a ,_,_rówczas m:!chanika n'eba a zarazem było to w:elk'e rozsławienie imienia mbdego
Gaussa, które przyn·osło mu w r. 1807 katedrę m3.tem3.tyki n.:t U'1iwer·sytecie w Getyndze i kierownictwo tamtejszego obserwator~um astronomi.cznego Dla trzydz'estoletn·ego Gaussa była to k3.riera zawrotna, dająca się porównać tylko z późn ' ejszą s'awą i k3.rierą Le Ver:era, który
w r. 1846 za po no ą obl'~zeń m::ttem'ltyczny h odkrył Neptuna.
W ciągu swego długiego i pracowitego żywota Gams n3.p·s.9.ł w·ele
cennych rozpraw z dziedziny m'ltematyki czystej i stosowanej. Wspom.n'eć tu należy b9.rdzo ważną dla astronom'i metodę wyrówny,van'a
blE;dów spostrzeżeń, cpartą o zas:o~dę n9.jmniejszych kwadratów Metoda
ta, niezastąp:ona dotąd przez żadną równoważną jej ir.ną. stanowi n'l.dal
jedyną drogę do obli za'lia tak ważnych blędów ~redni:h w naszych
pcm'arach i wyliczeniach.
W latach 1821-1824 Gauss prowadził h9.nowcrski pcm:ar d:ugości
stopnia ziemsk'eg::> i przy tej spo~:o::>bności wynalazł nowy przyrząd do
:r:rzesyhnia sygnałów zatrudn'onemu przy pracach g-eodezyjnych od :l'llonc,.1U ob-;erwa',orowi. Fnyrząd te'l nosi nazwę heli'Jtr--.pu, gdyż d ia'::lnie jego op:era się na wykorzystan·u dla sygna-l:zacii odb:tych prom'eni
Słońca GłoŚnvm był też jego pomiar trójkata zbudowanego na wierzchołkach trzech górskich szczytów celem wykazania tzw nadwyżki sfery mej, tj. nadwyżki p'Jnad 180° (' 80° wynosi. jak wiad::>mo. suma
kątów w trójkącie plaski·-n). W3zakże wyP.ik tego po -niaru, zaw::r·ty
w ~ranicach dozwolonych błędów, nie wykazał jeszcze kul:stości Ziemi.
7
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Gau·sowi wiele re:nrych prac zawctzięcza też temh magnetyzmu zbmsk:ego. Prace swoje. wydawane w pierwszym dwudziestolec:u XIX w"eku,
Gauss pisał po ł.acinie, póżn.'ejsze zaś - po niemiecku. Przyjaźn] s:ę
on ze znanym m'lośn k em astronomii, H. W. o:benem, lekarzem, pnktykującym w nie:dalek"ej Brem:e, który idąc śladami przyjaciela, opracowJł, zupeln:e n ezależn·e, inną. również dziś jeszcze używaną, metodę
ob~iczania elementów orb!t ciał nieb:eskich.
Gauss, nazyw.any pó:ź.n:ej "księciem matematyki", zm::~rł w r. 1355
w Getyndze, syt sławy i zaszczytów. Przed trzema laty minęła niezauważona setna rocznica jego śmierci.
wkp
KALENDARZY!{ ASTRONOMICZNY

M:uzec 1958 roku
Opracował

J.

Pa.g:~.czewski

Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązującym
w Polsce. Symbole: d, h, m, s - oznaczają dnie. godziny, minuty l sekundy
czasu, podczas gdy przez: o, ', " - oznaczono stopnie, minuty i sekundy łuku.
Przez rt• ó oznaczamy jak zwykle, współrzędne równikowe etał niebieskich,
rektascensję i deklinację; A• rp oznaczają długość i szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziem1; mg - wielkość gwiazdowa.

Planety i planetoidy. M er kury bc:dz'e widoczny przy
marca jako gwiazda wieczorna. 2}. III. osiągn:e on najwlęk;zą
e'ongacjc: wschodnią (19°) i b~;dzie zachodził praw·e 2 godz. po Słońcu.
W odwracającej lunecie będz:c miał wygląd analog:czny do tarczy Ks:ę
życa w p"erwszej kwadrze. W e n u s os:ąga najw:ększy blask w dn:u
4 III. (minus 4.4 mg) i zbl'ża się do sw~j największej elongacji, którą
cs'ągnie w dniu 8 IV (43°). Jest widoczna przed W3chodem Słońca
wschodząc przesz.ło lh ..5 przed nim. M ar s nad3.l n:e zwraca na s!eb:e
uwag l rnechodząc ze Strzelca d:> Koziorożca Planeto· dę Cer e s m:>żc.my łatwo odszukać w p:>bl'żu Ka ton (u Gem); w c:ągu marca zbl"ż:.ł
sic: ona do linii łączącej Kastora z Polluksem, na któc~j znajdzie się
w pierwszych dnia h kw1etnia. J u n o jnożsmy ta\wo od5zukać w dn:ach
ckolo połowy mies!ąca. gdy bc;dz!e przechcdzić nieco na północ od
"Głowy Or:ona·', tj. gwiazd ((J 1 , cp 2 i A or:. Jowisz, świecący w gwhzdozb orze Panny, zbl:ża sic: clo opozycji (kw:ecień) i wciąż jeszcze n'eco
jaśn·c~e (około minus 2 mg). Dla posiadaczy lunet lub teleskopów dsje
okazję do pasjonującego śledzenia ruchów swoich 4 nsjjaśniejszych
ks:<;życów zwlaszcza ich zaćm'cń. bo przejśc·a przed tarczą i zakrycia
są d a amatorów zbyt trudne do ob>erw.1cji. Intere3Ujqce jest n:J.tom·ast
ś:edzcnie przejść cieni ksic:życów po tarczy planety. S a t urn w tym
roku efektowny dla ob;;erwacji, gdyż picrśc'enie mają najw:c:kszy kąt
nachylenia (27°). Pożądane są rysunki planety wraz z p:erścien·em
i wszystk"m· szczegółami na nich widocznymi Dla lunet amatorskich
do3tGpny bywa tylko najjaśniejszy ks:~;życ Saturna, Tytan. Uran
w gwazdazbiorze Raka mało zm'enia swą pozycię w c·ągu m'e>iąca
i odnaleźć go możemy w sąsiedztwie gwiazdy h Cne (4 2 mg) przy pomocy lornetki polowej N e p t u n znajduje się w pobliżu Jow"sz:l, n:eco
na wschód od n'ego a na poludn·e cd gwiazdv x v:r (4.3 mg).
•
ld23h. Zakryc'e (początek) jasnej gwiazdy A Gem (3 6 mg). Podajemy
moment zjawi~ka obliczony dla głównych miast polskich: Poznań 23h32'!'5.
Wrocław 34~6. Toruń 33"1. 1<"1:1],;ów 38 1 G, War zawa 3(~;3·.
2 12114. Dogodne do ob ;erwa ji mi11imum Algola.
4dl2h. Wenus w największym blasku (minu3 4.3 mg).
11-31d.

końcu

H4
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5die"8. Miumum Algola. Można obserwować wzrost blasku po minimum, jednakże przeszkadzać b~dzie blask Księżyca w pełni.
8d23h. Koniunkcja Księżyca z Jowiszem. Księżyc przesunie się poniżej (na pd) Jowisza w odległości nie:alych 2 stopni.
9~51•. Koniunkcja Ksi<:życa z Uranem w analogi~znych warunkach
jak poprzednia, gdyż obie planety znajdują się blisko siebie.
12•120 I. Koniunkcja Księżyca z Saturnem. Księżyc minie Saturna
od strony północnej, przy czym środki obu ciał będą odległe o niecałe 3°.
12d-20h. Możemy poszukiwać nad zachodnim horyzontem. bezpośred
nio po nastaniu ciemności, światła zodiakalnego, którego poświata
w kształcie w.rdłużonego stożka widoczna bywa z wiosną, o ile nie przeszkadzają 'światła miejskie.
25•12Qh O. Minimum Algola. Dostępr.y obserwacji wzrost blasku.
26·123h. Zakrycie gwiazdy m Byka, 5.0 mg. Momenty początku zjawiska : Pozn,lń 231110 1~3, Wrocław 10'!10, Toruń 12'!'3, Kraków 111!11
Warszawa 13m3.
29tl9h. Merkury osiąga największą elongację wschodnią (18°52') i jest
widoczny w dogodnych warunkach wie:zorami na niebie zachodnim
w tym dniu oraz kilka dni przed tą datą i po niej.
układzie księżyców

ZJawiska w
Marzec 1958 r.
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Oznaczenia zjawisk:
Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez Jowisza
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
PrzeJSCie c1ema księżyca po tarczy Jowisza

Oznaczenia ciał: l, 2. 3. 4 medes, Callisto) w kolejno
J - Jowisz.
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księżyce gallleuszowe (Io, Europa, Ganiwzrastających
odległościach od Jowisza.
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KOMUNIK.A'l'Y KÓŁ P. T. M . A .

na marzec 1958 r .
.-\ndre11pol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierskieJ .
Siecz - Przedmieścle 618
CzP,stochowa - Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronornieme w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym czynny we wtorld
l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.
Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
(Jdańsk Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ul. Piastowska 34 teL 6·419. Sekretariat czynny w poniedziałki l środy
w godz. 17-18.
Gdynia - lill. 10-go Lutego 24. Polskic Linie Oceaniczne.
Oliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim
telefonicznym porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, teł. 52-481.
.Ję drzejów Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek l.
tel. 78. Pokazy nieba i zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarlum l Obserwatorium Ludowe, Chorzów 1.
skr. poczt. 10, teł. 301-49 - W każdą pierwszą sobotę miesiąca - Wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w
Czytelni Planetarlum od godz. 18.
Kraków - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. L. Solskiego 30, m. 4 - czynny
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20.
t<rosno n. w. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I p., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
l ,ó dź W lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat
1 biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. :s-20. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Koła.
Nowy Sącz - lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. .1!3-19
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opole -Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. ł5.
Sekretariat czynny codziennie w godz. 1()-18.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka.
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20
Plock - J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura .,Ruch".
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki i czwartki w godz. 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szl!flel'ska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy w Parku lm. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlarnl.
Racibórz - ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Szczecin- Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej . Sekretariat czynny we środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. W razie
niepogody rez<:'rwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - łoical własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat i biblioteka czynne
w ponledzlałl :i i czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia
10. III. 1958 odc;.oyt H. Puchalskiego p. t . .,Warunki istnienia życia we Wszechświecie". Dnia 24 . III. 1958 odczyt H. Witkowsklego p. t . .,Ruch Ziemi
w przestrzeni". Początek o godz. 18.
Warszawa - lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. W dniu 20 marca o godz.
19-tej w sali Kopernika Obs. Astr. U. W., Al. Ujazdowskie 4 odbędzie się
odczyt dr Jana Gadomsklego p . t . .,Nowe dane o sztucznych satelitach Ziemi".
r•o odczycie w tejże sali, o godz. 20-tej, a w braku quorum - w drugim
termlnie - o godz. 20,15 odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła War-zawsklego P.T.M.A. Porządek obrad będzie wywieszony w siedzibie Koła Al. Ujazdowskie 4 - na dwa tygodnie przed Walnyin Zebrlmiem. Sekretariat
' Sekcje czynne są we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba
w każdy bezchmurny wieczór w godz. 19,15-21.
Wrocław Lokal własny przy ul. Pioniersklej 11. 7 marca 1958 r . o godz. 18-te'
w siedzibie Wojew. Domu Kultury przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu
odbędzie się doroczne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków wro<·lawskiego Koła P.T.M.A. W dniu 21 marca odbędzie się w tym samym mie'•cu o godz. 18-tej zebranie naukowe członków Koła. Na obu zebraniach będą
·.vygloszone referaty naukowe. Szczegóły poda miejscowa prasa.
Cena dla Czlonków I'TMA 3 d.
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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

W SPRAWIE DOMOW HEWELIUSZA
Wiadomość o doszczętnym zburzeniu, ocalałych z wojennych
zmagań, ruin trzech domów Heweliusza (1611-1687) w Gdań

sku i o wybudowaniu na ich miejscu nowożytnego "pudełko
wego" bloku mieszkalnego, wywołała silne echo, tak w prasie,
jak i wśród uświadomionego polskiego społeczeństwa. Nic zatem dziwnego, że i w gronie członków naszego Towarzystwa
powstało poważne zaniepokojenie, spowodowane tak lekceważącym krokiem miejscowych czynników, w ręka:::h których spoczywa kierownictwo odbudowy zniszczonego miasta. Niepokój
ten objawił się w nadsyłaniu listów, bądź do Redakcji "Uranii",
bądź bezpośrednio do Zarządu Głównego P. T. M. A., których
autorowie domagają się ujawnienia nazwisk ludzi, ponoszących
odpowiedzialność za tak szkodliwy krok. Szkodliwość tego zarządzenia jest tym większa, że stało się to w Gdańsku, który jest
nadal przez hitlerowską propagandę przedstawiany, jako odwieczna placówka niemieckiej pracy i świadectwo niemie:::kiej
zasługi.

Druga wojna światowa, przy jej wyjątkowo niszczycielskim
nastawieniu, pozbawiła nasz naród tak dużej ilości materialnych
~wiadectw naszej kultury, że wprost moralnym nakazem jest
największa pieczołowitość i troska o zabezpieczenie ocalałych
dowodów naszej twórczej pracy i osiągniętych wyników, jako
niezniszczalnych wkładów do wspólnej skarbnicy cywilizacji
narodów świata.
Tymczasem, z decyzji polskiego urzędnika i ręką najętego
polskiego robotnika, zaciera się w sposób nieodwracalny
skromne, ale historycznie pewne świadectwo naszej kultury na-
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rodowej i zasługi wobec ogólnoludzkiej z uwagi na wartości
naukowe, których twórcam1 byli ludzie uważający się za Polaków. Dz1wrue jest pojmowana "odbudowa" Gdańska, którą
prowadzi się wysiłkiem całego zniszczonego kraju, z której
jesteśmy, rzekomo, dumni i pokazujemy ją cudzoziemskim turystom. Piękne i kosztowne fasady odbudowanych domów ulicy
Długiej i Targu Długiego nie przemówią w sposób niewątpliwy
za naszymi prawami do Gdańska, natomiast świadczą za nami
historyczne dokumenty i materialne świadectwa naszej kulturalnej pracy w p r z e s z ł o ś c i tego miasta.
Postać i działalność Heweliusza, Gdańszczanina, pracującego
na terenie rodzinnego miasta przez całe pracowite życie, wybitnego polskiego astronoma o europejskiej sławie i szerokim
rozgłosie, widać nie jest znaną decydującym czynnikom miejscowych władz i nie przemawia do ich narodowego sumienia ..
A przecież o przychylność i życzliwe ustosunkowanie się Heweliusza zabiegał przez pośredników sam Ludwik XIV -ty, ów
Król-Słońce, jak go usłużni dworacy i pochlebcy nazywali.
w którego blaskach rozwijał się cały ówczesny kulturalny
świat europejski. Ow Gdańszczanin, związany uczuciowo z Polską, zadawalał się tytułem "królewskiego astronoma" Jana
nr-go, króla polskiego, którego w uwielbianiu zasług przy ratowaniu europejskiej cywilizacji, po zwycięstwie polskiego oręża
pod Wiedniem, wyniósł aż na sklepienie niebios, wykroiwszy
tam osobny gwiazdozbiór, który nazwał Tarczą Sobieskiego
(Scutum Sobiescii). Sobieski odwzajemnił się swemu nadwornemu astronomowi pełnym szacunkiem i wraz ze swą małżonką
.,Marysieńką" zaszczycił go wizytą. Nie wahał się wstąpić
w progi domu syna piwowara i podziwiać jego sławne obserwatorium na dachach domów, które dzisiaj tak lekko zlikwidowała decyzja urbanisty, czy też polskiego inżyniera-planisty.
Heweliusz był Polakiem, pisał wprawdzie swoje dzieła po
łacinie, podobnie jak pisali Kopernik, Kepler, Newton a nawet
Gauss (w XIX-ym w.), bo łacina uważana była za międzynaro
dowy język, w politycznych i kulturalnych stosunkach ówczesnej Europy. Z Heweliuszem współpracował, przy graficznym
zdobieniu jego dzieł, szeroko znany artysta-grafik J. Falek
(1619-1670), podpisujący swoje miedzioryty zawsze jako "Jeremi Falk Polonus". Z tej samej atmosfery narodowej wywodził się również nieco młodszy Gdańszczanin D. G. Fahrenheit
(1686-1736), znany fizyk-mechanik, autor używanej dotychczas w krajach anglo-saskich, skali termometrycznej, który
swoje wyroby podpisywał nazwiskiem, z dodaniem litery
P(olonus), mimo, iż wskutek ówczesnych zami.eszek wojennych
w obszarze Gdańska wyemigrował do Holandii.
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Takich to wiernych synów Rzeczypospolitej Polskiej wychopolski Gdańsk, który przywiązanie swoje do kultury polskiej cz~rpał ze starej tradycji i politycznej myśli "Jaszczurczego Związku", jako wyraziciela polskiej racji stanu, którego
w~półtwór cami byli rodowici Pomorzanie i Gdańszczanie typu
Gizego, Waczenrodego i tylu innych, pracujący w XV-ym w.
nad powrotem do polskiej macierzy zagrabionego jej Pomorza
wraz z Gdańskiem. Parniętając o tych ludziach i o ich działal
ności, mamy prawo mówić o polskim Gdańsku. bo był z ducha
i przyrodzenia polskim i pozostanie takim na przyszłość.
Z takich to przesłanek wynika szacunek i szczery pietyzm
dla pomników naszej przeszłości i .kulturalnej działalności
w Gdańsku, które muszą być odbudowane praojcom na chwałę,
nam zaś współczesnym na duchowy pożytek i dlatego oburza nas
postawienie "pudełkowego" bloku mieszkalnego na miejscu narodowej pamiątki, zwłaszcza, że tyle jest wolnych i niezabudowanych placów na terenie miasta.
Nie wolno "wykręcać się" z kłopotliwej sytuacji tuzinkowymi pomysłami, w rodzaju nazwania placu kolejowego przed
głównym dworcem nazwiskiem Heweliusza. Wprawdzie realizacja takiego pomysłu jest może ponętna ze względu na swoją
taniość, należałoby wtedy sprawić tylko kilka prostokątnych
tabliczek, z nap 1sem: ,.Plac Heweliusza" i cała sprawa byłaby
pozornie załatwiona. Jednak każdy przyzna, że byłaby to cena
niewspółmierna z poniesioną przez polską kulturę stratą.
W miejsce zburzonych domów należy bezzwłocznie przystą
pić do nowej budowy na wolnym placu, położonym przy tejże
samej ulicy, nieco tylko dalej w stronę starego miasta, naśladując układ domów Heweliusza i istniejącego niegdyś na
ich dachach jego obserwatorium i oddać te domy na siedzibę naukowych i popularno-naukowych organizacyj, nie
zapominając przy tym o astronomii i o jej światopoglądo
wej wartości w wychowaniu współczesnego pokolenia. Tak
prostym pomysłem uczcimy pamięć Heweliusza, wiernego
syna Polski, który w tej części rodzinnego miasta żył i pracował jako astronom i radny miasta (w odbudowanym już starym ratuszu). Tu wreszcie złożono jego zwłoki w pobliskim
kościele św. Katarzyny leżącym jeszcze w gruzach, które
przykrywają zachowane epitafium Heweliusza.
wał

Redakcja .,Uranii"
Zarzqd Gl6wny P. T. M. A.
Zarzqd Terenowego Kola P. T. M. A.
Zarzqd Ludowego Obserwatorium
im. J. Heweliusza w Gdańsku-Oliwie.
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KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

BADANIA ASTRONOMICZNE A RZECZYWISTOSt
Część I. Pewność i hipotezy
Ludzi, nie będących zawodowymi astronomami, można by
na dwie grupy. Jedni zapatrują się na wyniki badań
astronomicznych sceptycznie i gdy mowa naprzykład o śre
dnicy Słońca, wynoszącej l 931 000 km, powiadają: "A kto
tam był i sprawdził?" Drudzy natomiast wierzą całkowicie we
wszystkie wypowiedzi fachowych astronomów i są przekonani,
7e skoro "astronomia się wypowiedziała", że gęstość pyłu kosmicznego wynosi 10-26 g/cma, to na tej liczbie można polegać;
że wprawdzie są jeszcze rzeczy nie zbadane, ale to, co zbadano
jest już całkiem pewne.
W rzeczywistości oba zapatrywania, będąc skrajnymi, są
równie błędne. Zwalczaniem niewłaściwego sceptyzmu zajmowano się wiele. Istnieją artykuły, broszury, a nawet duże
ksią2ki mające przekonać czytelnika, że astronomowie coś wiedzą. Zajmę się więc przede wszystkim drugą skrajnościl!- bezgranicznym zaufaniem do orzeczeń astronomii.
Łatwo się przekonać, że w astronomii- nawet w zakresie
rzeczy elementarnych - nie wszystko jest wiadome. W numerze 11 "Uranii" z r. 1952 (rocznik XXIII str. 347) podano
wyjątki z książki "Budowa nieba, czyli Astronomia Popularna",
wydanej w roku 1857. Przytoczone wyjątki śmieszą nas. Poglądy w rodzaju tego, że Słońce "jest to cialo ciemne otoczone
atmosferą świecącą", że Saturna otaczają "dwa szerokie pierścienie z masy stałej podobnej do masy planety", a przy tym
,,nierówne, chropowate", są całkiem niezgodne z naszymi dzisieiszvmi. Myślimy sobie - Ojej, jak to kiedyś ludzie mało
w'edzie1i!. Ale przecież omawiana książka nie została wydana
w ,,mrocznych czas::1ch średniowiecza". Była ona rozchwytywana przez czytelnjków pragnących Wiedzy w tym właśnie czasie, kiedy Leverrier świE;'cił triumf teoretycznego odkrycia nowei planety, w tej epoce, kiedy nasz wybitny astronom Marian
Kow<llski badał regularności w ruchach gwiazd. Był to okres
wielki"h badań i wielkich odkryć Zres<.tą n1e trzeba siegać
t;>k rlaleko. Pierwszy numer "Uranii" ukazał się w roku 1922.
Wielu czytelników pamir-ta owe czasy, a może przechowuje
w bibliotece ten zeszvt "Unnii". Otóż można tam np. przeczyta,;. że .,układ pwiazdowy (Galaktyka -uwaga K. R.) nie razpadrr sie nrt żadne .:nodgrUP'!-1", nie ma w nim również żadnych
specjalnych kierunków, stwierdzone zaś prawidłowości w rupodzielić
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chach własnych gwiazd są tylko pozorne, wywołane przez to,
obserwujemy gwiazdy me ze śrcdka uk.adu, a z punktu
bocznego, również przyJmuJącego udział w ruchu ogóLnym''.
Każay p1lny czytelnik "Uranii'· wie dobrze, ze dziś twwrdzi
się coś całkiem przeciwnego, że w Galaktyce wyo:lr~bniamy
wiele oddzielnych "podsystemów", a gwiazdy należące do nich
wykazują
kierunki "największej ruchliwości", znajdujące
n ·alne uzasadnienie w teoriach dynamicznych .
Czy wobec tego można powiedzieć, że "w dawnych cza- .
sach" ludzie nic nie wiedzieli, a my dziś, co wiemy, to wiemy
napewno? Czy może przeciwnie należy przyjąć, że za sto lat
artykuły z dzisiejszej "Uranii", tak samo będą wzbudzać uśmie
szek, jak dziś wzbudzają poglądy spotykane w "Budowie Nieba,
czyli Astronomii Popularnej"? A może wprost lepiej uznać,
że cała astronomia jest wprawdzie miłą rozrywką, ale nie ma
nic vspólnego z rzeczywistością? Zeby coś na ten temat powiedzieć, zapoznajmy się z metodami badań astronomów.
Materiał rzeczowy wiedzy astronomicznej stanowią obserwacje. Obserwujemy fazy Księżyca, ruch obrotowy sfery niebieskiej, ruchy planet wśród gwiazd, zmiany blasku gwiazd,
obserwujemy widma gwiazd, kontury i przesunięc:a prążków
widmowych itp. Te rzeczy są całkiem pewne. Wątpić o ich
realności może chyba ktoś, kto wątpi również o istnieniu drzew,
bmicni l wogóle całego świata zewnętrznego (są tacy filozofowie, ale nie mamy zamiaru się nimi zajmować). Oczywiście
zdarzają się obserwacje niepewne. Np. gdy brak pewności, czy
to, co sie widziało, nie było złudzeniem, albo gdy wykonano
jakiś pomiar na granicy dokładności instrumenblnei . Istnieią
też całe klasy obserwacji niepewnych. Np. przesunięcia ,g wiazd
na niebie. tzw. ruchy własne możemy wprawdzie mierzyć, ale
brak dla nich jakiegoś ustalonego układu odniesienia. Wskutek
tego każdy katalog ruchów własnych podaje wielkości systematycznie różniące sie od innych i przy badaniach mchów
gwiazd nie wiadomo, które kataloqi uznać· za ,,bardziei prawdziwe", a które za mniej. Ale. jeśli odrzucimy wszystkie f<> kty
obserwacyjne niepewne, to w każdym razie pozostanie wiele
zjawisk obserwowanych dokładnie, sprawdzonych i nie ul<>ga-

że

jących

wątpliwości.

Niestety. same zjawiska nas nie zadowalają. Gdybyśmy poprzestawali na nich. do dziś musielibyśmy nrzyimow.ać. że niebo
się obraca dokoła Ziemi 1 ). Praw!lziwa wiedza w dzisiejszym po1)

Dla

ścisłości zauważmy, że

nawet twierdzenie,

że

niebo

się

obraca,

jlst już pewnym elementarnym _teoretycznym" wycią~nięciem wniosków

z obserwacji.
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polega nie na rejestrowaniu faktów, lecz na wyjaśnianiu
ich przyczyn. Wiążąc ze sobą w myśli różne zjawiska, zastanawiając się nad ich głębszym związkiem, nad przejawiają
cymi się w nich ogólniejszymi regularnościami, odkrywamy
prawa nimi rządzące. Z początku są to prawa bardziej powierzchowne (nazywamy je czasem prawami, lub związkami
empirycznymi), np. że fazy Księżyca powtarzają się w tej samej kolejności co 29ct12h44m3s, potem dochodzą do nich prawa
wyjaśniające przyczyny powstawania zjawisk, np. wyjaśnie
nie powstawania faz księżycowych sposobem padania promieni
słonecznych i obiegiem Księżyca wokół Ziemi.
Zanim takie objaśnienie stanie się pewne, zawsze przez jakiś czas jest hipotezą, choćby nawet sam autor był całkiem
pewien jego prawdziwości. Na przykład, kiedy Kopernik orzekł,
że planety krążą wokół Słońca, a nie wokół Ziemi, znał niewiele faktów, świadczących na korzyść tej teorii. Gdy czytamy
"De Revolutionibus", widzimy, jak wątłe są argumenty Kopernika. To też nie dziwne, że Tycho Brahe, znalazłszy wię
cej argumentów przeciw niż za, był przeciwnikiem systemu
kopernikańskiego. Argumenty przyszły później. Poznanie praw
mechaniki, zbadanie zjawiska aberracji i paralaksy i inne odkrycia ugruntowały ostatecznie teorię Kopernika, wprowadzc.jąc zresztą do niej wiele drobnych zmian i uzupełnień.
Dziś, gdy przewidywania zjawisk niebieskich oparte na
teorii heliocentrycznej sprawdzają się z dokładnością do ułam
ków sekundy, kiedy, przyjmując ją, " Ud:;~ło się teoretycznie
odkryć niewidzialnego wpierw Neptuna i Plutona, nie można
już uważać teorii heliocentrycznej za hipotezę 2 ). Jest to teoria
sprawdzona na niezliczone sposoby, potwierdrona niezliczonymi dowodami i tłumacząca całkowicie wszystkie zjawiska
do niej należące. Mógłby ktoś powiedzieć, że to jeszcze nic nie
znaczy, bo mogą się kiedyś pojawić nowe fakty, zmuszające
do jej rewizji. Na to można odrzec, że jeśli takie fakty się pojowią, jeśli zaistnieje potrzeba nowej, lepszej teorii, to co najwyżej trzeba będzie jakiejś teorii \ogólniejszej, obejmującej
heliocentryczną jako szczególny przypadek Nie należy jednak
przypuszczać, że trzeba będzie wtedy na nowo układać wszystkie elementy teorii dotyczące ruchów planet. Teoria heliocentryczna może być kiedyś objęta jako całość przez inną, podobnie jak teoria Galileusza spadania ciał na Ziemię została
objęta przez ogólniejszą teorię powszechnego ciążenia Newtona,
Z tego jednak nie należy wyciągać wniosków, że heliocentryczntmusi być zawsze najdogodniejsze. Np. pewne perturbacje wygodniej jest lkzyć w układzie jowicentrycznym.
2

)
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a tę z kolei można dziś uważać za szczególny przypadek re-latywistycznych wzorów Einsteina.
Tak pewnych prawd, jak heliocentryczna !teoria Układu
Słonecznego, Jest w astronomii mało. Większość to hipotezy.
Hipotetyczny charakter mają wszelkie teorie, dotyczące fizyczneJ budowy planet i gwiazd. Dlatego tak często się zmieniają poglądy na te sprawy i to, co czytaliśmy na ten temat
przed 10 laty, jest nie podobne do czytanego dziś i chyba również niepodobne do tego, co będziemy czytać za lat 10.
Najbardziej hipotetyczne są rozważania, dotyczące ewolucji
ciał niebieskich. Tutaj twórczość naukowa czasem graniczy
z twórczością poetycką.
Porządkując teorie astronomiczne wg. stopnia ich pewności,
na jednym końcu, jako najpewniejszą, przyjdzie nam postawić teori~ ruchów planet w Układzie Słonecznym . N a drugim
końcu ustawiłbym chyba współczesne hipotezy o formowaniu
się we wszech świecie pierwiastków chemicznych z "materii
pierwotnej". Między tymi daloby się umieścić całą rozmaitość
innych teorii spotykanych w literaturze. Warto znać potrosze
wszystkie i najpewniejsze i najbardziej wątpliwe. W ten sposób mamy przed sobą obraz aktualnych zagadnień astronomicznych. Trzeba też rozumieć, że to, co najaktualniejsze i przez
to najciekawsze, jest przeważnie najmniej sprawdzone.
Nied ojrzali popularyzatorzy czasem nadużywają pewnych
stwierdzeń astronomicznych jako . dowodu dla rzeczy nicpewnych. W pewnych ,,popularnych" odczytach można spotkać
np. takie wypowiedzi: "Kto nie wierzy w astronomię, niech
sprawdzi. Przewidujemy zaćmienie Słońca z dokładnością do
1/2 sekundy i zaćmienie w przewidzianym czasie następuje.
Podobnie, jeśli astronomowie przewidują, że gwiazdy supernowe przy wybuchu rozpadaią si~ całkowicie, to trzeba temu
ufać" . Oczywiście, że taki rodzaj popularyzacii jest wprost dywersją przeciwko n aukowemu światopoglądowi.
KAZIMJF:RZ MASLANKIEWICZ -

Kraków

DOLINA lO 000 . DYMÓW
Z wybuchów wulkanów w czasach historycznych do najbardziej znanych należą wybuchy Wezuwiusza i Etny, powtarzające się w różnych okresach czasu, wybuch islandskiego wulkanu Laki (1783), wulkanów na archipelagu malajskim GunungTamboro (1815) i Krakatau (1883), japońskiego Bandaisanu (1838)
i wulkanu Mont Pelee na jednej z wysp archipelagu Małych Antylów w Ameryce Srodkowej z początkiem wieku XX-go
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(1902). Zarówno wylewy potoków lawowych, jak i wybuchy bezlawowe, objawiające się wydobywaniem gorących gazów i par
oraz wyrzucaniem przeważnie rozdrobnionego materiału skalnego, przynosiły nieraz zniszczenie i zagładę całym osiedlom
ludzkim.
Wspomniany katastrofalny w 1 buch wulkanu Mt Pelee na
Martynice w maju 1902 roku zniszczył miasto St. Pierre, przynosząc śmierć 30000 mieszkańców. Po tym wybuchu nastąpiły
dalsze, a najpotężniejszy z końcem sierpnia tego samego roku.
Wyrzucone na wysokość kilku kilometrów popioły wulkaniczne
zasypały połowę wyspy. Subtelny pył wulkaniczny rozszedł się
w atmosferze po całej kuli ziemskiej, stając się powodem zmęt
nienia górnych jej warstw i zmniejszenia dopływu energii sło
necznej. Przeprowadzone w Warszawie i w Zakopanem pomiary
aktynometryczne stwierdziły przez okres ponad jednego roku
osłabienie promieniowania słonecznego, dochodzące aż do 20 %
normalnej wartości promieniowania.
Podobne zjawisko wyraźnego zmniejszenia się promieniowania słonecznego stwierdzono (także w Polsce) również w roku 1912. Spowodował je wybuch nieznanego dotychczas wulkanu
w Ameryce Północnej.
Nie wiele wiedziano o wulkanie Katmai, położonym w odległej i mało zbadanej Alasce.
Dolina rozciągająca się na zachód od ośnieżonych szczytów
Katmai (wys. 2135 m) wzdłuż rzeki, wpadającej do Morza Beringa, zwana później Doliną 10000 dymów, pokryta była przed
wybuchem wulkanu szatą roślinną i stanowiła znany teren ło
wiecki. Jednym z pierwszych objawów działalności wulkanicznej obszaru Katmai było powstanie w jednej z odgałęzień doliny nowego wulkanu, Nova Rupta. Od gorących wyziewów
roślinność została zupełnie zniszczona, ulegając zwęgleniu.
W czasie odkryc;a Doliny 10000 dymów ze szczelin podziemnych wydobywały się gorące pary i gazy przez setki tysięcy,
czy nawet jak niektórzy podają miliony drobnych
i większych szczelin oraz małymi kraterami o średnicy dochodzącej do 50 metrów. Temperatura wyziewów dochodziła
do 650 )C.
W czasie potężnego wybuchu górna część wulkanu Katmai,
składająca się z trzech szczytów, eksplodowała, ulegając rozerwaniu i rozpyleniu. Wskutek wybuchu utworzył się potężny
krater o średnicy około 5 kilometrów. Po wypełnieniu krateru
wodą powstało jezioro, którego głębokość, mierzÓna w pobliżu
brzegów, wynosi około 1200 metrów.
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Ilość wyrzuconych w czasie wybuchu w roku 1912 popiołów wull·anicznych oblicza siq na ponad 20 km~. Położona w kierunku południowo-wschodnim w odległo.;ci ponad 150 kilometrów wyspa Kodiak została pokryta warstwą popiołów dochodzącą do trzydziestu kilku centymetrów.
Zakwaszone
deszcze :;padły w miejscach odległych ponad półtora tysiąca kilometrów, a w odległości dwa i pół tysiąca kilometrów od miej-

sca wybuchu stwierdzono zmatowienie. przedmiotów mosiężnych
od zawartości kwasów w atmosferze.
Ofiar w ludziach nie było tylko z tego powodu, że wybuch
nastąpił na obszarze niemal niezamieszkałym .
Nieliczni mieszkańcy sąsiedniej wyspy Kodiak przeżywali jednak dramatyczne chwile pełne przerażenia i niepewności. Dnia 6 czerwca tego roku około godziny piątej popołudniu nad wyspą pojawiła się ciemna chmura, a niedługo
potem wszystko zaczęło się pokrywać warstewką szarego popiołu wulkanicznego.
Niecodzienne zjawisko obserwowano z dużym zainteresowaniem, zbierając próbki popiołu na pamiątkę. Obaw żadnych nie
było, bo przecież najbliższy wulkan znajdował się w odległości
160 kilometrów.
Opad popiołów nie ustawał. O godz. 18.30 nastąpiło wyraźne ściemnienie. Popioły opadały dalej, zaczynając już niepokoić niektórych mieszkańców wyspy. Przerwa nastąpiła dopiero na drugi dzień. Mieszkańcy stwierdzili, że warstwa popiołów przekroczyła w wielu miejscach 10 cm. Wszystkie potoki
i studnie zostały zasypane. W wodę musiano zaopatrywać się
na dwóch statkach znajdujących si~ w porcie.
Po parogodzinnej przerwie nadciągnęły nowe ciemne chmury
przynoszące coraz więcej popiołów wulk?.nicznych. Widoczność
zmniejsza się, wreszcie (godz. 14) następuje zupełna ciemność.
Pary siarki utrudniają oddychanie, wywołując już powszechne
przerażenie. Niektórzy przypominają sobie los nieszczęsnych
mieszkańców miast włoskich Pompei i Herculanum, które
w roku 79 zostały zasypane popiołami Wezuwiusza, oraz mieszkańców St. Pierre na Martynice.
Zaczyna się panika. Opanowuje ją jednak zdecydowana postawa kapitana Perry'ego, który łodzią motorową przewozi na
statek Manning blisko pół tysiąca ludzi. Wielu z nich znajduje
się w stanie silnej depresji, cierpiąc głód i pragnienie.
Najcięższa była noc na przepełnionym statku pod dalszym
nieprzerwanym opadem popiołu. Komunikacja ze światem
została odcięta wskutek uszkodzenia telegrafu bez drutu. Do-
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piero nad ranem nastąpiło rozjaśnienie
po dwóch dniach
i trzech nocach ciemności.
Staraniem Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego 1 )
celem zbadania nieznanych wulkanicznych obszarów Alaski
została w roku 1915 zorganizowana wyprawa pod przewodnictwem Roberta F. Griggs2, który kierował i dalszymi wyprawami w latach następnych (1916-19).
Obszar doliny 10000 dymów okazał się jedynym na Ziem;
obszarem o tak intensywnej działalności powulkanicznej i zarządzeniem prezydenta Wilsona został w 1918 roku uznany za
Park Narodowy. Powierzchnia tego obszaru objętego ochroną
przekracza 400 000 hektarów.
Kierownik pierwszej wyprawy, profesor Griggs z uniwersytetu Washingtona, zamierzał ze swym asystentem Folsomero
zbadać dolinę Katmai, a w szczególności wyjaśnić zagadnienie
chmur stale widocznych w sąsiedztwie wulkanu.
Po przebyciu znacznej części doliny nie mogli oni nigdzie
zauważyć chmur, które jednak widoczne były poprzednio z dość
znacznej odległości. Gdy już niemal zdecydowali się na powrót,
q.agle zauważyli wydobywające się z ziemi białawe opary. Gdy
zbliżyli sie do tego miejsca. spodziewając się natrafić na jakiś
nowy wulkan, przekonali się, że cały teren poprzecinany byl
spękaniami i małymi szczelinami, z których wydobywały się
opary. W miejscu wydobywania się były one bardzo gorące.
ulegały jednak szybko ochłodzeniu, podobnie jak para wodna
wydobywająca się z imbryka.
Razem z oparami wydobywały się jakieś substancje wydzi<'lające nieprzyj€mny zapach. Niewątpliwie one spowodowały
osadzanie się barwnych nalotów i naskorupień na powierzchni
ziemi. Okazało się, że gazem wvdobywającym się ze szczelin
był przede wszystkim siarkowodór, a także pary siarki, której
żółte naloty wszędzie były widoczne.
Gdy Griggs ze swym asystentem znalazł się na wyższym
wzniesieniu, przed ich oczami rozto'czył się niezapomniany widok. Gdzie tylko okiem rzucić, wznosiły się niezliczone obłoki
oparo'lw. Nie dziesiątki i nie setki, lecz tysiące, a może i dziesiątki tysiecy. Według ocenv Griggsa conajmniej tysiąc wznosiło się na wysokość ponad 150 metrów.

•

1
)
Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne (National Geographic
Society), 7-a.łożone w 1888 r. dla krzewienia wiedzy geograficznej, liczy
ponad l 200 000 członków, przy czym około 100 000 to czlonkowie zagraniczni, pochodzący z 90 krajów. Towarzystwo to ma duże zasługi na
polu badań geograficznych przc:t. organizowanie i wysyłanie wypraw
naukowych do różnych mało zbadanych obszarów świata. Organem Towarzystwa jest miesięcznik National Geographic Magazine.
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Bliższe obserwacje kazały przyrównać pierwszym badaczom
to wspaniałe zjawisko do maszyn parowych całego świata, które
zebrano w tym miejscu, otwierając wentyle bezpieczeństwa.
Niektóre fumarole tworzyły szeregi ułożone wzdłuż rozciągnię
tych szczelin, inne znowu były odosobnione.
Wybuch Katmai w roku 1912 zniszczył całkowicie roślinność.
W czasie pierwszej wyprawy stwierdzono pierwsze porosty
i glony, w latach następnych tworzyły już one zwarte lmbierce.
Każda nowa wyprawa przynosiła dalsze wyniki naukowe,
chociaż nie wszystko zostało dotąd zupełnie wyjaśnione. Tak
ciekawym pod względem geologicznym obszarem zajęła się pań
stwowa służba gęologiczna USA, która w roku 1923 przeprowadziła pomiary topograficzne i zdjęcia geologiczne. Zbadano
również krater wulkanu Katmai, w którym stwierdzono obecność gejzerów błotnych. Badania przeprowadzono także na terenach sąsiednich, a zwłaszcza na południowo-zachodnich, gdzie
znajduje się wulkan Mageik. W najwyższych partiach położo
nych nad piaskowcami i zlepieńcami wieku jurajskiego, stwierdzono skały wulkaniczne typu andezytów i riolitów.
N a podstawie wykonanych analiz chemicznych i pomiarów
terenowych ilość wydzielanego rocznie w Dolinie 10000 dymów
chlorowodoru oblicza się na l 250 000 ton, a siarkowodoru na
300 000 ton. Może będzie można w przyszłości - bez zniszczenia tego jedynego w świecie zjawiska przyrody - wykorzystać
te olbrzymie ilości surowców chemicznych i energii, podobnie,
jak to już na małą skalę udało się zrobić w wulkanicznych
obszarach Islandii, Japonii i Włoch.

MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

..

PROBY NOWE.J KLASYFIKACJI GWIAZD
Już przy pierwszym powierzchownym spojrzeniu na niebo,
łatwo zauważyć, że gwiazdy mają rozmaitą barwę. Np. Wega
i Syriusz - są niebiesko-białe, Kapella - żółtawa, Arktur pomarańczowy, Betelgeuza, Antares i Aldebaran wyraźnie -

czerwonawe.
Wrażenie rozmaitości barw, jakie otrzymujemy w przypadku
gwiazd, jest zupełnie uzasadnione. Badania bowiem przeprowadzane za pomocą analizy widmowej wykazują jasno, że istotnie światło pochodzące od gwiazdy o pewnej barwie różni się
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od światła gwiazdy o innej barwie. W tym wypa.lku analiza
widmowa daje n:1m bardziej dokładne i szczegół ·we wiadomości o promienivwaniu gwiazd. Okazuje się, że ró~ nica w bar·
wach gwiaŻd uwarunkowana j2st różnicą ich wii.. n. Bad:mia
spektros 1wpowe wykazały, że widma gwiazd posiadają w zasadzie ten sam charakter co i widmo Sło.l1ca, tylko że np gwig_zdy
czerwone posiadają czerwony kraniec widm'l bardziej inten·sywny niż gwiazdy żółte, gwiazdy niebieskawe zaś - kraniec
niebieski.
Przy dokładnym badaniu okazało się, że w widmach rozmaitych gwiazd linie ciemne, absorpcyjne są niejednakowe.
W niektórych przypadkach widma gwiazd przedstawiają sobą
dol::ładną kopię widma słonecznego. w innych znacznic się od
n:cr;o ró?.n· c, liczbą linii, ich położeniem i natężeniem.
Hozmaitość widm gwiazdowych, a jednocześnie ich podob;eństwo, wymaga wprowadzenia klasyfikacji. Klasyfikacja
widm gwiazdowych jest jednym z głównych zadal'1 astrofizyki.
Podstawowe bowiem 'wiadomości o fizyce gwiazd otrzymujemy w wyniku badań ich widm. Forma tej klasyfikacji nie
pozostaje jednak stała, rozwija się i zmienia w miarę jak wzrasta nasza wiedza o gwiazdach. Każda klasa widmowa charakteryzuje cały szereg fizycznych osobliwości gwiazdy i z tego
P"~W dl!. z l"czaj1c badaną gwiazdę do pewnej klasy widmowej,
opisniemy jednocześnie jej naturę fizyczną.
Widma gwiazdowe przedstawiają się w postaci wąskich,
jasnych pasków, poprzecinanych cien:mymi poprzecznymi liniami o rozmaitej intensywności. Fakt ten dowodzi, że gwiazdy
są to samoświecące rozpalone kule (podobne do Słońca) otoczone chłodniejszymi atmosferami, w których powstają ciemne
linie.
Obecnie wszystkie linie absorpcyjne w widmach gwiazd zostały rozpoznane jako należące do pierwiastków chemicznych
występujących również na Ziemi.
Podstawowe kryteria przynależności widm do tej lub owej
klasy opierają się na wyglądzie linii absorpcyjnych, a mianowicie: do j...,kich pierwiastków chemicznych należą i jaka jest
ich wzglc,:::1na intensywność. Klasyfikacja widmowa powstała
w ten sposób na drodze czysto empirycznej i dopiero znacznie
później otrzymała pcd.stawę teoretyczną, wyja(·niło sif.' bowiem, że g-1ćwną przyczyną różnicy w wyglądzie widm gwiaz. dowych jest różnica w temperaturach w zewnętrznych warstwach gwiazd. Z tego też powodu okazało się wygodne sklasyfikować widma w porządku zmiany temperatur gwiazd, mianowicie w porządku ich malenia.
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Niemal od początl·u ł ::ld · spektroskopowych gwiazd próbowmlO klasyfikov;ać wiJma. Najbardziej znaną i najczGściej
użyv,raną obecnie jest klasyfikacja harwardzka, rozpoczęta
w roku 1885 z inicjatywy E. Pickeringa. Klasyfikacja ta podlegała wielokrotnie modyfikacji; klasy widmowe oznaczone kolejnymi literami alfabetu przestawiano, ni0które z nich odrzucono i w kofl.cu kolejność klas widmowych obecnie przl·clstawia
się następująco:

s

/
O B A F G K M
R

...

L

N

Przedstawia ona stopniową zmianę wyglądu widm gv.·iazdowych. W szeregu klas od O do M barwa gwiazd zmienia się od
niebieskiej i białej poprzez żółtą do coraz bardziej czerwonej.
Klasy R i N są jak gdyby odgałęzieniami klasy G, nie po:;iadają silnych pa.sm tlenku tytanu, posiadają natomiast pasma
węgla C 2 • klasa zaś S jako odgałęzienie klasy K, posiada dodatkowo pasma tlenku cyrkonu. Liczba gwiazd należących do
klas odgałE;zionych jest bardzo mała.
Przy bliższym rozpatrzeniu widm okazało siq wygodnym
rozbić podstawowe klasy na podklasy, które oznacza się liczbami od O do 9. Np. widmo oznaczone symbolem A5 jest pośrednie pomiędzy AO i FO, widmo zaś A8 bliższe jest FO niż
AO. (hviazdy należące do tej samej podklasy, ale różniące się
pewnymi szczegółami. oznacza się w klasyfikacji harwardzkiej
dodatkowymi symbolami. Np.: jeśli w widmie wraz z liniami
ciemnymi występują linie jasne, emisyjne, piszemy dodatkowe.•
przy symbolu oznaczającym klasę i podklasę literę "e", tak np.
M7e
omacza gwiazdę o typie widmowym M, podtypie 7
z jedną przynajmniej linią emisyjną.
W klasyfikacji harwardzkiej istotną rolę odgrywa temperatura. która jest jedynym parametrem. Klasyfikacja ta jest zatem jednoparametrowa lub jednowymiarowa.
Według klasyfikacji harwardzkiej przez wiele lat grupow:mo gwiazdy wszystkie jakie były dostępne badaniom spektroskopowym. W miarę jednak nagromadzenia wiedzy o fizyce
gwiazd klasyfikacja jednowymiarowa okazała się niewystarczająca. Wiemy przecież już choćby z powierzchownego rozpatrzenia diagramu Hertzsprunga-Russela, że tym samym typom widmowym odpowiadaja gwiazdy różniące się wielkościami absolutnymi, że na diagramie mamy do czynienia
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z gwiazdami karłami, olbrzymami, nadolbrzymami itp. W miar~
wzrostu naszych wiadomości o absolutnych wielkościach gwiazd
okazało się koniecznym wprowadzenie do klasyfikacji jak gdyby
drugiego wymiaru, drugiego parametru, który by w jakiś sposób uwzględniał różnice w kategoriach gwiazd.
Projekt klasyfikacji dwuwymiarowej wprowadził Morgan,
astrofizyk amerykański, który przy współpracy Kecnana i Kellmana opracował jej zasady. Nazywamy ją obecnie klasyfikacją
yerksowską lub klasyfikacją MK od pierwszych liter nazwiska
Tvlorgana i głównego jego współpracownika Keenana.
Po ustaleniu typu widmowego gwiazdy Morgan stosuje tzw.
kryteria drugiego rz~du, polegające na porównaniu intensywności dwóch linii widmowych, z których jedna należy do promieniowania atomu neutralnego, druga - do zjonizowanego.
Wartość stosunku intensywności tych dwóch linii pozwala
ustalić tzw. "klasę jasności", to znaczy pozwala umieścić badaną gwiazdę w odpowiednim miejscu diagramu, które odpowiada jej typowi widmowemu i jasności absolutnej.
Morgan rozróżnił 5 głównych klas jasności i oznaczył je
rzymskimi cyframi w sposób następujący:
la - jasne nadolbrzymy
!b - słabe nadolbrzymy
II - jasne olbrzymy
III - olbrzymy
IV - podolbrzymy
V - karły głównej gałęzi.
W symbolice yerksowskiej gwiazda oznaczonego typu i podtypu widmowego jest scharakteryzowana pod względem jasności przez dodanie rzymskiej liczby, np. F5IV oznacza gwiazdę
podolbrzyma, typu widmowego pośredniego pomiędzy F i G
(Procyon), A2Ia - jasnego nadolbrzyma typu A, podtypu 2
(np. a Cygni).
Z podanych przykładów widać, że klasyfikacja yerksowska
jest dwuwymiarową, ponieważ dla określenia miejsca gwiazdy
na diagramie Hertzsprunga-Russela należy podać jej typ widmowy i klasę jasności. Pierwsza z tych cech zależy od temperatury, druga od ciśnienia w zewnętrznych warstwach gwiazdy.
Jednakże ani temperatury ani ciśnienia nie jesteśmy w stanie
mierzyć bezpośrednio, dlatego wszystkie opracowane do tej
pory klasyfikacje są czysto empiryczne, opierają się na porównaniu względnych intensywności linii rozmaitych pierwiastków chemicznych. Niestety, nie ma jednak takich linii, które
występowałyby w widmach wszystkich gwiazd, nie ma kryteriów, które można by stosować w szerokim zakresie. Dlatego
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. astrofizycy zmuszeni są zmieniać kryteria klasyfikujące gwiazdy
przy przejściu od jednego typu widmowego do drugiego. Byłoby bardzo wygodnie znaleźć jakies cechy w widmie, które
powtarzałyby się we wszystkich widmach lub choćby w znacznej ich części, zależałyby od temperatury i ciśnienia i które
można by względnie łatwo mierzyć.
Próbą znalezienia takich wspólnych cech była nowa klasyfikacja dwuwymiarowa, zaproponowana jeszcze w roku 1939
przez D. Barbier i D. Chalonge'a, a następnie rozpracowana
przez Chalonge'a i L. Divana w roku 1952. Od tego czasu stosowana jest stale w Paryskim Instytucie Astrofizycznym.
Projektodawcy nowej klasyfikacji oparli się na widmie występującego we wszystkich gwiazdach pierwiastka, mianowicie
wodoru. Daje on znać o sobie przede wszystkim za pomocą
ciemnych linii tzw. serii Balmera, które występują w gwiazdach typów od O do GO. Prążki serii Balmera leżą częściowo
w części widzialnej widma; są to prążki następujące: czerwony,
zielony, niebieski i dwa w części fioletowej widma. Prążek
czerwony jest pierwszy w serii, jego długość fali wynosi
6562. 8 A (angstroma). Focząwszy od prążka szóstego, wszystkie pozostałe znajdują się w nadfiolecie. Linie serii Balmera
podane są na fotografiach. Charakterystyczną cechą linii jest
ich coraz większe zagęszczenie u krańca .fioletowego. Wreszcie
w nadfiolecie występuje granica serii, poza którą nie obserwujemy już ani jednego prążka tej serii.
Charakterystyczną cechą

widm gwiazd, w których
obserwuje się serię Balmera, jest występowanie u
granicy serii wczęści ultrafioletowej nagłego spadku
w natężeniu widma cią
głego, tzw. ,.skok Balmera" (rys. 1), który jest
mniejszy dla gwiazd typu
O, większy zaś dla gwiazd
typu A, zależy od tempe~
ratury w zewnętrznych
warstwach.
Wielkość
tego skoku
można

,,

H

•l

scharakteryzować

stosunkiem intensywności
widma ciągłego przed i
poza granicą serii. Skok

Rys. l. Mikrofotometryczna
rejestracja widma We~el.
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Balmera może zatem występować jako jeden z parametrów,
charakteryzuje bowiem typ widmowy, a więc temperaturę
gwiazdy.
Drugir.1 parametrem, który mógłby wysh:pować w nowej
klasyfikacji, jest długość fali granicy serii Balmera, która jl·st
zależna od ciśnienia w zewnętr..mych warstwach gwiazdy. WLlkość tę nie jest jednak łatwo miecz.yć; można ją jednak zastą- ·
pić przez inną, np. dł~gość fali A odpowiada punktowi K równoodl .glemu od AB i CD (rys. 1). Intensywność tego punl< tu
równa jest średniej intensywności widma ciągłego przed g1 anicą i poza granicą serii. Punkt K charakteryzuje położenie
skoku Balmera.
W ten sposób widmo gwiazdowe można scharakteryzow,lć
dwoma parametrami, określającymi wielkość D i położeniL A
skoku Balmera. Zależą one od dwóch cech fizycznych: temperatury i ciśnienia w zewnętrznych warstwach gwiazdy. Kazdą
gwiazdę można przedstawić jako punkt na płaszczyźnie w ukła
dzie współrzędnych prostokątnych A i D, jeśli na jednej z osi
współrzędnych odłożymy zmierzoną wartość D, na drugiej
zaś A. Gwiazdy o zbliżonych własnościach fizycznych (bliskiej temperaturze i ciśnieniu) ułożą się na wykresie blisko
siebie, ponieważ będą miały prawie takie same wartości i, 1 D.
·
Oczywiście wydawało się
pożyteczne, a nawet konieczne znaleźć zwią2ek
pomiędzy OO'Ólnie uży\'.:a
nymi sposobami klasyfikacji i nowym sposobem.
Spełniają to zadanie załą
czone wykresy (rys. 2 i 3),
które tłumaczą nową klasyfikację na język yerksowskiej. Rys. 2 przedstawia pewną liczbęgwiHzd
sklasyfikowanych
przez
Morgana, należących do
typu widmowego O, B i
Rys 2. Klasyfikacja gwiazd 0--B
w układzie ł., D .
wczesnych podtypów A,
w którvch skok Balmera
nie osiąga jeszcze maximum. Na rys. 3 ur~ieszczono gwiazdy
należące do późnych podtypów A oraz typu F, dla których
skok Balmera jest już po maximum. Na obu rysunkach za
pomocą dwu rodzin linii k17yvrych nał~żona jest s~atk~ zło~na
z czworokątów krzywolimowych, ktore odgraniczq)ą rozne

Jan Heweimsz rysujący w swym obserwatorium mapę Księ
życa według obrazu r zuconego przez lunetę. Rycina z jego
dzieła ..Machina Coelestis " z roku 1673

Projekt uporządkowania zabytkowej dzielnicy nad Radunią w Gdańsku
i odbudowy domów Heweliusza wraz z jego obserwatorium astronomicznym w odległości kilkuset metrów od ich pierwotnego położenia (opracowanie Katedry Urbanistyki Folitechniki Gdańskiej pod kierunkiem
prof. inż. Władysława Czernego).

Obserwatorium astronomiczne Heweliusza w Gdańsku, założone przez
niego w XVII wieku na dachach trzech jego domów, zburzonych podczas
ostatnich działań wojennych.

Krater wulkanu Katmai (gejzer

błotnisty

fumarole).

Widok wulkanu Mageik od strony Doliny 10 000 dymów.

Fumarole w kraterze wulkanu Mageik.

------- - -
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spektralne podtypy i klasy jasności tak, że każdy czworokąt
odpowiada jednemu symbolowi klasyfikacji yerksowskicj (tvp
v.ridmowy i klasa jasności).
W ten sposób wystarczy
określić dla gwiazdy wartości Ai D, aby tym samym
sklasyfikować ją w systemie yerksowskim. Na p odstawie wykresów (rys. 2
i 3) możemy zauważyć , że
klasyfikacja (A, D) jest o
wiele subtelniejsza i przez
to doskonalsza nii klasyfi- r '-kacja yerksowska, gdyż •
dwie gwiazdy o bliskich
własnościach
fizycznych
(zbliżonej temperaturze i
ciśnieniu)
umieszcza na
Hys. 3. Klasyfikacja gwiazd A- F
wykresie blisko siebie,
w układzie A, D .
· podczas gdy w klasyfikacji yerksowskiej mogą się znaleźć w jednej klatce gwiazdy
o bardzo różniących się własnościach fizycznych i w dwóch
różnych klatkach ·- o zbliżonej temperaturze i ciśnieniu.
Klasyfikacja proponowana przez Chalonge'a i Divana m oże
oddać znaczne usługi przy badaniu gwiazd np. jednego jakie- 1
goś skupienia. Posiada tę wyższość nad yerksowską, że v-.rymaga o wiele mniejszej dyspersji przy badaniu widm. Chodaż
znacznie doskonalsza od tej ostatniej, w wielu wypadkach nie
jest jednak wystarczająca. Napotyka się tutaj na te same trudności, które występowały również i w klasyfikacji yerksowskiej, jeśli chodzi o zaklasyfikowanie gwiazd z lin~3mi metali lub gwiazd tzw. II populacji. Trudność w klasyfikc cji
gwiazd z. liniami metali polega na tym, że przypisany im typ
widmowy zależy od stosowanych kryteriów. Ta sama gwiazda
może być zaliczona do typu Al-A3 (jeśli jako kryterium przyjmiemy intensywność linii wodorowych) lub do typu znacznie
późniejszego przy zastosowaniu kryterium odnoszącego się do
linii metali .
Na wykresie (A, D) gwia~dy z liniami metali i gwiazdy
II-giej populacji zajmą ściśle określone miejsce. Jeśli jednak
porównamy inne właściwości fizyczne tych gwiazd i gwiazd
przypadających na dane miejsce wykresu (A. D) np. tzw. tem-

l
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peraiurę barwną

1
), to okazuje się, że są one rozne.
A wi~c
w tych wypadkach, w których zawodziła klasyfikacja MK,
klasyfikacja Cbalongc'a i Di.vana iest również niewystarczająca. Dwa parametry zatem, A. i D, nie pozwalają na zróżnico
wanie wszystkich typów gwiazd.
Fakt ten spowodował, że Chalange i Divan próbowali uzupełnić zaproponowaną przez siebie dwuwymiarową klasyfikację przez wprowadzenie trzeciego parametru, mianowicie tzw.
absol ut n ego
s p e k t r o f o t o m et r y cz n eg o
gr ad i e n t u <rb gwiazdy w obszarze ultrafioletowym, który jest
wrażliwy na temperaturę barwną. Parametr ten charakteryzuje rozkład energii w widmie ciągłym gwiazdy; zakłada się
przy tym, że gwiazda promieniuje jak ciało doskonale czame.
Małym
wartościom
epb odpowiadają wysokie temperatury
barwne i odwrotnie - dużym wartościom cpb - niskie. Absolutny spektrafotometryczny gradient jest parametrem widma
ciągłego można go w sposób ścisły wyznaczyć.
W nowej klasyfikacji trójwymiarowej, parametrami okres1ającymi położenie gwiazdy na wykresie są zatem wielkości:
A
położenie skoku Balmera,
D - wielkość skoku Balmera,
<[·b
absolutny spektrafotometryczny gradient.
W celu lepszego zrozumienia klasyfikacji trójwymiarowej
zbudowano model składający się z trzech osi wzajemnie do
siebie prostopadłych, na których, po wprowadzeniu pewnej podziałki, odkłada się wartości pomierzone A, D i Cflb dla badanych
gwiazd. Każda gwiazda będzie reprezentowana w tym układzie
za pomocą punktu. Okazuje się, że punkty nie rozrzucą się
er aotycznic w przestrzeni a ułożą się na pewnej powierzchni ~. na którą możemy nanieść siatkę linii krzywych, podobnie jak zrobiono to w celu wygodnego przejścia od nowej
klasyfikacji dwuwymiarowej do yerksowskiej. W ten sposób
każda gwiazda o pomierzonych A, D, erb i naniesiona jako punkt
na powierzchnię ~ otrzyma automatycznie typ, podtyp i klasę
jasności w klasyfikacji MK.
Gwiazdy, których nie można było zaklasyfikować w systemie
dwóch parametrów w nowym obrazie znajdują swoje miejsce,
mianowicie ułożą się nazewnątrz powierzchni ~. Np. gwiazdy
typu A z liniami metali umieszczą się powyżej górnej części
powierzchni ~. Niektóre gwiazdy populacji II-giej, których
widma udało się otrzymać (pięć podkarłów i jedna zmienna
1 ) Temperaturą barwną nazywamy temperaturę otrzymaną metodami kolorystycznymi. Odpowiada ona temperaturze, przy której ciało
doskonale czarne przyjmuje barwę tę sama co i badana gwiazda.
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typu RR Lyrae) układają si~ nieco poniżej górnego płata powierzchni.
Do obecnej chwili zrobiono jedynie pierwsze próby klasyfikacji gwiazd według trzech parametrów. Jednakże widać już
teraz, że klasyfikacja ta daje moimość zgrupowania gwiazd
w tak rozmaite kategorie, jakiej ni<' dawały żadne ze znanych
kla.c;;yfikacji.
KRONIKA
Nowe dane o Merkurym
Podczns przejścia Merkurego przed tarczą Słońca w dniu 14. XI. 19~3
A. D o 11 f u s wykonywał dokładne pomiary średnicy planety. Okazało
się, że kątowa 'średnica Merkurego, widzianego z odległości l jednostki
astronomicznej, wynosi 6",45 Podobny wynik (6",42) otrzymał P. M ii ll er na podstawie swych precyzyjnych pomiarów mikrometrycznych
z lat 1939-1951. Srednia z obu tych wyników odpowiada liniowej śred
nicy planety, wynoszącej 4 ll60 km. Obaj autorzy są zdania, że należy
wreszcie zmienić figurującą dotąd w oficjalnych zestawieniach astronomicznych wartość 6",68 (odpowiada to średnicy liniowej 4 840 km), podaną jeszcze przez J. L e v er r i er a.
W ostatnich latach obliczono również z dużą dokładnością masę Merkurego. W poniższej tabelce zestawione są trzy niedawno otrzymane wartości stosunku masy Słm'lca do masy Merkurego, oraz dwie stare wartości, mające już dziś tylko znaczenie hi!<tor.•czne.
Autor

l

lStosunek
masy Słońca
do masy Merkurego

Metoda

J. L e v e r r i er (1861)

S. N e w c o m b (1895)
G. C l e m e n c e (1949)

l
l

E. Rab e (1950)
S. G. Makower (1956)1

badanie perturbacji
ruchu Wenus
badanie perturbacji
ruchu Wenus
badanic ruchu
perihelium Ziemi
badanie perturbacji
ruchu Erosa
badanie ruchu
komety Enckego

l
5 130 000
7 943 000 ± 2 800 000
6 400 000 ±
6 120 000

j:

200 000
43 000

6 280 000 :t 350 000
ze sobą dobrze zgodne.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podaną przez E. Rabego, jako najdokładniejszą, i przyjmiemy nową wartość średnicy Merkurego, to olraże
się, że średnia gęstość planety jest aż 6,1 razy większa od gęstości wody.
Merkury jest więc planetą o największej gęstości w naszym układzie

Z tabeli

słonecznym.

widać, że

trzy ostatnie wyniki

są

A. W.

UHA1
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Chemia Jowisza
Na tarczy Jowisza, oglądanego przez cluż. teleskop, m oz na 1 uzróżnić
wiele szczegółów o zadziwiającej różnorrJdnoś=i barw. Wystc.;pują t.•m
rozmaite odcienie koloru żółtego, pomarańczowego, czerwone;;o i bc4 ~o
wego, a czasem nawet barwy szaro-nicbieskic i szaro-fioleto'\'C
R. W i l d t wysunął przypuszczenie, że tn różnorodnoŚĆ bHt'W pochodzi
stąd, że w zewnętrznych warstwach chmur istnieją domieszki zwlą;r.ków
metalicznych, które,
jak wiadomo, posiadają żywe zabarwienie.
i". O. R i c e podtrzymuje hipotezę Wildta, ~<Idzi jednał . Le pow·l~ ~<l
rolę w zabarwieniu chmur Jowisza odgrywajq pewne zwqzld, istnie
ją::e tylko w niski h tempcraturath, które zostały przez niego v.:yh'.'Orzone laboratoryjnie. Dane o tych związkach są zestawione w poniższej
tabelce:
Wzór chemiczny

związku

Kolor

J Temperatura rozkładu ]
-1

l

fNHln

:•ranatowy

l

-125' 1C

INH~NH\ 1

żolty

(CH:N) 11

bezl:an r.,

ICHCH~J,N

i as no- żółty

ll

ICH~), N

zielony

- 170

-173
1•)5

o

CH 3 S

ż0lty

1tiU

(CH 3 l 3 CS

CL.tl'WOn~·

140

s,
Wym1enione związki mogą s1ę tworzyć w atmosferze Jowisza pod
ultrafioletowego promieniowania Słoń a 1 wyładowań dcktrycznych. Czerwona plama powstała według autora wskutek wyrzucenia
do górnych warstw atmosfery du:i:yeh ilości polimeru acetylenu, który
utworzył sit: z metanu pod wpływem promieniowania krótkofalowego.

wpływem

11. lV.

D.llsze interesujące &ZC7.egóły o kraterze Rolleford
C. S. B e a l s donosi, że w kraterze Rolleford wykonane zostitłY
3 wiercenia kolejno w odległości od środka formy: l) 420 m, 2) 750 m
l 3) 1125 m - o g!<;bokości: l) 338 m, 2) 446 m i 3) 133 m. Wiercenia
wykazały, że krater Rolleford przedstawiający się jako nieznaczna wklG;ła forma w terenie (u śl'edn. 1,8 km, a głębokości 30 m - Urania nr 10,
1957 str. 310), okazał się kraterem znacznie głębszym, utworzonym w skatach ptekambru, wypełnionym osadami paleozoicznymi. Dno krateru
napotkano w wierceniu l) na 225 m, w 2) na 125 m i w 3) na 19 m.
W strefie dna krateru, skały S<l znacznie zmienione - pokruszone, zdru·ąotane i zmielone miejscami na proszek. Występują typy ->kał, kt6r~

•
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w geologi,·okr~~la się mwncm. brekcJi i Jwnglcmeratów, złożonych z fragmentów skał pokruszonych i wtórnie sc~mentowanych. Wyżej zalegaj;!
niczmicnionC' JUŻ \Var:;twy paleozoiczne. W rdzeniach wiertniczych nie
napotkano d o tąd okruchów żelaza meteorytowego. 13iorąc j dnak pod
uwagq to. że wykonane zostały 3 wiercenia, prawdopodobiehstwo napot] ania o'nmhów mckorytu jest nieduże. Wiek krateru je~t rzędu około
4110 milionów lat (!). Na skutek przcmbn chemicznych, zachodzących
w ciągu ta1 · dlugiego okre.m czasu, fragmenty metaliczne mogły być
rozłożone, ul gając geochemicznej migracji, Wał k1 a teru nic zaznacza
<:l<; na powil'r:!chni, najprawdopodobniej został on znisz 'zony przez erozjq
JPSzcze przed wypelnil.!niem krateru o~adami następnych epok. Halleford
powstał zapewne wskutek eksplozji olbrzymiego meteorytu w prekambrze, albo we wczesnym paleozoiku - wiele argumC'atów za tym przemawia Należy jeszcze dodać. że znany jest inny krater zupełnie podobny
do Holle:forda, a to Brent w Algonquin Park (Ontario). Je3t to kolista
depresja zajqta przez 2 jeziora Gilmour i Tccumsch, o średnicy okołn
2,9 km. Badnnia pomiarów rozkładu ma.;, sejsmiczne i magnetyczne, pro
wadzone przez Dominion Observatory-Otta\.ra (I n n e s, W i 11m o r"
i C l ark) oraz studia Geological Survey of Canada, wskazu.ią, że krater ma do stukilkudziesięciu metrow głębokości, utworzony jest w prekambrze i wypełniony osadami paleozoiku. Dno jego stanowią pokruszone skały, brekcje. Wiele cech przemawia za tym, że powstał w podobny sposób, co Holleford. Inne formy znane z Kanady o podobnym
charakterze to "circular Ieature" k. Macamie Lake i ,.krater" k. Frank
town (Urania Nr l , 1958, str. 22). Można więc już wydzielić nową grupę
kraterów na Ziemi - kraterów kopalnych. Tak jak krater arizoński stał
się klasycznym kraterem meteorytowym w literaturze, tak krater Holieford może stać się klasycznym dla kraterów kopalnych pochodzenia
meteorytowego
(Wg JRAS Canada No !'i, 19!16; Sky nnd Telescope No 11 , 1957).
B

Sz.

Kratery olbrzymy
Do kro:cr:'lw o prawdopodobnym pochodzeniu meteorytowym, które
można określić mianem olbrzymów jak dotąd - na Zieml zalicza się G. Rozmiary tych kraterów jak i pewne szczegóły budowy, zbliżają je do niektórych kr<1terów księżycowych:
Vredefort
Clearwater l
Lakes
2
Ngoro-Ngoro
"Deep Bay"
Ashanti

średnica:

72.000
32.000
26.000
19.000
13.000
10.000

m

45,0 mil
20,0
16,0
11,8
8,5
6,3

"

"

"

"

"

"

l

Transvaal

-l

Kanada
Afryka Centralna
Kanada
Ghana

HS

·u H .\ N I A

Największym olbrzymem byłby jak dotąd, koli:sty krater VJ •d fort
na pograni(;ZU Transvaalu i Oranii - przypuszl:za się, że Jest pochodzenia
meteorytowego (!). O kraterach Ashanti i Clcarwater Lakes były wzmianw Uranii (nr 5, 1956, str. 140 i nr l, 1958, str. 22). Wiadomość o kraterze
Ngoro-Ngoro podaje J. S a d i l w książce .,Mesie" (Praha 1953). O genezę meteorytową podejrzewa I n n c s M. J. S., nicdawno odkl"yty krater
w Saskatchewan, nazywany ,.Deep Bay" przy pd. brzegu Rcindeer Lake
(103° dł. zach., a 56°24' szer. pn.). Znajdujące się wewnątrz krateru jezioro
ma 10 km średnicy, głębokość krater .1 340 m, a wał wystaje ponad otaczający teren 81 m. Cechy geomorfologiczne, badania geologiczne i geofizyczne sugerują, że krater powstał w wyniku eksplozji. Ashanti i .. Deep
Bay" wskazują, że jest to typ kraterów płaskich (grupa A, patrz Urania
Nr 4, 1957, str. 192 i 103) o stosunku głębokości do średnicy u pierwszego
1:25 u drugiego 1:38. Dokładne zbadanie kraterów gigantów, wykazanie
ich zupełnie pewnego pochodzenia meteorytowego miało by duże znaczenie dla studiów nad kraterami księżycowymi. Dla porównania zwróćmy
uwagę na rozmiary powyższ~ch kraterów w !'tosunku do kraterów księ
życowych w zestawieniu wg G o o d a c re:

Rozmiary
Srednicaj

<

10 mil
20
' 21- 30
31
40
41- 50
51
60
61- 70
71- 80
81· 90
!Jl·-100
101- 110
111-120
121-130
li.1 140
> 140

od 11

l

Ilość

średnic

kraterów

Ziemskie olbrzymy

kraterów
35
87
113
68
47
44
20
18
7
8
3
2
3

o
456

księżycowych:

Ashantf, "Deep Bay"
Ngoro-Ngoro. Clearwater L

7,7
19,0
24,8
14.9
10,3
9,6
4,4
3,9
1,6
1,8
0,7
0,4
0,7
0,0
0,2

100,0%

Vredefurl

j

l mila

1605 m

Ziemskie kratery olbrzymy, rozmiarami średnic odpowiadają grupom
kraterów księżycowych, należących do stosunkowo najliczniejszych.
B Sz.
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KRONII{A PTMA
W

485-tą rocznicę

urodzin

Milwłaja.

K6pernik.l

W dniu 19 lutego 1958 r., w 485-t:l rocznicę urodzin Mikoh•J<l K .. pernika, patrona PTMA, staraniem Koła w Torumu odbył się uro:::zysty jej
obchód. W pic;knie udekorowanej sali Klubu Międzynarodowej Prasy
i Książki zebrali się licznie przedstawiciele miejscowych władz, świata
kulturaln0go i artystycznego, nauki, zakładów pracy i szkół noszących
imię Kopernika, członkowie PTMA i sympatycy Towarzy~twa.
Po krótkim, lecz serdecznym zagajeniu otwierającego obchód Prezesa
Torm1skicgo Kola PTMA prof. J. Szyca, obecni z uwagą wysłuchali interesuj<jcego wykładu dr Jana G a d o m ski e g o z Warszawy na temat
"Strcl:y życia wokór gwiazd .. , popartego ilustracjami. W dowód wdzięcz
ności za ciekawy odczyt i poniesione trudy delegacja młodzieży z Liceum
im. Kopernika wręczyła prelegentowi wiązankę kwiatów.
Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził drugi referat wieczoru p. t.
.,Warmia w czasach Kopernika" wygłoszony przez mgr Krystynę P oręb s k ą.
Obchód zakończyło przejście uczestników przez miasto w blasku nie~ionych przez harcerzy pochodni i złożenie wieńców u stóp pomnika
Kopernika na Rynku Staromiejskim.

*

*

*

Również

we Fromborku, z okazji roczniLy urodzin Kopernika, miejscowe Koło PTMA zorganizowało ku jego cz"i akademię, w czasie któreJ
p. Otton ślizień wygłosił odczyt pt ... Kopernik a Frombork", po czym
odbyły się deklamacje wierszy o Koperniku i zostały wyświetlone trzy
filmy: l) Zaćmienie Sloń a, 2) Zmiana pór roku i 3} Zorza polarna.

*

*

•

Przy sposobności przypominamy, że pierwsze uroczystości kopernikowskie w Polsce Ludowej po 5-lctniej przerwie, spowodowan<:j okupacją
hitlerowską zorganizowało
Pomorze. Owczesny wojewoda pomorski,
dr Zygmunt Rob e l, zabezpieczywszy przedtem skastelizowaną katedrę
fromborską, otworzył dnia 3 maja 1946 r. wystawę kopernikowską na
zamku w Olsztynie, a 29 maja tegoż roku - w rocznicę śmierci Kopernika - odbyły się główne uroczystości we Fromborku. Wzięły w nich
udział delegacje władz Folski Ludowej, Wojska Polskiego, Kościoła, Uniwersytetu Toruńskiego, oraz studenci i młodzież szkolna Warmii. Po uroczystościach w katedrze fromborskiej i przemówieniu prof. K. H ar tl e b a uczestnicy odbyli wycieczkę ożaglowanymi kutrami do Krynicy
Morskiej.
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PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Najprostszą metodą wyznaczania momentów maksimów i minimów
blasku gwiazdy zmiennej jest metoda P o g s o n a. Wykorzystujemy
w niej krzywą zmian blasku, wykrenoną ,.na oko" na podstawie punktów normalnych, czy też poszczególnych obserwacji. Mając krzywą blasku, łączymy poziomymi liniami punkty, w których gwiazda miała tę
~;1mą jasność na obu gałęziach krzywej: wstępujqcej i zstępującej. Na·

Rys. l.
tępnie znajdujemy środki wszystkich w ten sposób wykreślonych cięciw
krzywej blasku i łączymy je linią ciągłą, którą przedłużamy aż do przecięcia z krzywą (rys. 1). Punkt przecięcia wyznacza moment maksimum
czy też minimum blasku gwiazdy.
Metoda Pogsona jest, jak widać, bardzo prosta i wygodna w użyciu.
,Jpj poważną wadą jest jednak to, że wykorzystuje się w niej krzywą
zrnian blasku, której nie można wykreślić w jednoznacznie ścisły sposób.
B W. Kuk ark i n podaje przykład, w którym dwóm osobom polecono
ni . zależnie wykreślić krzywą zmian blasku na podstawie podanych punkló-.v normalnych i
określić moment maksimum metodą Pogsona. Jak widać z rysunku 2, wskutek dużej dowolności w u~rednianiu
punktów
normalnych
obie
krzywe. a co za tym
idzie i momenty maksimum, różnią się
dość znacznie
Metodykę Pogsona
można z
pożytkiem
Rys. 2.
stosować w przypadkach, gdy nie zależy nam na zbyt dużej dokładności. Jako przykład można podać wyznaczanie momentów maksimum jasności zmiennych długookresowych,
gdy wystarcza nam przy określaniu momentu dokładność 1-2 dni.
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Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na kwiecień (czas śr. europejski:
WW Aur: IV, 2d18h30m, 4dlhQQm(wt), 7dlgh45m, 9d2hO m(wt), 12d21hQOmr
17d22hQOm, 21d17h Qm(wt), 22d23h15rn, 26d18h15rn(wt), 28dOh3Qm.
AR Aur: IV, 20d17h45m, 24d21hOOm, 29dQh15m.
R CMa: IV, 5d17hOOm, 6d20h15m, 14d19h om, 22d18hQOm, 23d21h15m.
nz Cas: IV, ld22hQOm, 3d2h45m, 6d16h45m, 7d21h30m, 9d2hl5m, 13d21hQQm,
15dlh45rn, 19d2 _h30m, 21dlhOQm, 25d19h45m, 27dQh3Qm.
AR Lac: IV, ld2hQOm, 3dlh3tm, 5dlhQOm, 7dOh45m, 9d h15m, 10d23'h45m,
12d23h3Qm, 14d23hQOm, 16d22h30m, 18d22h15m 20d22hOOm, 22d21h3Qm
24d21hCQm, 26d2Qh45m, 28d2Qh15m, 3.d2Qh. Qm.
t1 Lyr: IV, lld14h, 24d12h.
RR Lyn: IV, 2d23hQOm, 12d21h45m, 22d2Ch3Qm.
~ Per: IV, 12dOh45m, 14d21h3Qm, 17d18h3Qm_
Anrzej Wr6blew3kl

Trzecie prawo Kepiera dla satelitów Ziemi
Trzecie prawo Kepiera w ogólnej formie przedstawia się wzorem~

T ~ ~~m'
przy czym T oznacza pełny okres obiegu,
a - polowę wielkiej osi orbity,
M - masę ciała centralnego,
m -masę satelity,
k - stałą grawitacji.
Wychodząc z tego wzoru i przyjmując odpowiedni układ jednostek,
można otrzymać bardzo proste wzory odno3zą~e się do satelitów Ziemi.
Przyjmując czas obiegu w sekundach, oraz przyjmujile średnią odległość satelity od środka Ziemi w kilometrach i oznaczając ją przez rkm
otrzymuje się:
T = 0,009968 liT,
V km
czyli z

błędem około

3%o

można przyjąć:

,- --

V

-3

rkm
T= __
....._
sek
100
Najprostszą postać dla wzoru odwrotnego można otrzymać, przyjmując r w tysiącach kilometrów (oznacza się kkm) oraz T w minutach.

Otrzymuje

si~

w ten sposób:
3

r

kkm

-

0,331

VT 2-mln

l22

l

czyli z

błędem około

6%o
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można n:-tpisać:
'1

V-r~1in
r kkm

Oba podane wzory
na szybkie

pozwalają

3

posiadaJą łatwą

do zapamiętania, prostą formę
obliczenie szukanej wielkości.
Mgr inż. Roman Ja11iczek - Bytom

przybliżone

OBSERWACJE
Aktywność Słońca w 1957 r.
Miniony rok upłynął pod znakiem silnic wzmożonej aktywności sło
necznej, objawiającej się na Ziemi, m. i. w postaci częstych zórz polarnych, widzialnych także i nad Polską. Być może jednym z objawów tej
aktywności była też mniejsza ilość dni pogodny;.;h w wypiku czego udało
się Słm1ce zaobserwować tylko 324 razy.
43' dni były całkowicie pochmurne, a więc było ich o 7 więcej niż w roku 1956. Jak to już weszło
w tradycję, największą ilość obserwacji zebrał A. Barbacki w Nowym
Sączu i innych okolicach kraju, jeżdżąc zawsze z podręczną lunetką.
W zbieraniu materiału obserwacyjnego brali udział: A. B ar b a ck i (Nowy Sącz), A. Dług o s z o w ski (Wrocław), W. Jodłowski (Warszawa), T. Kalin o w ski (Myślenice), W. L i siak (Poznań), J. P a g ae z e w ski (Kraków), K. S a łasi ń ski (Łódź), W. S z y m a ń ski (Dą
browa Górnicza), L. W o h l f.:; i l (Gdańsk) i A. Wrób l e w ski (Warszawa).
W końcu r. 1956, po dość silnym chwilowym maksimum w listopadzie.
nastąpił wyraźny spadek ilości plam, co skusiło niektórych krajow fCh
obserwatorów i zagranicznych autorów do wypowiadania i nawet opublikowania sądu, że w listopadzie 1956 r. zostało osiągnięte maksimum
obecnego cyklu. Przypuszczenie to znajdowało swoje uzasadnienie w wysokiej wartości liczb Wolfa, w tym czasie, tak wysokiej, jaka tylko w czasie niEktórych maksimów występowała, ale w konsekwencji takiego zało
żenia trzeba było także przyjąć, że wzrost ku maksimum trwał zaledwie
2,5 lat. Przypuszczenia te nie znalazły potwierdzenia w obserwacjach
z r. 1957, które raczej okazały się zgodne z przypuszczeniem wypowiedzianym przez autora niniejszego sprawozdania w poprzednim numerze
,.Uranii". Wprawdzie w pierwszych miesiącach roku wszystko zdawało
się wskazywać na to, że minęła już epoka mC\ksimum, gdyż zarówno śre
dnie miesięczne jak i dzienne liczby Wolfa stale spadały i były niższe,
niż w grudniu poprzedniego roku, ale już w połowie marca zaznaczył się
ponowny wzrost, który, być może, zakończył się w ostatniej dekadzie
grudnia 1957 r. średnia miesięczna osiągnęła zresztą maksimum już
w październiku, ale dzienna liczba Wolfa osiągnęła najwyższą wartość
w dniu 25 grudnia. Zarówno średnia październikowa, jak i obserwacja
z koika grudnia dały liczby Wolfa nic notowane dotychczas. Podobnie
wysoką wartość osiągnęła średnia roczna równa
R= 176.5
Jeżeli zatem w minionym roku mieliśmy mal{simum obecnego cyklu,
było to najwyższe z obserwowanych od 1750 r. maksimów ak'tywności
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słonecznej. Jeżeli maksimum wystąpi dopiero w 1958 r., wyjątkowość ta
zaznaczy się jeszcze silniE:j. Wydaje się jednak, ż~ z dużą dozą prawdopodobiet1stwa można tym razem przypuszczać, że maksimum przypadło
na październik, jeżcli liczyć średnie miesięczne, a na koniec grudnia
jeżeli liczyć wartoś~i dzienne. W ten sposób odległość od minimum ostatniego wyniosłaby około 3,4 Jat, a więc nie wyróżniałaby się specjalnie
od podobnych wartaki dla innych wysoki:h cykli. \Jedynie stromość wzrostu byłaby szybsza, wobec osiągnięcia większych wartości liczb Wolfa
niż w innych cyklach.
Od września 1957 r., jak to pisali J. Jak i m i e c i J. R duł t o w ski
w Nr 2 z br. Urani i. rozpo::zęto we Wro:lawiu systematycznie fotografować Słońce oraz mierzyć powierzchnie grup plam na kliszach. Największą
r. obserwowanych powierzchni miała grupa obserwowana w dn. 17 paź
dzicrnil·a, gdyż powierzchnia jej wynosiła 2890X lQ-6 powierzchni pólkuli słonecznej. W końcu grudnia nie było tak wielkiej grupy, ale jednocześnie widziane były 3 grupy, których powi2rzchnie były większe od
lOOOXl0-6, a suma powierzchni wszystk:ch plam w dn. 24 grudnia osią
gnęła wartość 7058X1Q-6. Maksymalna suma powierzchni w paidzierniku
wyniosła 5407X1Q-6 w dn. 12 października. Podane wyżej powierzchnie
największych grup nie wykraczają ponad obserwowane dotychczas wiel-
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kości powierzchni grup poszczególnych w rnnych, nawet niezbyt wysokich
cyklach. Powstaje pytanie, czy to były największe z obserwowanych
w tym cyklu grupy i czy w nast~pnych latach będziemy jeszcze obserwować równie wielkie grupy wobec spadku .spodziewanego ogólnej aktywności. Trudno tu coś prorokować, ale często się zdarza, że największe
grupy pojawiają się dopiero w dłuższy czas po przejściu maksimum
cyklu. Prócz tego zresztą i sumy powierzchni nie są tak ściśle związane
z liczbami Wolfa, jak dotychczas przypuszczano, ale do tego zagadnienia
wrócimy w którymś z następnych numerów Uran!i. W każdym razie nie
należy przypuszczać, aby nadchodzące lata dawały mniej ciekawy materiał obserwa:yjny niż rok ubiegły, bo do minimum mamy zapewne jeszcze
6-7 lat, a zresztą i w minimum zawsze coś ciekawego dzieje się na
Słońcu.

J,,n MergerttaLer -

Wrocław

Komety 1957 roku
według

Gazette astronomique No 436-il

(uzupełnione)

--

=

.•"'·~::1::

""'

Data

p

Nazwa

o~

-'- .
1957 a

P/Kopff

6~2

a

---

odkry-~ Odkrywca

e '

q

c ta
1957

--

- +---

II 20 G. van Biesbroech
1957b: Rijves
- III 19 Rijves
1957 c P/Encke
45 3,3 2,22 0,34 0,85
8 VII 25 H.M. Jeffers
1958d Mrkos
0,36 l
94 VIII 2 A. Mrkos
8 IX 20 E. Roemer
1957 e P/Reinmut 5 7,5 3,90 2,04 0,48
Lutyshew
1957 f Lutyshew
- Wild- WildBurnham
156 X 18 Burnham
- 0,53 l
1957 g P/Harring·
3 6,5 3,49 1,61 0,54 18 XI 18 E. Roemsr
ton

8

3,41 1,50 0,561

7

Obserwatorium

Yerkes
Tartu
Li ck
Łomnica

Flagstaff
Aschabad
Flagstart
J. G.

Obserwacje

złączenia

planetoidy Juno (3) z

gwiazdą

BD+6" 808 (8,2)

O godz. 20h45m w dn . 19. II. 1958 r. rozpoczęto obserwacje najpierw
z biokularem., a potem z astrografem.
Juno znajdowała się ok. 70 minut łuku na południowy zachód od
BD+6°808 zgodnie z efemerydą (Urania II. 1958). O godz. 20hlOm wyraźnie zauważono ruch planeto:dy w kierunku gwiazdy. Od godz. 221t2om
obserwowano teleskopem średnicy 300 mm. Gwiazdy i planetoidy były
dość jasne i obserwacje stały się teraz b. wygodne i pewne. O godz. 221140m
zbliżenie dochodziło do fazy krytycznej.
O 221147m obiekty chwilami
zlewały się w jedną gwiazdę , chwilami jeszcze obserwowano je rozdzielone. O 22h48 obiekty stworzyły jedną gwiazdę,
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O godz 23hOO nastąpiło rozdzielenie gwiazdy 1 planetoidy. Zakrycia
nie obserwowano.
Zauważono, że planetoida była o ok. O 2m slabsza od gwiazdy BD+6°808.
Stan atmosferyczny b. dobry. Niebo całkowicie czyste Powietrze troch~ falowało.

Obserwowali: przy teleskopie 300 mm- Leon Wohlfeil,
przy astrografie - N. Maron i Z. KucteL
L. Wohlfeil
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Kwiecień 1958 rok
Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązującym
w Polsce. Symbole: d, h, m, s -oznaczają dnie, godziny, minuty i sekundy czasu.
pudczas gdy przez: 0 , ', ", oznaczono stopnie, minuty 1 sekundy łuku. Przez
fJ.• [J oznaczamy, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał niebieskich, wznoszenit'
proste 1 zboczenie, A• (j)• oznaczają długość l szerokość geograficzną punktów na
IJOW!erzchnl Ziemi; mg - wielkość gwiazdowa.

Planety i planetoidy. M er kury, po osiągnięciu swego
wschodniego odchylenia w dniu 29 marca (190) zachodzi coraz wcześniej i przestaje być widoczny na ciemnym tle nieba
zachodniego już w pierwszych dniach miesiąca; 16. IV w dolnym złą
czeniu ze Słońcem. W e n u s, której jasność nieco się zmniejsza, osiąga
w nocy 8/9 kwietnia największe odchylenie zachodnie (46°), dzięki
czemu wschodzi na dlugo przed Słońcem (około 2 godziny). M ar s
świeci jako gwiazda l wielkości gw. najpierw w Koziorożcu, w ostatniej
zaś dekadz:e miesiąca przesuwa się do Wodnika. Cer e s najłatwiej
będzie odszukać w dniach 10, 11 i 12 kwietnia, gdyż w tych dniach
znajdzie się ona prawie dokładnie w polowie odległości dzielącej Kastora
(u. Gem) od Polluk~a (i~ Gem) przem'eszczajac się na niebie ruchem prostym (z zachodu na wschód). Jasność Ceres (około 8 mg) pozwoli na
odszukanie jej przy pomocy dobrej lornetki polowej. J u n o w połowie
miesiąca pn.echodzi do konstelacji Bliźniąt zbliżając się do gwiazdy
y Gem (2 mg), jasność jej słabnie. Jowisz znajdzie się w dniu 17 kwietnia w przeciwstawleniu do Słońca; jest po Wenus najjaśniejszym
ciałem na niebie (-2 mg). W ciągu całego
miesiąca możemy dogodnie obserwować zjawiska w systemie jego czterech najjaśniejszych
księżyców, głównie zaćmienia i przemarsze cien:ów po tarczy. S a t urn
przebywa w Wężowniku i ma szeroko otwarte pierśc:enie; niestety,
porusza się po najbardziej południowych partiach ekliptyki (Strzelec.
potem Wężownik), więc nawet w czasie górowania jego wysokość na
niebie jest niewielka (około 18°). Widoczny w drugiej połowie nocy.
Uran prawie nie zmienia swej pozycji i odszukać go można lornetką
polową między gromadą Praesepe w Raku a gwiazdą b Cne (4.2 mg).
mniej więcej na połowie odstępu N c p t u n a można będzie odszukać
wygodnie w drugiej polowie miesiąca, gdy znajdzie się wewnątrz trój- '
kąta utworzonego z gwiazd: 1t Vir (4 3J, 96 Vir (6.6) i trzeciej gwiazdy
bez nazwy, o jasności 6.8 mg, a leżącej o 1.5 stopnia na południe od tej
ostatniej.
5d4.h.5. Złączenie Księżyca z Jowiszem. Księżyc w fazie 1<1 po pełni,
minie Jowisza w odległości 1°52' (środki!) na południe.
l)cltOh. Wenus w najwiękQ:ym odchyleniu zachodnim 46°23'.
l'!_Jld.

największego
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Złączenie Kslężyca

z Saturnem. Księżyc w fazie tuż przed
minie Saturna o 21'53' (środki) na północ.
10d_20tl. Dogodna pora ze względu na brak Księżyca na wiecz.ornym niebie - do szukania, po zapadnięciu ciemności, światła zodiakalnego.
12dOOh. Obserwacja Algola dogodna, ze względu na brak Księżyca.
14d2Ih.6. Minimum blasku Algola, warunki jak wyżej
17d8h. Opozycja (przeciwstawienie do Słońca) Jowisza
17rll8h.5. Możemy obserwować wzrost blasku Algola po mm1mum
19•L ·23d. Możemy obserwować gwiazdy spadające, Lirydy. Szybkie.
24d3h. Opozycja Neptuna do Słońca
9<1311.2.

olrtatnią kwadrą

Zjawiska w układzie księżyców galileuszowych .Jowisza
1958 r.

Kwiecień

~l

CZ88

lrodk.·
europ. I•Jawloko
b

l

2
3
4

5

6

7
8

l~ l

europ.

h

m

l 00
l 00
l 00
l 00
2123
o 42
l 00
2 15
3 33
o 24
l 00
2 50
2143
21 59
23 54
l 00
21 16
o 09
o 39
l 00

bodk.·
Czaa

l
l

42J31
4231J
34J21
31J42
3 pc
3 kk
2J314
1;·ppc
l ppk
l pc
2J34
l kk
l ppc
l ppk
l kpc
1J234
l kk
2 ppc
2 ppk
Jl24

8
9
10
11
12

13

14

15

l

•Jawtoko

ll
;

Q

l

CZOI
lrodk.·
•lawfsko
europ. •

m

2 30
2 52
l 00
l 00
l 00
l 00
l 21
4 00
5 09
l 00
2 18
4 34
23 37
2::! 43
l 00
l 48
] 52
20 46
23 00
l 00

h

2 kpc
2 kpk
231J4
3J214
3JJ24
234Jl
3 pc
3 kk
l ppc
421J3
l pc
l kk
l pc
l ppk
4J23
l kpc
l kpk
l pc
l kk
4J213

15

16
17
18
19
20
21

22

h

2 ppc
l ppk
2 kpc
l kpk
4213J
2 pc
2 kc
43J21
431J2
423Jl
241J3
Jl423
l pk
l ppc
l kpk
l kpc
l kc

l

księżyca

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

pk
ppk
PJ?C

l •lawłlko

m

22 21 41!
22 02
22 11
23 l 00
24 l 00
2 42
25 ] 00
20 28
2C 55
26 l 00
27 l 00
28 l 00
3 26
29 l 00
2 45
21 54
23 27
30 o os
Jl234
l 00
1 ppc
146
3 kpk
2113

pc

Przejście księżyca

Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 medes, Callisto) w kolejno
J - Jowisz.

C..l
•rodk.·
europ.

Foczątek

Oznaczenia zjawisk:
Zaćmienie księżyca

Przejście

;

Q

m

2 43
2 52
20 17
20 18
l 00
2145
o 06
l 00
l 00
l 00
l 00
l 00
l 27
l 31
3 36
3 42
o 51
l 00
20 oo
21 os

l

Zakrycie

ll

3 kpc
l kpk
l kpc
213J4
3Jl4
2 kc
31J24
2 kpk
2 kpc
32Jl4
21J34
Jl423
l ppc
.J23
l kc
l ppc
3 ppc
l kpc
4213J
3 kpc
l kc
Koniec
kc
kk
kpk
kpc

gallleuszowe (Io, Europa, Gani-

wzrastających

odleiłościach

od Jowisza;
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19 12
19 28

Gdańsk

wsch.

l zach.
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18 39
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J
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4 Ol

18 10
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Warszawa Rzeszów
wsch.
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b m
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wsch.j zach.

b m
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4 39 18 18

4 16 ]l! ~,,
3 55 l łl 5·11
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o

hm

b m

t:l

Git

hm

l e

\Varnawa
wsch. l zach.
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3 33 IY. 11 19 26- 16.7 l 20 10 39 IV. 21 3 16 + 16.3
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4 02
12 20 17- 14.3 l 53 1144
23 4 58
19.0
4 30
13 2106-11.3 2 21 1249
24 5 52 +19.e
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14 21 53 7.R 2 46 13 53
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26 7 40 +16.1
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Ceramiki Budowlanej.
Białystok ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Blecz - Przedmieście 618
Częstochowa Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym czynny we wtorki
i 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, ul. Plastowska 34 tel. 6·419. Sekretariat czynny w poniedziałki l środy
w godz. 17-18.
Gdynia - lłl. lO-go Lutego 24. Polskie Linie Oceaniczne.
Gilwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim
telefonicznym porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52·481.
Jędrzejów Siedzibą Koła jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 6.
tel. 78. Pokazy nieba i zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonyl:!h listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Koła jest Planetarlum l Obserwatorium Ludowe, Chorzów l,
skr. poczt. 10, tel. 301-49 - W każdą pierwszą sobotę 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 poniedzhlkl l czwartki
godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 19-21.
Krosno n. W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I p., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź W lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat
l biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. !8-20. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed loka·
Iem Kola.
Nowy Sącz - lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, tel. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. Nl-19
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opole- Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. 45
Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18.
Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H. Stopka.
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20
Płock J. Burzyńskl, pl. Narutowicza l. - Delegatura .,Ruch".
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat l biblioteka czynne
we wtorki l czwartki w godz . 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szllfler·
ska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy l czwar·
tkowy w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlarnl .
Racibórz - ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Szczecin...:... Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej. Sekretariat czynny we środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę. W razi<'
niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń lokal własny, ul. M. Kopernil<a 17. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dnia 14. IV. br .
o godz. 18 odczyt mgr H. rwaniszewskiego ot . .,Slot1ce", dnia 28. IV. br.
o godz. 18 odczyt J. Smolińskiego pt. "Planety".
Warszawa - lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat i Sekcje czynne
we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
wieczór w godz. 19,15-21.
Wrocław lokal własny, przy ul. Pionierskiej 11. W dniu 18. IV. br. w siedzibie
Wojew. Domu Kultury, ul. Mazowiecka 17, o godz. 18 Kolo organizuje zebranie
naukowe członków Kola, na którym będzie wygłoszony referat. Szczegóły
w prasie.
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Ryc i n a n a ok l a d c e:
Albert Einstein (1879-1955), wielki matematyk i fizyk , który swą teorią
nasze pojęcia o świecie fizycznym, ustalając między
innymi zależność między masą a energią.

względności zmienił
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CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A
KRAK 0 W

MIŁOSNIKOW

ASTRONOMil

1951

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 19l!O r.,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

BADANIA ASTRONOMICZNE A RZECZYWISTOść
Część

Zeby lepiej

II -

Publikaeje astronomiczne

zrozumieć

stosunek

badań

astronomicznych do

t-zeczywistości, przyjrzyjmy się jeszcze treści publikacji astronomicznych, ogłaszanych w fachowych czasopismach. Weźmy

w tym celu jedną ze współczesnych publikacji, np. pracę M.
Karpowiczowej "Ruchy gwiazd typu B w Układzie Lokalnym'·,
....ogłoszoną w kwartalniku "Postępy Astronomii" (tom IV, str.
193, rok 1956). Praca dotyczy obrotu Układu Lokalnego gwiazd.
At>y móc dokonać obliczeń, autorka zakłada m. in., że gwiazdy
typu B są reprezentatywne dla Układu Lokalnego, oraz że ruch
gwiazd w tym układzie da się interpretować jako obrót w ustalonej płaszczyźnie wokół stałego środka. Następnie, posłu
gując się ścisłymi metodami matematycznymi, korzystając
oczywiście z danych obserwacyjnych, dochodzi do kilku wniosków, a miGdzy innymi, że Układ Lokalny zachowuje się aż
do odległości 500 parsel}ów jak ·ciolo sztywne (tzn. ie ma stałą
prędkość kątową): Tego wniosku ni(' można zaliczyć do hipotez. Jest on wynikiem ścisłych rachunków matematycznych
i dlatego nie może podlegać dyskusji. Czy jednak można stąd
wyciągnąć wniosek, że napewno Ukł:'td Lokalny w tak dużej
odległości ma cechy ciała sztywnego> Oczywiście nie. Wyniki
pracy są tylko o tyle prawdziwe, o ile prawdziwe są przyjęte
założenia. Można powiedzieć inaczej treścią pracy jest logiczne wyciągnięcie wniosków z przyjq.lych założeń. Autorka
odpowiada tylko za ścisłość rachunków i rozumowań, ale samymi założeniami się nie zajmuje.
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Takie ujęcie jest oczyw1sc1e uproszczeniem. Autorka się
starała przyjąć założenia nie pierwsze lepsze, ale jakieś prawpodobne, jakie z różnych przyczyn uważała za najbardziej
zgodne z warunkami rzeczywistymi, ale jednak treścią pracy
nie jest sprawdzenie założeń, tylko wyciągnięcie z nich wniosków.
W innych naukach z reguły dąży się, aby wnioski, wynikające z tego typu prac, były porównywalne z doświadczeniem
lub z obserwacjami. Jeśli wiele wniosków znajduje potwierdzenie, wtedy wnioskujemy o słuszności założeń. Nazywamy
to metodą indukcyjną badań.
W astronomii, niestety, często tej możliwości nie mamy.
Przyjmujemy np. pewne rozsądne - jak nam się wydaje założenia o składzie chemicznym materii na gwieździe, bierzemy pod uwagę pewne reakcje jądrowe, o których sądzimy, że
są najważniejsze i obliczamy stan fizyczny wnętrza gwiazdy.
Nie ma, oczywiście później żadnych możliwości sprawdzenia
wyników obserwacyjnie.
Dlatego większość publikacji astronomicznych ma treść tego
typu: "Jest tak a tak, jeżeli przyjąć to a to" . Fachowy astronom, czytając jakąś publikację zawsze zdaje sobie sprawę
z założeń w niej tkwiących. Gorzej z astronomami-amatorami,
czytającymi przeważnie prace w streszczeniach lub różnych
popularnych opracowaniach. Autor streszczenia często nie ma
możności wymienienia wszystkich założeń, a czasem nawet
ogranicza się do krótkiej wzmianki, która brzmi np. "Chandrasekhar obliczył, że w ciągu 200 milionów lat gwiazda w Galaktyce, średnio biorąc, odchyla się zaledwie o 0°,07 od swoje.i
pierwotnej orbity wskutek spotkań z innymi gwiazdami".
Oczywiście należy to rozumieć nie inaczej jak tylko, że Chandrasekhar przeprowadził rachunki, które przy pewnych zało
żeniach dały w wyniku odchylenie 0°,07 dla okresu czasu 200
milionów lat.
Ile razy w tekście spotykamy się ze zwrotam1 "wg badań
Hoyla", "jak twierdzi Barabaszew", "zgodnie z wynikami Serkowskiego" lub tp., musimy rozumieć, że rzecz nie jest dowiedziona, lecz tylko stanowi pewien wynik oparty na założe
niach do dziś nie sprawdzonych.
Gorzej, że czasem zdarzają się mierni popularyzatorzy,
którzy, sami nie orientując się w zagadnieniach, używają zwrotów typu "jak niezbicie dowiodła dzisiejsza nauka" przy opisie
rzeczy, które bynajmniej pewne nie są, myśląc, że w ten sposób
podnoszą autorytet nauki. Oczywiście, takie wypadki są rzad-

•
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kimi

nadużyciami.

Natomiast

czę§ciej się

zdarza,

że pisząc

na

jakiś temat, wstawia się pomiędzy innymi rozważaniami jakąś
drobną wiadomość bez zaznaczenia jej stopnia pewności, lub

-

za kim się ją cytuje. Niestety i autor tego artykułu ma sporo
takich przeoczeń na sumieniu.
Niekiedy i fachowi astrunomowie podlegają pewnym złudzeniom i nieporozumieniom w tej dziedzinie. Czasem takie
nieporozumienia okazują się lekko nieprzyjemne, o czym świad
czy znana sprawa odległości we Wszechświecie. Otóż wszystkie
pomiary odległości galaktyk opierały się na tzw. metodzie
cefeid, u której podstaw leżały założenia, że cechy morfologiczne gwiazd nie zależą od układu gwiazdowego, do którego
te gwiazdy należą, że przestrzeń między galaktykami jest przeźroczysta, że cefeidy krótkookresowe (typ RR Lyrae) tworzą
pod pewnymi względami jeden szereg z cefeidami długookre
sowymi i wiele innych drobniejszych. Ponieważ przez długi
czasmie było żadnych argumentów przeciwko któremukolwiek
z założeń, niektórzy tak się do nich przyzwyczaili, że zaczęli
je uważać za oczywiste, a odległości, wyznaczone na ich podstawie, nieomal za pewne. Dlatego nieco sensacyjny posmak
przybrało stwierdzenie, że jedno z założeń metody cefeid nie
jest zgodne z rzeczywistością i z tego powodu wszystkie wyznaczone odległości we Wszechświecie należy trochę zmienić*).
Prace rachunkowe i teoretyczne są w astronomii przeważ
nie dość krótko aktualne. Zauważono, że obserwacje są cytowane często po upływie wieków, natomiast pamięć prac teoretycznych (jeżeli pominąć wyjątkowe jak Kopernika, Keplera,
Gaussa) zanika na ogół po 30-60 latach.
·
Jednak błędny byłby wniosek, że w takim razie są to prace
niepotrzebne. To prawda, że większość z nich idzie w zapomnienie, ale nawet i te zapomniane torują drogę dalszym. Skoro
pewne zagadnienie zostało raz rozsądnie opracowane, nawet
przy błędnych założeniach, łatwiej już potem, skoro dojdziemy
do możliwości opracowania założeń poprawnych, otrzymać prawidłowe rozwiązanie. Nawet gdyby większość publikacji tego
typu traktować tylko jako wprawki rachunkowe, to trzeba
uznać, że są konieczne do formowania się zwartych, rozsądnych
teorii. Prace rachunkowe dotyczące ruchów w układzie geocentrycznym mało miały wspólnego z rzeczywistością, ale
ułatwiły następnie Kopernikowi sformułowanie teorii heliocentrycznej.
*) BliŹej

to zagadnienie omówił J. Wąsowski w Nr 7 .. Uranii"

z r. 1954 (tom XXV, str. 197).
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Dlatego zdając sobie sprawę, jaka jest istota typowych publikacji astronomicznych, nie patrzmy lekceważąco na notatki
w ,.Uranii•· o pojawianiu się coraz to nowych. Jeśli chcemy
znać współczesny stan badań astronomicznych, musimy o nich
wiedzieć.

*

*

*

Tak, ale czytając o wynikach prac astronomicznych, chcemy
nie tylko wiedzieć, czym dziś zajmują się astronomowie, co
myślą, jakie założenia przyjmują i jakie hipotezy formułują.
Jesteśmy miłośnikami astronomii przede wszystkim dlatego,
że ufamy w jej wyniki, wierzymy, że umieją wskazać obiektywną prawdę. Chcielibyśmy wiedzieć, co w dzisiejszym stanie
wiedzy można wiedzieć o Wszechświecie na pewno.
Tak postawiony problem jest trudny do rozwiązania, bo nie
ma ścisłej granicy między rzeczami całkiem pewnie znanymi,
a znanymi prawie na pewno. Z grubsza jednak biorąc, chcąc
wyodrębnić grupq faktów astronomicznych, nie opierających
się na żadnych założeniach dowolnych lub hipotetycznych, należy wymienić znajomość ruchów ciał w Układzie Słonecznym,
następnie kształty i rozmiary większych lub bliższych Ziemi
ciał w tym układzie i poza tym elementarne wiadomości o gwiazdach, a więc np., że są ciałami podobnymi do Słońca, że tworzą
układy wielokrotne itp.
Jeśli rozwój astronautyki nie napotka jakichś nieprzewidzianych przeszkód, podróże na inne planety pozwolą przenieść z dziedziny hipotez do dziedziny faktów pewnych zagadnienia fizyczneJ budowy planet, a może również i Słońca.
Poza tym zanosi się na to, że wob c zwiększenia ilości metod
badawczych (głównie w wyniku badań radiowych), a następnie
wskutek ustalenia sensownego układu odniesienia (katalog
gv,iazd słabych) uda się może wkońcu zbadać z grubsza, ale już
nie hipotetycznie, sprawę budowy Galaktyki i ruchów gwiazd.

*
l

*

*

więc kiedy astronom nam p<>wiada, że odległość Saturna
od Słońca wynosi 1427,7 milionów km, możemy na tej liczbie
polegać, ale kiedy słyszymy, że temperatura wewnątrz Słońca
wynosi 14 000 000°, powinniśmy sobie powiedzieć : Bardzo
możliwe, że tak właśnie jest, ale tymczasem nie możemy być
tego całkiem pewni.
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Sącz

O TZW. "NIEWAZKOSCJ··
Nowe wynalazki i odkrycia powodują powstawanie nowych
pojęć i terminów. Zaawansowane współczesne prace nad podróżami międzyplanetarnymi, a przede wszystkim wypuszczen~
w przestrzeń pierwszych sztucznych satelitów ziemskich, spowodowały powstanie nowego pojęcia ,.nieważkości"', odgrywającego w tych eksperym~ntach niepoślednią rolę.
Należy jednak zauważyć, że ów termin "nieważkość·· jest
używany w dwóch, różniących się zasadniczo od siebie znaczeniach. Dla przykładu podaję następujące zestawienie cytat:
W artykule autora (kb) w ,_Horyzontach Techniki .. Nr 8
z roku 1956 czytamy:
"Co by to było, gdyby pewnego dnia uczeni wynaleźli
sposób na zniweczenie grawitacji ziemskiej? Skutki takiego
odkrycia nie dadzą się wprost opisać: stan n i e w a ż k o ś c i
zrewolucjonizowałby wiele dziedzin życia ... Nie jest rzeczą
łatwą wyobrazić sobie nieważkość tradycyjnych tworzyw
takich, jak stal, aluminium itp., a tymczasem niektórzy
badacze, opierając się na wynikach swych doświadczeń,
twierdzą, że nie tylko można te tworzywa uczynić nieważ
kimi, lecz nawet naładować je ujemną siłą ciężkości ... 1)
Dotychczas udało się już zmniejszyć o 30 '!~ normalny cię
żar pewnych tworzyw ... "
Natomiast w artykule T. Kochmańskiego w "Dzienniku Polskim" Nr 244 z dnia 13. X. oraz Nr 268 z dnia 10. XI. 1957
czytamy:
" ... Przejście naszego pojazdu kosmicznego w takie właśnie
stadium n i e w a ż k o ś c i (mowa o wystrzeleniu ze Ziemi
satelity z początkową prędkością 8 km/sek. - przyp. mój)
jest niezmiernie ważnym wstępem do podróży kosmicznych ...
Kiedy ciało spada swobodnie, wówczas znika ta forma nacisku (ciężaru - przyp. mój). Wprawdzie siła grawitacyjna
działa dalej, ale jest ona niezauważalna dla obserwatora,
który ma wrażenie, że nic nie waży. Ten właśnie stan umawiamy się nazywać .. nieważkością", oczywiście w cudzysłowie. Otóż właśnie "sputnik" ... znajduje się właśnie
w takim stanie nieważkości..."
Takich zestawień można by przytoczyć więcej. Te dwa
jednak wystarczają, aby poznać, że odnośnie słowa "nieważ1)

To znaczy

przyciągania.

spowodować

ich odpychanie, zamiast grawitacyjnego
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kość" panuje tu pewne pomieszanie pojęć, że słowo to zostało
tu użyte w dwóch, różniących się w swojej treści znaczeniach.

Aby to uzasadnić, przypominam czytelnikowi przede wszystkim pojęcie pola grawitacyjnego w ogólności, a Ziemi w szczególności. Przez pole grawitacyjne Ziemi rozumie się w fizyce
przestrzeń, w której umieszczona dowolna masa bezwładna
doznaje siły w określonym kierunku i wielkości według prawa
grawitacji Newtona. Obrazowo mówiąc - lecz mniej ściśle jest to przestrzeń objęta działaniem grawitacji Ziemi. Namacalnym objawem takiego pola jest to, że każde ciało wstawione
w takie pole i podparte wywiera na podstawę pewien nacisk zwany na Ziemi ciężarem - albo, jeżeli nie jest podparte,
porusza się ruchem przyspieszonym w określonym kierunku,
zwanym swobodnym spadaniem ku środkowi Ziemi. Oczywiście więc ciało, nie będące w żadnym polu grawitacyjnym, bę
dzie pozbawione tych objawów i wówczas można by o nim
powiedzieć, że jest w stanie "nieważkości". Łączy się to z bardzo często spotykanym pytaniem niewtajemniczonych, jak daleko sięga grawitacja ziemska, albo w jakiej odległości od Ziemi
ciało znajduje się poza sferą jej przyciągania? Odpowiedź ścisła
na to pytanie jest prosta: W nieskończoności. albo jeżeli kto
woli, nigdzie. Prawo bowiem grawitacji Newtona, nawet
w swym pierwotnym określeniu, nie zawiera żadnej granicy,
po za którą traciłoby swą ważność, a stwierdza tylko, że siła
grawitacyjna maleje raptownie z odległością, a mianowicie
z kwadratem odległości (ryc. 1). W rzeczywistości więc sfera
grawitacji naszej malutkiej Ziemi obejmuje cały Wszechświat!
Inna rzecz, że na ciało o określonej masie, będące w znacznej
odległości od Ziemi, grawitacja ziemska może działać tak słabo,
że, praktycznie biorąc, siła ta będzie niezauważalna. Prosty
rachunek powie np., że na ciało, będące w odległości 384 000 km
od Ziemi działa grawitacja ziemska siłą około 0,03% jego ziemskiego ciężaru na powierzchni Ziemi i wobec /ego można by
już z niejaką słusznością powiedzieć, że jest tam praw i e
"nieważkie". Czy więc do tej granicy działa p raktycz n i e
grawitacja ziemska? Bynajmniej, mjlepszy bowiem przykład
to nasz naturalny Księżyc, który będąc w tej właśnie odległości
od Ziemi, jest przez nią przyciągany potworną siłą, wynoszącą
około 2.10 16 ton 2 )i z taką samą siłą działa na Ziemię. Aby sobie
tę siłę uzmysłowić, wystarczy powiedzieć, że lina stalowa, łą
cząca Ziemię z Księżycem, która by miała zastąpić siłę grawi2)

2.1016

-

2 z szesnastoma zerami. tj. 20

tysięcy

bilionów ton.

135

URANIA

Odległość

O

Ryc. l. Zmniejszanie

IR

2R

się ciężaru ciała

w

3R

miarę

4'R

oddalania

5R

się

od Ziemi.

tacyjną obu tych ciał, musiała by mieć średnicę około 1200 km!
Albo inaczej: Gdyby nasz Księżyc znalazł się w odległości około
10 000 lat światła od Ziemi, wówczas siła grawitacyjna, działająca między tymi oboma ciałami, wynosiłaby jeszcze około
0,3 Grama, a więc tyle, ile wynosi siła grawitacyjna Ziemi,
działająca na l kg masy w odległości Księżyca. Innymi słowy
pytania w rodzaju: Gdzie kończy się sfera grawitacji Ziemi,
lub w jakiej odległości od Ziemi ciało staje się w stosunku do
Ziemi "nieważkie", nie mają określonego sensu. Pole grawitacyjne Z i e m i (a także każdego innego ciała niebieskiego)
istnieje wszędzie, nawet w mgławicy Andromedy i po za nią .
.Jest to jedna z najwięcej frapujących zagadek Wszechświata.
I w tym znaczeniu należy rozumieć powiedzenie któregoś
z astronomów, czy fizyków, że jeżeli deszcz pada, wiatr wieje
lub motylek lata po łące, to ruchy te muszą się odbić na ru-<
chach wszystkich ciał niebieskich nieskończonego Wszechświata!
Podobnym jest zagadnienie trzeciego ciała w polu grawitacyjnym dwóch innych ciał. I tak np. między Ziemią i Księży-
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można znaleźć punkt, w którym pole
równoważy się z polem Księżyca. Punkt ten

cem

grawitacyjne Ziemi
znajduje się w odległości około 9/ 10 odległości Ziemia-Księżyc, tj. w odległości
ok. 54 promieni Ziemi od Ziemi, to znaczy: dowolne ciało trzecie, umieszczone w tym punkcie jest jednakowo przyciągane
przez Ziemię i Księżyc, traci więc pozornie cały swój ciężar
i stąd jest tam w stanie pozornej nieważkości. Należy jednak
zauważyć, że równowaga ta jest nader chwiejna, a to tym bardziej, że odległość Ziemia-Księżyc zmienia się ustawicznie,
a więc i położenie tego punktu obojętnego zmienia się ustawicznie względem Ziemi i Księżyca.
Drugim zagadnieniem, zupełnie odmiennym od powyższego,
jest "nieważkość'' ciała mimo, że znajduje się w polu grawitacyjnym, to znaczy, czy możliwy jest taki sposób izolowania
ciała w polu grawitacyjnym np. Ziemi, aby ono było "nieważ
kie", to znaczy podparte nie naciskało na podstawę, a nie podparte nie spadało na Ziemię? Nie od rzeczy będzie tutaj przypomnieć pomysł Wellsa na temat cudownego materiału "kaworytu", którym otoczone każde ciało materialne jest tak izolowane od zewnętrznego pola grawitacyjnego, że traci swój
ciężar. Byłaby to więc rzeczywista nieważkość, cała bieda
w tym, że to tylko fantazja Wellsa. Natomiast nie wiadomo,
co sądzić o doniesieniach pism amerykańskich i szwajcarskicha),
według których uczeni amerykańscy w pracach poświęconych
zbadaniu z'Yiązku między grawitacją i elektromagnetyzmem
doszli do tego, że obecnie są rzekomo w stanie niektóre materiały pozbawić ciężaru w 30%, czy nawet całkiem. Doniesienia
te na temat tzw. "elektrograwitacji" są tak bałamutne i ogólnikowe, że niewiadomo, czy nie są tylko pobożnym życzeniem
bez pokrycia. Gdyby te doniesienia miały realne uzasadnienie,
to byłby to pierwszy krok do całkowitego zniweczenia pola
grawitacyjnego, a więc do wprowadzenia ciała w stan prawdziwej nieważkości, a wtedy odkrycie to byłoby nową rewelacją
zarówno dla fizyki, jak i techniki.
Trzecim wreszcie zagadnieniem jest tzw. "nieważkość" w lotach międzyplanetarnych. Rakieta międzyplanetarna znajduje
się w czasie lotu w polu grawitacyjnym Ziemi (i innych ciał
niebieskich) i na skutek zmiany odległości zmienia się jej cią
żenie ku Ziemi. Sprawę jednak komplikuje tu jeszcze inny
czynnik, a mianowicie bezwładność masy rakiety, która również powoduje ze swej strony pozorną zmianę jej ciężaru, jak
3)

Bliższe szczegóły

Techniki".

p. cytowany na

wstępie artykuł

w .. Horyzontach
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również i wszystkich ciał wewnątrz
to zrozumieć, rozpatrzmy warunki,

niej się znajdujących . Aby
w jakich rakieta znajduje
się w czterech etapach swej podróży , a mianowicie w czasie
startu z Ziemi, podczas oddalania się od Ziemi, następnie spadania i lądowania. Przyjmijmy, że przed startem zawiesiliśmy
u stropu rakiety wagę sprężynową, która nie obciążona niczym
wskazuje na zero podziałki (ryc. 2a), obciążona zaś masą l kg
wskaże na Ziemi ciężar l kG (ryc. 2b).

:r

iJ

o

o

nc

l kG

2kG

2k G

ys. 2a . Pojazd w spoczynku na
Ziemi. Waga nie ob :iążo na wskazuje zero.

Rys. 2b. Pojazd w spoczynku na
Ziemi. Waga obciążona masą l kg
wskazuje ciężar l kG.

Etap pierwszy. W czasie startu zaczyna działać silnik rakiety, rakieta zaczyna się wznosić w górę ruchem przyspieszonym. Przyjmijmy, że przyspieszenie tego ruchu jest równe
przyspieszeniu ziemskiemu przy spadaniu, a więc wynosi około
10 misek%. Strop rakiety, unosząc się w górę, naciągnie sprę
żynę wagi, która wskaże obecnie ciężar 2 kG (ryc. 2 c) , mimo
że masa ciężarka wynosi w dalszym ciągu tylko l kg i ten stan
utrzyma się tak długo, jak długo silnik pracuje, to znaczy , jak
długo rakieta podnosi się ruchem przyspieszonym. Mamy tu
więc do czynienia z pozornym wzrostem ciężaru, któremu ulegają wszystkie przedmioty wewnątrz rakiety. Znajdujący się
więc w pojeździe człowiek, który na Ziemi ważył np. 70 kG,
obecnie "ważyłby" 140 kG. Gdyby zaś przyspieszenie startu
było dziesięciokrotnie większe od ziemskiego, wówczas i pozorny przyrost ciężaru byłby 10 razy większy, a więc człowiek
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musiałby w tym wypadku znieść nacisk swego ciała, wynoszący 70
10.70
770 kG. Doświadczenia takie przeprowadzane z niedźwiedziem pokazały, że nie wytrzymuje on tak

ten

+

=

wielkiego przyspieszenia, i zostaje po prostu tym naciskiem
zgnieciony.

o
1 kG

~
~

2kG

Rys. 2c. Pojazd startuje z Ziemi
z przyspieszeniem 10 m /sek 2 • Waga
wskazuje zwiększenie ciężaru do
2 kG.

2kG

Rys. 2d. Pojazd wznosi się w górę
ruchem opóźnionym. Waga wskazuje na zero, masa l kG traci pozornie swój ciężar.

Etap drugi. Jak długo silnik rakiety pracuje, tak długo rakieta wystrzelona pionowo do góry porusza się ruchem przyspieszonym i zwiększa swą prędkość. Jeżeli teraz po osiągnię
ciu żądanej prędkości (np. 8 km/sek) wyłączymy silnik, wówczas rakieta, będąca nadal w polu grawitacyjnym Ziemi, zacznie
się swą bezwładnością poruszać ruchem opóźnionym, podobnie,
jak piłka wyrzucona ręką pionowo w górę. Co pokaże wówczas
waga? Strop przestaje naciągać sprężynę, która powraca do
położenia zero (ryc. 2 d). Wygląda to tak, jakby zawieszony cię
żarek stracił swój cały ciężar. Temu samemu losowi ulegają
wszystkie ciała zawarte w pojeździe, to znaczy nie naciskają
na podstawę. Czy można powiedzieć, że znajdują się w stanie
"nieważkości"? Chyba nie, bo zarówno kadłub rakiety, jak
i wszystkie znajdujące się w niej przedmioty znajdują się
w polu grawitacyjnym Ziemi i dzięki temu właśnie polu poruszają się wszystkie jed_'l.akowym ruchem opóźnionym tak,
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ani nie naciskają na podstawę, ani nie spadają względem
rakiety. Można o nich tylko powiedzieć, że dzięki specyficznym warunkom kinetycznym i dynamicznym straciły
pozornie ciężar względem ścian rakiety.
Etap trzeci. Jeżeli prędkość osiągnięta w pierwszym etapie
nie była większą od 11 km/sek, wówczas rakieta ta zatrzyma
się na pewnej wysokości, po czym zacznie spadać ruchem przyspieszonym z powrotem na Ziemię. Razem z rakietą spada
waga ze swym ciężarkiem jednakowym ruchem i będzie nadal
wskazywać na zero podziałki, ciężarek bowiem ani nie wyprzedza ścian rakiety ,ani nie spóźnia się w ruchu względem
jej ścian (ryc. 2 e). Warunki więc dynamiczne w tym trzecim
etapie spowodują również pozorną stratę ciężaru wszystkich
ciał wewnątrz rakiety. I tu również nie można o nich powiedzieć, że są "nieważkie", gdyż gdyby były naprawdę nieważ
ki e, to by nie spadały razem z rakietą na Ziemię.
ścian

o

o

1 kG

l kG

2 kG

2 kG

Rys. 2e. Pojazd spada ruchem przy-

spieszonym. Waga wskazuje w dalszym ciągu zero podziałki.

Jak z

powyższego

Rys. 2f. Pojazd hamowany przy
spadku. Ciężarek odzyskuje swój

wynika, brak nacisku na

ciężar.

podstawę

nie jest

wystarczającym kryterium do stwierdzenia stanu "nieważko
ści" ciała. Znajduje to potwierdzenie także w innych wypadkach, jak np. przy pływaniu ciał (prawo Archimedesa). I tak
np. lód o ciężarze właściwym 0,9 będzie pływał w mieszaninie
wody i alkoholu o ciężarze właściwym 0,9 w dowolnej głębo
kości, nie będzie spadał, ani naciskał na podstawę, a mimo to
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nie powiemy, że jest w stanie "nieważkości " , mówi się tylko,
traci pozornie cały swój ciężar. Wprawdzie, ściśle biorąc,
zwiększa się wówczas nacisk cieczy na dno naczynia i zwięk
szenie tego nacisku da się doświadczalnie wymierzyć, ale laikowi trudno będzie zrozumieć, że nacisk Bałtyku na jego dno
zwiększa się wówczas, gdy wczasowicze się w nim kąpią, chodażby tylko dlatego, że ten zwiększony nacisk na dno żadnym
nawet najsubtelniejszym przyrządem nie da się wykryć, będzi e
więc "niezauważalny " , a mimo to nie można powiedzieć, że
wcale nie istnieje. Także więc i "niezauważalność" nacisku
na podstawę nie jest wystarczającym kryterium do stwierdzenia "nieważkości " . Jeżeli bowiem jakiś efekt jest "niezauważalny" , to albo dlatego, że jest tak znikomy, że w żaden sposób
nie może być zauważony, albo dlatego, że w ogóle nie istnieje.
Wreszcie etap czwarty. Spadająca na Ziemię (lub inną planetę) rakieta musi być przed lądowaniem hamowana, jeżeli
nie ma się razstrzaskać przy lądowaniu. Nie wchodząc w szczegóły metod hamowania, zapytajmy, jak na to będą reagowały
przedmioty w rakiecie, a w szczególności owa waga z ciężar
kiem, która dotychczas wskazywała na zero podziałki. Strop
rakiety, u którego jest umocowana waga, jest hamowany
w swym ruchu, ciężarek zaś swą bezwładnością stara się swój
ruch utrzymać i wskutek tego znów naciągnie sprężynę wagi.
Innymi słowy, zarówno ciężarek, jak i wszystkie przedmioty
wewnątrz rakiety zaczną teraz naciskać na podstawę , dochodzi
znów do głosu ich normalny ciężar, imitowany bezwładnością .
I gdyby opóźnienie hamowania było bezwzględnie równe przyspieszeniu ziemskiemu - co tylko w idealnym wypadku byłoby możliwe i celowe toby rakieta po prostu zatrzymała się
w powietrzu i wszystkie przedmioty odzyskałyby swój normalny
ciężar, wskazówka wagi wskazałaby znów na l kG podziałki
(ryc. 2 f) . Oczywiście po szczęśliwym wylądowaniu wszystkie
przedmioty posiadają swój normalny ciężar, jak na ryc. 2 b .
Powyższy przykład , rozłożony na cztery etapy, dotyczył
€ksperymentu wzlotu rakiety z Ziemi i jej powrotu na Ziemię.
Lecz rozważania i wnioski tego przykładu będą również ważne
w wypadku startu z Ziemi i lądowania na innej planecie, objawy
fizykalne wewnątrz rakiety zmienią się tylko pod względem
ilościowym , a nie jakościowym . W każdym razie objawy pozornego zwiększenia ciężaru powstają przy starcie i lądowaniu .
natomiast w czasie samej podróży zachodzą na ogół zawsze
efekty pozornej, a w wielu wypadkach całkowitej straty cię
żaru wszystkich ciał, biorących udział w podróży.
że
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Zupełnie podobne objawy występują również przy ruchu
jednostajnym sztucznych księżyców po kołowej orbicie naokoło
Ziemi. Jeżeli w nieruchomym wagonie puścimy swobodnie kamień nad ławką, to on spada po torze pionowym względem
Ziemi i względem ścian wagonu (ryc. 3 a) . Jeżeli powtórzymy
ten sam eksperyment w czasie, gdy pociąg porusza się ruchem
prostoliniowym i jednostajnym np. w prawo, to kamień spadnie
również na ławkę, mimo, że ona w ciągu spadania ujedzie
pewną drogę od B do C, poruszając się względem Z i e m i
po paraboli AC.

A:----------------

Rys. 3a. Tor

ciała spadającego

w

--- ---

jadącym pociągu

obniżającą się względem

jest
poziomu Ziemi.

parabolą

AC,

Inaczej ma się sprawa przy ruchu sztucznego księżyca
(ryc. 3 b). Dzięki uzyskanej prędkości 8 km/sek sam księżyc
porusza się po łuku koła BD, równoległym do powierzchni
Ziemi, lecz z tego samego powodu i kamień puszczony swo-

Rys. 3b. Tor ciała w sztucznym księżycu obiegającym Ziemię ruchem
jednostajnym jest równoległy do kicrunku ruchu księżyca i do powierzchni
Ziemi. Ciało to nie spada względem ścian księżyca, traci pozornie swój
ciężar.
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bodnie w punkcie A porusza się również po łuku koła AC
i spada wprawdzie razem z kadłubem księżyca ku Ziemi, lecz
n i e s p a d a w o d n i e s i e n i u d o ścian księżyca, a więc
znów pozornie traci swój całkowity ciężar. Czy można powiedzieć, że znajduje się w stanie ,,nieważkości"? Chyba nie, bo
gdyby tak rzeczywiście było, to mając swą prędkość oddalałby
się od Ziemi po linii prostej. I jeżeli prawdą jest, że umieszczona
w drugim "sputniku" Łajka nie odczuwała przy tym żadnych
dolegliwości, to znaczyłoby, że żywy organizm nie reaguje
ujemnie na stan pozornej straty ciężaru, co było prawdopodobnie celem powyższego eksperymentu z psem.
Resumując:

l) "Nieważkość" w znaczeniu pozbycia się pola grawitacyjnego przez oddalenie dwóch, grawitujących ku sobie ciał n~
dostatecznie wielką odległość nie ma określonego sensu;
2) "Nieważkość .. w znaczeniu zniweczenia objawów pola
grawitacyjnego, w którym znajduje się jakieś określone tworzywo - a jest to właściwe znaczenie tego pojęcia - jest dzisiaj kwestią nie zrealizowaną i otwartą. Doniesienia o tzw.
elektragrawitacji nie dają podstaw do wytworzenia sprecyzowanego poglądu 4 ;
3) W lotach międzyplanetarnych może powstać taki zespół
warunków kinetyczno-dynamicznych, że ciała, biorące w nich
udział, tracą pozornie swój ciężar. Nie można jednak tego stanu
nazwać "nieważkością", gdyż ciała te, będąc w polu grawitacyjnym Ziemi, zachowują istotne cechy tego pola.

KRONIKA
Nadchodząca

opozycja Marsa

roku Mars znów znajdzie się blisko Ziemi. Nadopozycja nie będzie już tak korzystna jak "wielka'" opozycja
z 1956 r. Podczas największego zbliżenia do Ziemi w dniu 9 listopada
Mars będzie odległy o 73 miliony kilometrów. Dogodny do obserwacji
okres, podczas którego średnica kątowa planety będzie większa od 15",
trwać będzie niecałe trzy miesiące: od 25. IX. do 18. XII. (patrz rys. 1).
W okresie opozycji Mars będzie się przesuwał po niebie na tle gwiazdozbioru Byka (nieco poniżej Plejad), będzie więc znacznie wyżej nad
horyzontem, niż to było w 1956 r.
W

końcu bieżącego

chodząca

') Gdyby ktoś z czytelników posiadał więcej szczegółowych informacji o tym, byłoby wskazane umieszczenie ich na łamach "Uranii".
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lXII

Marsa od Ziemi i jego średnica
podczas opozycji w 1958 roku.

11 1959

20

kątowa

Podczas opozycji będzie zwrócona ku Ziemi południowa półkula
Marsa. Lato na tej półkuli zacznie się 15. VIII. i trwać będzie do 22. I.
1959 r., toteż przez cały czas zbliżenia będzie można obserwować szybkie
topnienie czapki polarnej przy poludniowym biegunie planety.
A. W.

Potwierdzenie istnienia

co.

w atmosferze Marsa

Amerykański specjalista w dziedzinie astronomii planet G. Ku i per
kontynuuje swe badania w podczerwonej części widma. Ostatnie obserwacje Marsa doprowadziły do wykrycia w jego widmie trzech dalszych
pasm dwutlenku węgla (o długościach 1,957 1-1• 2,0061-1 i 2,057 ,...,). Pasma
te są znacznie silniejsze od wykrytych w roku 1947 pasm w okolicy
1,6 1-1· Dzięki temu uda się być może, jeszcze przed podróżą na Marsa.
zrealizować nieco fantastyczną propozycję C . . T o m b a u g h a, który
chce uzyskać informacje o ukształtowaniu powierzchni planety drogą
badania względQego natężenia pasm co~ w widmie poszczególnych
"lądów" i .. mórz". Jeśli na Marsie są jakieś wyżyny, to pasma co2 w ich
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widmie będą słabsze, bowiem między obserwatorem i powierzchnią planety znajdzie się w tym obszarze cieńsza warstwa tego gazu. W przypadku głębokich dolin pasma dwutlenku y.regla powjnny być odpowiednio silniejsze.
A. W.
Fotometria Marsa
Znany francuski badacz planet A Do 11 i u s ogłosił niedawno wyniki
swych fotometrycznych badań Marsa, dokonywanych podczas opozycji
1952 r. w obserwatorium Pic du Midi. Jako wartość średniej jasności
Marsa w średniej opozycji (odległość od Słońca = 1,524 jedn. astr., od
Ziemi - 0,524 jedn. astr. otrzymał on wartość - 1m,aa, czemu odpowiada
średnie albedo powierzchni planety równe 0,235. W wyniku nierównomiernego rozkładu ciemnych i jasnych plam na powierzchni Marsa jasność jego waha się podczas obrotu dokoła osi w granicach om,4. Najjaśniej świeci Mars wówczas, gdy w środku półkuli zwróconej do obserwatora znajdują się jasne pustynie położone między 45° i 135° długości
areograficznej (są to pustynie otaczające Lacus Solis), najsłabiej zaś gdy przez południk centralny przechodzi Syrtis Maior. \.rdyby na powierzchni Marsa nie było ciemnych .,mórz", jego jasność w średniej
opozycji wynosiłaby -2m,12.
Badanie rozkładu jasności na tarczy Marsa doprowadziło do wniosku,
że odbicie światła od powierzchni pustyń wykazuje pewne odchylenia
od prawa Lamberta; świadczy to o tym, że powierzchnia ta ma pewne
nierówności. Wynik ten jest sprzeczny z rezultatami astronomów radzieckich (w szczególności N. B ar a b a s z e w a), którzy twierdzą, że
powierzchnia pustyń jest zupełnie równa i odbija światło zgodnie z prawem Lamberta. Wartości albeda w różnych częściach widma świadczą
o tym, że pustynie są pokryte minerałami zawierającymi żelazo, podobnymi do limonitu (2Fep 3 • 3Hp) i getytu (FeO(OH).
Obserwacje albeda "mórz" w różnych długościach fali światła wykazały, że mają one, podobnie jak lądy, odcień czerwonawy, są jednak
od pustyń znacznie mniej czerwone i dlatego przez kontrast z nimi wydają się niebieskawe i zielonkawe. Wynik ten stanowi potwierdzenie
wykonanych przed kilku Jaty badań N. Barabaszewa. Można więc przyjąć, że .,morza" są obszarami pustynnymi, pokrytymi częściowo roślin
nością (patrz "Urania" nr 12, 1957, str. 371).
A. W.
Bezowocne poszukiwania drobnych satelitów

Księżyca

Astronom amerykański Clyde T o m b a u g h, znany ze swych poszuniewielkich naturalnych satelitów Ziemi, podjął niedawno wraz
ze swymi współpracownikami B. A S m i t h e m i C. F. C a p e n e m
kiwań
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wykrycia drobnych satelitów Księżyca. Poszukiwania takich satelitów były już przeprowadzane wiele razy. Wykazały one, że Księżyc
nie może mieć satelity o jasności większej niż 12m.
Tombaugh postanowił wykorzystać okazję, jaką stanowiło całkowite
zaćmienie Księżyca w dniu 18 listopada 1956 r. Poszukiwania przeprowadzano w Obserwatorium Lowella przy pomocy kilku instrumentów,
między nimi 13-calowego reflektora, który umożliwił zarejestrowanie
na zdjęoiach obiektów o jasności 17m (taką jasność ma w odległości
380 000 km ciało o średnicy 5 metrów, odbijające światło tak jak powierzchnia Księżyca - albedo równe 0,07). Poszukiwania nie przyniosły pozytywnego wyniku. Jeśli więc Księżyc posiada w ogóle jakieś
satelity, to mogą to być jedynie drobne odłamki skalne o kilkumetrowej średnicy.
(P. A. S. P., nr 410, 1957)
A. W.

Ciekawe badania

Księżyca

Wielokrotnie już obserwatorzy Księżyca donosńli o dostrzeżeniach
pewnych zamgleń i zmętnień pojawiających się wewnątrz niektórych
kraterów (patrz "Urania", 1958, nr 3, str. 81). Zamglenia te występo
wały zwykle niedługo po wschodzie Słońca nad daną okolicą Księżyca.
Spostrzeżenia te sugerowały, że Księżyc posiada jednak pewną atmosferę:
podczas mroźnej nocy gazy kondensują się na powierzchni, skąd ulatniają się pod wpływem promieni wschodzącego Słońca.
W lipcu 1954 r. w Obserwatorium M t Wilson rozpoczęto systematyczne
fotografowanie powierzchni Księżyca przy użyciu 150 cm 'reflektora, dla
przekonania się, czy tego rodzaju spostrzeżenia wizualne nie są wywołane złudzeniem optycznym. Każdą okolicę fotografuje się dwukrotnie:
w świetle podczerwonym i ultrafioletowym. Jeżeli w niektórych okolicach Księżyca występują rzadkie obłoki gazu, to najłatwiej będzie wykryć je na fotografiach w świetle ultrafioletowym, wiadomo bowiem,
że gazy rozpraszają najsilniej promieniowanie krótkofalowe.
Wstępne badania wskazują na możliwość występowania pewnych
obłoków gazowych wewnątrz krateru Alphonsus. Na zdjęciach tego krateru w świetle ultrafioletowym szczegóły są dość zamazane i nieostre;
na tychże zdjęciach sąsiedni krater Arzachel wykazuje szczegóły prawie
tak samo dokładnie jak na zdjęciach w świetle podczerwonym.
(PASP. nr 407, 1957)

A. W.

Zmiany pola magnetycznego Ziemi
Uczeni francuscy E. i O. T h e 11 i er, którzy przeprowadzali badania
magnetycznej starych cegieł z budowli pochodzących z 200

pozostałości
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roku przed naszą erą, doszli do wniosku, że od tego czasu natężenie
pola magnetycznego Ziemi zmniejszyło się o około 65%. Warto w związku
z tym zwrócić uwagę na znaczenie tego faktu dla metody wyznaczania
wieku zabytków, opartej na badaniu zawartości promieniotwórczego
izotopu węgla C 14• Izotop ten jest produkowany nieustannie w atmosferze przez promieniowanie kosmiczne. Jeśli pole magnetyczne Ziemi
słabnie, do Ziemi dochodzi znacznie więcej cząstek tego promieniowania,
wzrasta również ilość produkowanego C 14 • W wyniku tego prz2dmiot
pochodzący sprzed 2000 lat wyda się o około 240 lat starszy, jeśli wyznaczymy jego wiek w oparciu o zawartość C 14 . Nie wiadomo dotąd, jak
przebiegały zmiany pola magnetycznego Ziemi w epokach dawniejszych.
(Sky and Telescope, marzec 1957)

A. W.

Nowy atlas i katalog galaktyk

Astronomowie amerykańscy E. H er z o g, P. W i l d i F. Z w i ck y
.z M t Wilson i Mt Falomar opracowują obecnie nowy obszerny atlas
i katalog galaktyk. Obejmie on niebo północne oraz część nieba południowego do deklinacji -3oo i zawierać będzie około 35000 galaktyk
jaśniejszych od 15m,5 oraz około 10000 największych gromad galaktyk.
Podstawą atlasu są zdjęcia wykonywane w obu obserwatoriach przy
1JOmocy kilku kamer Schmidta. Pos.zczególne mapy atlasu będą obejmować obszary nieba o powierzchni 36 stopni kwadratowych. Będą się
one w przybliżeniu pokrywać z mapami wielkiego atlasu Falomar Sky
Survey.
Katalog zawierać będzie podstawowe dane o galaktykach i ich gromadach oznaczonych na mapach atlasu. Podane w nim będą dokładne
współrzędne każdego obiektu, jasność, przybliżona odległość i ilość galaktyk w poszczególnych gromadach. Atlas i katalog będą publikowane
w częściach. Pierwsza z nich ukaże się prawdopodobnie już w 1953 r.,
jednakże całość prac związanych z wydaniem atlasu potrwa 5 lat.
(P. A. S. P., nr 410, 1957)

A. W.

Masa Galaktyki

Na podstawie badania rozkładu i ruchu gromad kulistych astronom
niemiecki W. L o h m a n n ocenił masę naszej galaktyki na 2.4X1011 mas
Słońca. Połowę tej wartości stanowią prawdopodobnie masy gwiazd,
połowę natomiast materia międzygwiazdowa.
A. W.
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Uwagi o rozmieszczeniu kopalnych kraterów

Znane do tej chwili 4 kopalne formy kraterów o prawdopodobnym
pochodzeniu meteorytowym, wykryte na terenie Kanady, nasuwają pewne
sugestie w związku z ich rozmieszczeniem geograficznym.
Przyglądając s1ę załączonej mapce, widzimy, że wystc;pują one w jakby
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2 grupach pu 2. A więc: (l) Circular feature k. Macamie Lake i (2) krater Brent w Algonquin Park (Quebec) oraz na południe od Ottawy (3) Franktown i (4) Rolleford (Ontario). Welkq$ć czarnych kółeczek
zaznacza względny rozmiar krateru, największe Brent (2) i Rolleford (4).
Odległość (l) od (2) wynosi około 200 km, a między (3) i (4) ok. 40 km.
Powstaje pytanie, czy kratery te nie pozostają ze sobą w związku i nie
tworzą dwóch grup kraterów kopalnych. Znaczne odległości między nimi
rekompensuje fakt dużych rozmiarów ich średnic (u wszystkich ponad
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l km) - elipsy rozsiewu roju potężnych meteorytów gigantów mogły
bardzo rozległe. Krater Brent utworzony w prekambrze, wypeł
niony osadami paleozoiku i .. Circular feature'· przedstawiają podobne
formy - jednakowe stosunki geologiczne występują tu na dużym obszarze. Krater Rolleford i Franktown są identyczne co do charakteru budowy wgłębnej, utworzone w prekambrze, wypełnione osadami paleozoiku (głównie warstwami ordowiku).
Pozostaje trudny do rozwiązania problem, czy istotnie w grupach
tych kratery są jednego wieku. Może wszak dzielić je choćby kilka
tysięcy lat, a stwierdzenie tego, biorąc pod uwagę tak odległą epokę.
będzie nastręczać wielkie trudności. W każdym bądź razie nie jest wykluczone, że mamy tu do czynienia z 2 grupami kopalnych kraterów.
być

B. Sz.

Ch wytanie

pyłu

meteorytowego przez

Ziemię

H. P e t t e r s o n z uniwersytetu Hawajów ogłosił niedawno wyniki
meteorytowego zawartego w atmosferze ziemskiej. Pył ten
był zbierany na specjalnych filtrach umieszczonych na wysokich szczytach Mauna Loa (wyspa Hawaii) i Haleakala (wyspa Maui). Powietrze
w tych miejscach nie zawier·a zupełnie żadnych domieszek kurzu wzniesionego przez wiatr z powierzchni Ziemi, toteż substancje znajdowane
w filtrach stanowią czysty pył meteorytowy.
Na podstawie ilości pyłu znajdowanego w poszczególnych filtrach
można było ocenić, że całkowita zawartość pyłu meteorytowego w atmosferze Ziemi do wysokości 100 kilometrów (przyjmując równomierny
rozkład pyłu z wysokością) wyn si 28,6 milionów ton Jeśli przyjąć, że
szybkość osiadania tego pyłu na powierzchni Ziemi jest taka, jaką
obserwowano w przypadku pyłu wyrzucanego na wielkie wysokości
podczas wybuchów wulkanicznych (np. Krakatoa), to okazuje się, że
roczny przyrost masy Ziemi wynosi 14,3 milionów ton. Wartość ta jest
wielokrotnie większa od ocen innych uczonych. Tak np. V a n de H u l s t
oceniał przyrost masy Ziemi na 1700 ton dziennie, co daje 620 000 ton
rocznie, natomiast F. W a t s o n przyjmował jako górną granicę tego
przyrostu wartość 3,65 milionów ton. Pył znajdowany w filtrach zawierał znaczne ilości niklu i żelaza.
(Nature, nr 4605, luty 1958 r.)
A. W .
badań pyłu

Nowe dan e o

~

A ur

~ Aur jest .jedną z najciekawszych gwiazd zaćmieniowych. Układ
ten składa się z białej gwiazdy typu BB i nadolbrzyma typu K4, o 60krotnie większej średnicy. Co 972 dni mniejszy składnik jest zakrywany
przez większy: przy początku i końcu zaćmienia występują wówczas
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ciekawe zjawiska przeświecania gwiazdy B8 przez rzadką atmosferę
nadolbrzyma. Zakrywanie mniejszego składnika trwa niewiele ponad
dobę , następnie rozpoczyna się faza całkowitego zaćmienia. w której
jasność układu jest stała , wreszcie równie szybko, w ciągu doby , jasność
gwiazdy wzrasta do pierwotnej wartości. Trzeba zatem dużej dozy
szczęsc1a, aby udało się zaobserwować przebieg zmian blasku; jeśl.i
danej nocy nie dopiszą warunki atmosferyczne, na następną okazję
trzeba czekać 2,5 roku.
Ostatnie zaćmienie ~ Aur nastąpiło w końcu 1955 r . Według obserwacji fotoelektrycznych wykonanych w Tokio (Tokyo Bulletin nr 96)
środek zaćmienia całkowitego przypadł na moment J. D. 2435470,025.
Zestawienie dotychczasowych obserwacji momentów minimów pozwoliło
ustalić długość okresu zmienności P
972<1,141. Odstępstwa poszczególnych momentów od efemerydy wyliczonej przy pomocy tego okresu są
jednak dość duże, co świadczy o pewnych nieregularnościach ruchu
składników .

Zestawienie dotychczasowych danych

doprowadziło

astronomów ja-

pońskich H. T a n a b ·e i T. N ak amur a do jeszcze jednego cieka-

wego wniosku . Okazało się mianowicie, że czas trwania całkowitej fazy
powoli wzrasta. W roku 1934 całkowite zaćmienie trwało tylko
36,6 dni, obecnie natomiast już 37,5 dni. Autorzy sądzą, że świadczy to
o rozszerzaniu s ię nadolbrzyma lub też o jego pulsacjach.
W r. 1958 nastąpi znów zaćmienie ~ Aur Foczątek spadku jasności
powinien nastąpić wieczorem lub w nocy dnia 6 sierpnia. Już po upły
wie 1,3 doby rozpocznie się całkowita faza, która powinna trwać do
rana dnia 14 września . Po upływie następnych 1,3 doby jasność gwiazdy
wróci do maksymalnej wartości. Warto przypomnieć obserwatorom, że
ze względu na znaczn ą różnicę temperatur obu składników, amplituda
zmian blasku podczas zaćmienia zależy silnie od długości fali światła.
w którym obserwujemy gwiazdę . Przy obserwacjach wizualnych amplituda ta wynosi zaledwie om ,1-om,2, natomi~.st w dziedzinie fotograficznej wzrasta do około om ,a. Dlatego też poleca się zastosowanie przy
obserwacjach niebieskiego filtru . który umieszcz:~my przed okularem
lornetki, wówczas bowiem zakres zmian blasku zwiększy się do kilku
dziesiątych wielkości gwiazdowej.
zaćmienia

A. W .

Ostatnie

zaćmienie

VV Cefeusza

Nadchodzą już pierwsze wieści o ostatnim minimum blasku ciekawej
gwiazdy zaćmieniowej VV Cep. Według G . L ar s s o n- L e a n d c r a,
który obserwuje tę gwiazdę w Sztokholmie przy pomocy rotometru fotoelektrycznego, początek częściowego zaćmienia nastąpił w dniu J . D.
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2435654 (30. VI. 1956), natomiast początek zaćmienia całkowitego w dniu J. D . 2435682 (29. VII. 1956), to znaczy, aż 23 dni wcześniej, niż
to wynikało z elementów zmienności podanych przez S. G a p o s c hk i n a. Częściowe zaćmienie trwało zatem aż 28 dni, podczas gdy elementy obliczone na podstawie poprzednich obserwacji przewidywały
tylko 20 dni
Obserwacje przeprowadzano przy pomocy specjalnych filtrów, pozwalających na badanie zmian blasku w częściach widma: fotograficznej
i wizualnej. Ze względu na bardzo znaczną różnicę temperatur obu
składników układu VV Cep. amplituda zmian jasności w obu tych czę
ściach widma była bardzo różna; w dziedzinie wizualnej wynosiła tylko
około om,2, natomiast w fotograficznej prawie om,8. Okazuje się, że
przed początkiem zaćmienia oraz w jego fazie całkowitej, jasność układu
wykazuje bardzo wyraźne fluktuacje w obu dziedzinach widma, co
świadczy o tym, że oba składniki są gwiazdami fizycznie zmiennnymi.
Jasność nadolbrzyma typu M wykazywała nieregularne wahania w zakresie om,2 ze średnim okresem około 10 dni. Jasność mniejszego skład
nika (gwiazdy typu B) zmieniała się w jeszcze bardziej nieregularny
i gwałtowny sposób. Możliwe, że zmiany te były wywołane zakrywaniem
tej gwiazdy przez wielki,e obłoki w chromosferze nadolbrzyma.
(Arkiv. for Astronomi, Band 2, nr 12)
T CrB -

A.

w.

gwiazdą podwójną

R. P. Kra f t z obserwatorium Mt Wilson ogłosił niedawno wyniki
swych badań spektroskopowych słynnej Nowej "powrotnej" T CrB, która
wybuchała w latach 1866 i 1946, zwiększając jasność od nm do 2m.
Nowe badania potwierdzają dawniejsze przypuszczenia o tym, że jest
to gwiazda podwójna. Układ T CrB składa się z czerwonego olbrzyma
klasy gM3 i niebieskiej gwiazdy, która jest odpowiedzialna za wybuchy.
Okres obrotu składników wokół wspólnego środka masy trwa 227,8 dni.
Prawdopodobnie materia czerwonego olbrzyma przepływa do gwiazdy
niebieskiej tworząc dokoła niej pierścień lub obłok.
(Sky and Telescope, iistopad 1957)
A. W.

Dalsze dane o promieniowaniu radiowym komety Arenda-Rolanda
C. A. S h a i n i O. B. S l e e z obserwatorium radioastronomicznego
w Sydney (Australia) donoszą o swych poszukiwaniach promieniowania
radiowego komety Arenda-Rolanda. Obserwacje wykonywano w okresie
1-14. IV. 1957 na falach o długości 15,2 m (19,7 Mhz) i 3,5 m (85,5 Mhz).
W przeciwieństwie do J. Kra u s a, który w tym okresie obserwował
intensywne prop1ieniowanie o częstości 27,6 Mhz (patrz Urania 1957, nr 7.
str. 212), poszukiwania autorów nie dały pozytywnego rezultatu. Biorąc
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odbiornika, można było ocenić, że górna granica natę
promieniowania komety o częstości 19,7 Mhz wynosiła 2X10-23
W/m 2 hz, a promieniowania o częstości 85,5 Mhz - lQ-24 W/m 2hz. Na
początku kwietnia w obu tych częstościach notowano dość silne promieniowanie Słońca, jednak duża zdolność rozdzielcza anteny pozwoliła,
oddzielić je od ewentualnego promieniowania komety.
(The Observatory, 77, nr 900, str. 2:4, 1957).
uwagę czułość

żenia

.łl.

w.

Obserwacje komety Arenda-Rolanda (1956 h)

Jednym z ciekawszych obiektów, jakie obserwowano na niebie pólnocnym w ciągu ostatnich dwóch lat, była bezsprzecznie kometa ArendaRolanda, odkryta przez dwóch belgijskich astronomów w listopadzie
1956 roku. Kometa, jak wiadomo, osiągnęła jasność 2-giej wielkości wizualnej w kwietniu ubiegłego roku.
W no.y z 4 na 5 maja zeszłego roku w Obserwatorium Uniwersytetu
Michigr:1 otrzymano serię 17 zdjęć B-minutowych za pomocą 36-calowego
teleskopu Curiis Schmidta. Fotografie, otrzymane w odstępach czasu
około 20 minut, wykazały ciekawe zmiany w budowie warkocza. Najbardziej rzucającym się w oczy szczegółem była jasna plama w kształcie
kija hokejowego, która poruszała się w kierunku od głowy komety poprzez gwiazdziste tło z prędkością ponad 50 km/sek. Część tego przesunięcia była spowodowana ruchem samej komety względem Ziemi, część
zaś była ruchem własnym plamy wzdłuż warkocza. Przyspieszenie, z jakim przesuwała się plama w stosunku do jądra komety, obliczone dwiema
niezależnymi metodami, wynosi odpowiednio 53 i 86 cm/sek 2 • Fotografie
wykazały również znaczne zmiany w budowie warkocza komety, który ·
składał się z cienkich pasm oświetlonej
materii, rozchodzących się
wachlarzowato w kierunku od Słońca. Pasma długości rzQdu miliona
kilometrów rozwijały się w ciągu kilkudziesięciu minut, zmieniając zupełnie wygląd w czasie kilku godzin.
W okresie widzialności badano kometę również spektroskopowo za pomocą 37-calowego reflektora w Ann Arbor i otrzymano 13 spektrogramów; robiono ponadto specjalne zdjęcia z pryzmatem obiektywowym
w celu sfotografowania drugiego warkocza, skierowanego ku Słońcu,
oraz dokonano szeregu obserwacji również fotoelektrycznych. W ten sposób przebadano kometę w różnych jej częściach w długościach fali od
dalekiego nadfioletu (od długości fali około 3400 A) do czerwieni
(6400 A).
W okresie objętym badaniami najsilniejsze okazało się widmo należące do odbitego światła słonecznego. Na tle widma ciągłego zaobserwowano pasma cjanu oraz emisyjne pasma OH, NH, C 2 i C3 .
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wykazało pasm emisyjnych, ale jedynie ciągłe
promieniowania karła typu K5. Na podstawie
widma ciągłego, które pochodzi od światła rozproszonego na małych
cząstkach oceniono rozmiary cząstek, a mianowicie: średnice ich w zależności od składu chemicznego zawierają się w granicach od 0.5 do
4 mikronów. Obliczono następnie, że średnia odległość cząstek musi
wynosić około 8 m, aby obliczona na podstawie tych danych jasność
komety zgadzała się z obserwowaną. Wyznaczając przy tym rozmiary
warkocza, można było ocenić jego masę. Oceniono ją na wartość rzędu
1014 gramów, czyli 100 milionów ton.

Widmo warkocza nie

tło, posiadające rozkład

(Według

M. K.

Sky and Telescope, vol 17, 3, 1958)

KRONIKA PTMA
W Nowym Sączu odbyło ~ię dnia 18 stycznia br. doroczne Walne
Zebranie członków tamtejszego Oddziału . Sprawozdanie z czynności ustę
pującego Zarządu przedłożył prezes inż. A. Ku s t r o ń, podnosząc normalny tok pracy Oddziału i nieustanną popularyzację astronomii wśród
młodzieży i szerokich sfer świata pracy. Działalność Oddziału wyszła
także poza granice miasta, docierając do Krynicy, gdzie urządzano dla
wczasowiczów liczne prelekcje, mile słuchane i budzące duże zainteresowanie. Świadectwem tej pożytecznej pracy było podziękowanie miejscowego Kierownictwa wczasów pracowniczych, nadesłane Zarządowi nowosądeckiego Oddziału.

Równiez uniwersytet powszechny w BoboweJ
szego Towarzystwa.

korzystał

z

usług

na-

Po ożywionej dy,;kusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarzą
dowi.
Wybory nowego Zarządu dały następujący wynik: na prezesa powołano ob. R. B u r d q, owego niezmordowanego prelegenta w Krynicy
i w Bobowej. Do Zarządu weszli ob. ob. prof. F. Rapf, autor cennych
artykułów w .. Uranii" i .. Problemach'', prof. W. Trz.ópek, mgr T. Kmiecik,
St. Sekuła, Wł. Gondek, T. Kozina, trzej ostatni jako przedstawiciele
świata pracy spośród załogi tamtejszych warsztatów naprawczych P. K. P.,
a nadto W. Karlowska, E. Kita i L. Aleksandrowicz. Do Komisji Rewizyjnej weszli: M. Skimina, J. Cukier i R. Baranowski.
Nowowybrany prezes oświadczył, że jednym z najważniejszych zanowego Zarządu będzie uruchomienie niezwykle dobrze położonego
punktu obserwacyjnego, istniejącego na poziomie 4 piętra budynku,
w którym mieści się lokal Oddziału przy ul. .Jagiellońskiej 50a. Oży-
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wicnie pokazów nieba będzie najlepszym uczczeniem 10 rocznicy istnienia nowosądeckiego Oddziału.

*

*

W dniu 26 marca br. odbyło się w Fromborku, w świetlicy tamtej::;zego państwowego szpitala, zwyczajne doroczne Walne Zebranie człon
ków Oddziału P. T. M. A. Zebranie poprzedzone było referatem inż.
W. Ku c h a r s k i c g o, który przybył do Fromborka w charakterze prezesa Zarządu Głównego. Prelegent omówił ciekawe szczegóły ewolucji
gwiazd. Referatu z dużym zainteresowaniem wysłuchali członkowie Oddziału, jakoteż licznie zebrani goście, przybyli w pokaźnej liczbie z odległego o lO km Braniewa, miejscowości, jak wiadomo, już granicznej.
W części sprawozdawczej miejscowy prezes Oddziału, dr W. R ow i ń ski omówił pracę Zarządu, który obok działalności popularyzatorskiej, statutowej, przystąpił szczęśliwie do akcji odbudowy bardzo
zniszczonego miasteczka i dalszego otoczenia biskupiej katedry, w której kapitule ponad 3'0 lat zasiadał Mikołaj Kopernik, patron naszego
Towarzystwa. Myśl ta od szeregu lat była omawiana na posiedzeniach
Zarządu Oddziału, w związku z opinią wyrażaną przez liczne wycieczki
krajowe i zagraniczne, które były uderzone ruiną spowodowaną przez
wojnę. Miejsce to, mimo swego granicznego położenia, zasługuje na
dużą uwagę polskiego społeczeństwa.
Powolane do życia Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich wyło
niło odrębną sekcję, której najważniejszym zadaniem jest uporządko
wanie Fromborka. W tej sekcji bierze udział Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej, a także Oddział naszego Towarzystwa, zwłaszcza w osobie jego prezesa. Na razie rozpoczęto prace wstępne i życzyć by należało,
aby tempo tych prac zwiększało się w miarę upływu m i e się c y a nie
długich l a t.
Po części sprawozdawczej odbyły się wybory nowego Zarządu, do
którego wszedł ustępujący Zarząd z prawem kooptacji w miarę rozwijania się akcji odbudowy miasteczka. Szczęśliwą okolicznością jest przyjęcie przez dra W. Rowińskiego prezesury na dalszą kadencję Zarządu.

*
Zarząd Oddziału

w Gdańsku na dzień 27 marca br. zwołał swoje
doroczne Walne Zebranie członków, które odbyło się w lokalu Ludowego Obserwatorium P. T. M. A. w Gdańsku-Oliwie. Dzięki pracy tej
poważnej placówki, kierowanej przez ob. L. W o h l f e i l a, zebra'nie
było dostatecznie obesłane i cechowało się dużą rzeczowością.
W zebraniu wziął udział, obecny w tym czasie w Gdańsku, prezes
Zarządu Głównego, mgr inż. W. Ku c h a r s k i z Krakowa. Wyniki
rocznej pracy w samym obserwatorium wejdą w skład Naukowego Do-
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<latku do "Uranii", jako organu Towarzystwa, przeznaczonego dla zagranicznej wymiany, wydawanego zatem w języku angielskim. Będzie
to Już drugi kolejny rocznik tego Dodatku, który w ubiegłym roku
zapoczątkował nowe stosunki naukowe naszego Towarzystwa z zagranicznym światem fachowym i zyskał dla nas wiele słów uznania.
Ustępujący Zarząd patronował równ~eż pokazom nieba, urządzanym
w Gdańsku i Sopocie przez Ludowe Obserwatorium, oraz pracom nad
budową narzędzi obserwacyjnych podjętym przez samych członków Towarzystwa z wyróżnieniem młodzieży. Praca odbywała się w Ludowym
Obserwatori\.1m, kierowana przez ob. ob. L. Wohlfeila i J. Kalin o wski e g o. Wykończono 17 zwierciadeł parabolicznych, które w postaci lunet rozszerzą zakres obserwacji dokonywanych przez członków Oddziału.
· Osobną sprawą, jąką zajmuje się gdański Oddział, jest sprawa odbudowy domów Heweliusza. Prezes Zarządu Głównego poinformował
.zebranych, że odwiedził W· tej sprawie m1e]scowe czynniki. Na
odbytych konferencjach otrzymał zapewnienie, że nie ma zasadniczych przeszkód do odbudowania tych domów prawie tuż obok starego
ich położenia według prawdopodobnego ich wewnętrznego rozkładu i do
przeznaczenia ich na cele popularyzacji nauki. Dalsze rozmowy, jakie
będą jeszcze prowadzone, wykończą ten pomysł w szczegółach.
Zebrani podziękowali prezesowi Kucharskiemu za podjęte zabiegi
i wyrazili stanowczą wolę pełnego uratowania tej ważnej dla polskiej
kultury placówki, związanej z przeszłością polskiego Gdańska. Zebranie
zakończyły wybory na nową kadencję. Ze względu na ciągłość rozpo-czętych prac Oddziału postanowiono utrzymać dotychczasowy skład Zarządu z prawem kooptacji. Nowemu Zarządowi. przewodniczyć będzie
nadal mgr inż. W. H o f f m a n; kierownikiem naukowym Ludowego
'O bserwatorium w Oliwie pozostaje w dalszym ciągu ob. L. Wohlfeil.

*
W Ostrowcu świętokrzyskim odbyło się w dniu 2 kwietnia br.
N. O. T.-u, zebranie tamtejszych członków P. T. M. A., a to
celem zapoczątkowania akcji założenia autonomicznego Oddziału naszego Towarzystwa. Na zebranie przybył z Krakowa prezes Zarządu Główne
go, mgr inż. W. Ku c h ar ski, który w swoim przemówieniu objaśnił
zebranych o roli i znaczeniu miłośniczego ruchu w astronomii w ciągu
wiekowego rozwoju tej nauki. Po referacie rozwinęła się dyskusja, której wynikiem było powzięcie formalnej uchwały o powstaniu nowego
'<lgniwa tej popularnej organizacji. Dla przeprowadzenia koniecznych
formalności powołano tymczasowy Zarząd, na czele którego stanął ob .
.J. U ł a n o w i c z, w charakterze tymczasowego prezesa. W skład Zarządu
weszli ob. ob. T. Rekwir o w i c z, jako vice-prezes, M. L i s o w ski,

w

świetlicy
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jako sekretarz i Wł. S i k o r ski, jako skarbnik. Do Komisji Rewizyjnej
powołano: J. B ak a l ar ski e g o, M. C h o i ń ski e g o i A. Wronę,
zamieszkałych w Ostrowcu.
Kierujące czynniki znanych Ostrowieckich Zakładów Metalowych
odnoszą się życzliwie do tej oświatowej inicjatywy, wyszłej z Jrona
pracowników tamtejszej huty i zapewne, nie odmówią swojej pomocy
.Przy praktycznej realizacji statutowych założeń. Ważnym szczegółem jest
nadto istnienie w bliskim sąsiedztwie poważnych placówek przemysło
wych (np. fabryka porcelany w Cmielowie), które wejdą w sferę działalności nowego Oddziału P. T. M. A.
Ze strony Zarządu Głównego prezes Towarzystwa przyrzekł daleko
idącą pomoc nowej placówce, zwłaszcza w instrumentalnym jej wyposażeniu. Zyczeniem najpomyślniejszych wyników prezes Oddziału zamknął
posiedzenie, które trwało około 4 godzin.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Jako następną z metod wyznaczania maksimów lub minimów blasku
gwiazd zmiennych, omówimy metodę nałożenia średniej krzywej zmian
jasności. Jak wynika z nazwy, metodę tę możemy stosować tylko w przypadku gwiazd stosunkowo dobrze znanych, dla których posiadamy dokładnie wyznaczoną krzywą zmian jasności. Sposób postępowania jest
następujący: wykreślamy na papierze milimetrowylm punkty, przedstawiające daną grupę obserwacji, obejmującą jakiś moment maksimum
lub minimum blasku. a następnie nakładamy na ten papier przeźro
czystą kalkę ze średnią krzywą jasności, wykreśloną w tej samej skali,
co punkty na wykresie. Poziome osie (osie, na których odkładamy czas)
obu wykresów muszą się pokrywać. Przesuwając kalkę w prawo i lewo,
szukamy takiego położenia. w którym odstępstwa punktów obserwacyjnych od średniej krzywej jasności będą najmniejsze; na osi poziomej
odczytujemy odpowiadający temu położeniu moment maksimum czy
minimum blasku (rys. 1).
Inną metodą wyznaczania momentów minimów jest tzw. metoda kalkowa; można ją jednak stosować tylko w przypadku gwiazd zaćmienio
wych o symetrycznych krzywych zmian blasku. Metoda ta, bardzo prosta w użyciu, była szczegółowo opisana w "Uranii" z czerwca 1952 r.,
nie będziemy więc tu do niej wracać.
W przypadku niektórych cefeid, których krzywe jasności są bardzo
-zbliżone do sinusoidy (np. l: Gem) możemy przedstawić dany ciąg obserwacji przy pomocy wzoru m= m 0 + Asin (ll+a), w którym współczyn
niki liczbowe wyznaczamy metodą najmniejszych kwadratów z danych
-obserwacyjnych, a następnie odczytujemy moment maksimum sinusoidy.
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W innych przypadkach, gdy krzywe zmian jasności są bardziej złożone.
przedstawienia danych obserwacyjnych przy pomocy
szeregu funkcji trygonometrycznych (szeregu Fouriera). Metoda ta jes
jednak mało popul«rna ze względu na uciążliwe rachunki.
można próbować

mq

•
.

l

czas
Rys. l. Wyznaczanic momentu minimum przy pomocy
krzywej blasku

średniej

Najdokładniejszą metodą wyznaczania maksimów i minimów blasku:
jest metoda Hertzsprunga, o której będziemy mówić w następnych numerach .,Uranii".
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na maj (czas środkowo-europejski)
RZ Cas: V, 1dl9h15m, 2d23h45m, 7d18h45m, ·Sd23h15m, 13d18hOOm, 14d22h45m..
16d3h30m, 19d17h30m, 20d22hOOm, 22d3hOOm, 26d21h30m, 28d2h30m.
fJ Lyr: V, 4dllh, 17d9h, 30d7h.
U Oph: V, 3d2h45m, 4d19hOOm, 8d3h30m, 9d19h45m, 13d4hOOm, 14d20h30m..
19d21h15m, 24d22hOOm, 29d22h45,
AW Peg: V, 3d8h, 13d23h, 24dl4h,
EE Peg: V, 6d4h15m, 14dlh30m, 27d4h30m.
Andrzej W1·óblewski

OBSERWACJE
Obserwacje sztucznego satelity
Dnia 21 marca 1958 r. w czasie

między

godziną

19-H a 19""·•

ukazał

się na zachodzie w okolicy Plejad drugi radziecki sztuczny satelita,
przesuwający się zwolna na północnym niebie poprzez gwiazdozbiórKasjopei, pod Gwiazdą Polarną (ca 20°) i znikając na wschodzie (ca 40~
nad horyzontem). Przelot w zenicie był wyraźnie szybszy. Satelita świe
cił światłem białym, jako gwiazda 1-0 wielkości. Dojrzałem go gołym
wypatrując meteorów Liryd, później obserwowałem go przez
lornetkę. Obserwatorium astronomiczne w Poznaniu, z którym nie-

okiem,

zwłocznie

połączyłem

się

telefonicznie,

potwierdziło

słuszność

mojei

obserwacji.
Mgr

inż.

Jan Gromadzki- Choszczno

URANIA
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Maj 1958 rok
Momenty zJawisk podano w czasie środkowo-europejskim, j-tko obow•ązują
•cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zap1owadzony cza> letni, należy do
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d. h, m. s oznaczają dnie,
J;odziny, minuty i sekundy czasu, podczas g·dy przez: 0 , ' , " , oznaczono stopnie,
minuty l sekundy łuku. Przez U• h. oznaczamy, jak zwykle. współrzędne równikowe ciał niebieskich, wznoszenie proste i zboczenie;
(f:• oznaczaja długość
1 szerokość geograficzną punktów na powierzchni Zicm1; mg - wielkość gwla-

tv

zctową.

1-31d. Planety i planetoidy.

M er kury w dniu 4. V. znajdzie
w punkcie odsłonecznym swej orbity, a w dziesięć dni później,
14. V. w największym odchyleniu zachodnim {26'101'), przy czym jego
jasność zwiGkszy się z + 1.5 do 0.6 mg. Około tego czasu bGdzie go
można ohserwować na niebie porannym, jeszcze ciemnym, gdyż wschodzić będzie godzin~ przed Słońcem. świecić wówczas będzie na tle
:gwiazdozbioru Ryb, nieco na pn. od gwiazdy a Psc. W e n u s, przecinając ubogie w
gwiazdy pkolice nieba (Ryby) znajdzie siG 22. V.
w punkcie odsłonecznym swej orbity. ·wschodzi na około 2 godziny
przed Słońcem. M ar s w ciągu miesiaca przecina gwiazdozbiór Wodnika, by pod koniec miesiąca wkroczyc do Ryb, zbli:i:a.i<JC siG do rów~
nika. Jego jasność zmienia się . od + 0.9 mg na początku do + O 6 mg
przy końcu miesiąca. średnica tarczy powiększa się z 6".4 na 7"'.4 na skutek zbliżania się do Ziemi. Cer e s, zmniejszając swą jasność.
przesuwa się w północnych częściach gwiazdozbioru Raka; około 26. V.
znaleźć ją będzie można nieco na pd od gwiazdy L Cne . •T u n o, tracąc
wciąż na jasności. przecina dolne (południowe) partie Bliźniąt, przc·hodząc w dniach 14-16. V. na pd. od gwiazdy ~- Gem .•Jowisz, którc,go opozycja zaszła dnia 17. IV., widoczny jest przez pierwszą cześć
nocy. Posuwa się na swej drodze ruchem wstecznym, "klucząc" w pobliżu Kłosa Panny, u Vir. Niemal codziennie mamy okazjG oglądać
(przez teleskcp) różne zjawiska w układzie jego księ:i:yców galileus70wych, z nich najefektowniejsze są zaćmienia i przemarsze cieniów
przez tarczę. S a t urn, zbliżając siq do opozycji, (13. VI), widoczny jest
przez całą prawie noc; posuwa siG ruchem wstecznym, niestety w nikich partiach ekliptyki, poprzez gwiazdozbiór WG:i:ownika. W teleskopic widok jego najszerzej roz.wartych ptcrścieni jest imponujący.
Uran przesuwa siq ruchem wstecznym w pobliżu gwiazdy delta Raka
(~ Cne), gdzie łatwo może być odszukany lornetlq polową (6 mg).
N e p t u n, który 24. IV. był w opozycji, widocmy jest przez cah1 noc
w Parmie, na wschód od Jowisza; jego jasność wynosi 7-7 mg. zatem
do Qego obserwacji potrzebna jest ju:i: mab luneta. Można go odszukać
nieco (40') na południc od gwiazdy 6.6 mg. 96 Vir. Pozorna średnica
planety wynosić będzie 2".5 przy odległości 29.32 jedn. astr. od Słońc;t.
2d23h14m. Największe zbliżenie Księżyca do Neptuna, Neptun 1°41'
na północ od Księżyca.
3d, Niewidoczne w Polsce, częściowe zaćmienie KsiGżyca.
Jd. Największe wschodnie odchylenie Tytana (najjaśn. księżyc Saturna).
6d. Akwarydy, bardzo szybkie.
6d. Największe zachodnie odchylenie Tytana.
, lld-24d. Herlru1idy, szybkie, biale.
15d01h25m. Najwiqksze ~bliżenie Księżyca do Wenus. Wenus 3°46'
.na południe od Księżyca.
19d. Największe wschodnie odchylenie Tytana.
·ię
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22d2Qd. Ulegnie zakryciu przez Księżyc jasna gwiazda J.. Bliźnią4
3.6 mg. Podajemy tu momenty pierwszego kontaktu obliczone przez.
Obserwatorium Krakowskie dla 5 miast w Polsce.
Poznań
20h31'3'4
Wrocław
32. O
Toruń
32.7
Kraków
34.2
Warszawa
34 . 6
27d. Największe zachodnie odchylenie Tytana.
30d. Pegazydy, szybkie.
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Maj 1958 r.
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Oznaczenia zjawisk:

Foczątek

Zaćmienie księżyca

pc
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ppk
ppc

Zakrycie księżyca przez .Jowisza
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 medes, Callisto) w kolejno
J - Jowisz.

księżyce

Konie~

kc
kk
kpk
kpc

galileuszowe (lo, Europa, Ganiodległościach od Jowisza;

wzrastających

Każdego dnia o 24hoom podano położenie wzajemne księżyców i Jo:Wisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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KOMUNIKA'I'Y KOŁ P. T. M. A.
na maj 1958 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
- ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Rlecz - Przedmieścle 618
Częstochowa Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne w Parku Stasz1ca. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy nieba
w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zglostenlu w S'ekretarlacte.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu wlasJlym .czynny we wtorki
i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.
Pokazy meba w każdy pogodny wteczór.
Udańsk Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk
Oliwa, ul. Piastowska 34 te!. 6-419. Sekretariat czynny w pOniedziałki l środy
w godz. 17-18.
Gdynia - 1d. 10-go Lutego 24. Polskle Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim
telefonicznym porozumienJU: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingrad u 32, teł. 52-481.
Jędrzejów .:_ Siedzibą Kola jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 8,
te!. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony tct·mm.
Katowice - Siedzibą Kola jest Planetarium l Obserwatorium Ludowe, Chorzów l,
skr. poczt. 10, te!. 301-49 - W ka?;dą pierwszą sobotę miesiąca Wieczory
dyskusyjne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą sobotę mtesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetarium od godz. · 18.
KrakGw - ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki
godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki g-odz. 18-20. Pokazy nfeba na Wawelu w bezcnmurne wiec.:ory od godz. 19-21.
Krosno n. W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowptkl l, I p., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się' w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzedmm zgłoszeniu.
•
.
t.ódź W lÓkalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat
i biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. l8-2Q-. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Kola.
Nowy Sącz - lokal własny prly ul. Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. l•J-19
Olsztyn - Muzeum Mazurskie.
Opole- Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. 45.
Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18.
O~wlęclm ul. Wliidyslawa Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się ·w każdy bezchmurny czwartek od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka,
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 19.30-20 .
f>loc~ J. Burzyńskl, pi. Narutowicza l. - Delegatura .,Ruch".
l'oznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Sekretariat i biblioteka .czynne
we wtorki i czwartki w godz. 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szlifierska. Pubiiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtot·kowy l czwartKowy w Parku lm. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlarnl.
Racibórz - ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
s~czecln- Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej . Sekretariat czynny we · środy
w godz. 26-21 . .Pokazy nieba odbywaJą się w każdą pogodną. środę. W raz1e
niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń - lokal własny, ul.· M. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czyn'ne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19. Dn;a
12. V. 1958 r, odczyt St. Nowaka pt . .,Swląt swlazd" . , Początek o godz. 18.
Warszawa - lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat l Sekcje czynne
we wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
wieczór w godz. 19,15-21.
Wrocław Lokal własny przy ul. Pionierskej 11. W dniu 16 maja odbędzie 'się
naukowe zebranie członków Kola, na którym będzie wygłoszony referat. Szczegóły będą podane w prasie miejscowej.
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Porównanie Galaktyki z innymi układami gwiazdowymi. - Rozkład
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URANIA
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE
POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOSNIKOW ASTRONOMil
KRAK 0 W

t9SI

Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich
Zamieszczamy poniżej artykuł, nadeRedakcji "Uranii" przez prof. E. L.
Krinowa, Naukowego Sekretarza Komitetu
Meteorytowego Akademii Nauk ZSRTI
w Moskwie i wybitnego specjalisty w zakresie zagadnień z dziedziny meteorytyki.
Nie wątpimy, że artykuł ten wzbudzi żywe
zainteresowanie naszych czytelników.
słany

EUGENIUSZ L. KRINOW- Moskwa

METEORYTYKA I JEJ P ODSTAWOWE ZAGADNIENIA
Meteoryty, czyli żelazne lub - znacznie częściej - kamienne masy, spadające na Ziemię z przestrzeni międzypla
netarnej, stanowią jedyny materiał pozaziemskiego pochodzenia, dostępny dla badań laboratoryjnych. W badaniach tych
są sto-sowane różnorodne, ściśle nowoczesne metody. Dla przeprowadzania pewnych badań specjalnych są też wypracowane
i wykorzystywane pewne metody specyficzne.
Dla pomyślnego zbadania meteorytów pod wielu wzglę
dami są wa:żJne nie tylko stosowane metody, ale i dobór do
badań odpowied.niiego materiału. Dobór ten powinien być dokonany z uwzględnieniem specjalnych cech meteorytu, a to
dlatego, by uniknąć otrzymania wyników przypadkowych. Podczas badania składu materiału meteorytowego, budowy meteorytu lub jego własności fizycznych należy bezwzględnie zwłaszcza przy interpretowaniu otrzymanych wyników - brać
pod uwagę współczesne pojęcia o budoWiie systemu planetarnego i jego ewolucj' oraz o warunkach istniejących w przestrzeni międzyplanetarnej.
Dziedzina badań naukowych nad meteorytami obejmuje
znaczny zespół zagadnień wewnętrznie ze sobą powiązanych.
Zagadnienia te określają cały kompleks zadań w zakresie ba-
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dania meteorytów, mających na celu rozwiązanie problemu
zasadniczego, tj. wyjaśnienie warunków powstawania meteorytów, oraz ustalenie ich roli w ewolucji systemu planetarnego
i w tych procesach, które w przestrzeni' międzyplanetamej
dokonują się w czasie obecnym. Wymienione tu okoliczności
sprawiły, że pod koniec ubiegłego stulecia badania meteocytów
wyodrębniły się ostatecznie w osobną samodzielną gałąź wiedzy, która na wniosek rosyjskiego uczonego J. J. Simaszki
otrzymała nazwę meteorytyki.
Ale narodziny meteorytyki odnieść należy do ostatnich lat
XVIII wieku, kiedy to profesor uniwersytetu berlińskiego
i członek-korespondent Petersburskiej Akademii Nauk, znany
fizyk E. F. Chladni udowodnił, że t2'Jw. żelazo Pallasa, znalezione w r. 1749 na Syberii przez kowala Miedwiedi.ewa jest
J}ochodzenia meteo,rytowego. Wyniki swych badań Chladni
ogłosił w pracy pt. ,.0 pochodzeniu znaleziska Fallasa i innych
podobnych mas żelaznych", która borła wydana w Rydze
w 1794 r.
Sądzić można, że nie będZiie przesadą, gdy powiemy, iż dogłębne i pełne zbadanie składu materiału meteorytowego, jego
budowy i własności fizycznych może umożliwić prędsze, zupełniejsze i peJWniejsze rozwiązanie zagadnienia składu i wła
sności obł10ku przedplanetarnego i jego ewolucji aż do utworzenia planet włącznie. Uważam za wskazane przytoczyć tu
słowa wybitnego radzieckiego uczonego, akademika W. I. Wiernadzkiego. który w swym sprawozdaniu wygłoszonym w 1938 r.
na posiedzeniu oddziału nauk przyrodniczo-mailematycznych
Akademii Nauk ZSRR powiedział, co następuje: "Mnie się
wydaje, że teraz dopiero znaczenie meteorytyki dociera należycie do świadomości naukowej. Półtora wieku pracy w tej
dziedzinie, w ostatnich dziesiątkach lat coraz bardziej intensywnej, pozwala obecnie sformułować pewne uogólnienia, na
które należy, moim zdaniem, zwrócić uwagę nie tylko Akademii, ale i wszystkich myślących ludzi naszego kraju w celu
wzmożenia i rozwinięcia pracy naszej Akademii w tej doniosłej dziedzinie wiedzy".
Tak więc meteorytyka stanowi dziś całkowicie uformowaną,
ogólnie uznaną, samodzielną naukę. Wszakże do chwili obecnej
nie jest jeszcze ustalone w sposób ostateczny i ogólnie przyjęty,
jaki jest pełny zakres jej badań. Dlatego też w tej sprawie
autor wypowiada poniżej swój pogląd osobisty.
Meteorytyka powinna się zajmować naukowym badaniem
materiału meteorytowego we wszelkich jego stanach i przejawach. Podstawowym zadaniem meteorytyki powinno być
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wszechstronne zbadanie meteorytów: składu ich materiału, ich
budowy, oraz ich własności morfologiemych i fd.zycznych,
a także wyjaśnienie wszelkich ich cech specyficznych: tych,
które je odróżniają od tworów ziemskich, i tych wspólnych,
charakterystycznych zarówno dla meteorytów, jak i dla ziemsklich utworów kopalnych.
Poza tym do zadań meteorytyki powinno się zaliczać wszech- ·
stronne zbadanie warunków ruchu meteorów w atmosferze
ziemskiej i w przestrzeni międzyplanetamej. W konsekwencji
powinny stać się obliczalne przeloty meteorów w atmosferze oraz elementy ich dróg. Ważne też miejsce powinno zajmować badanie wzajemnych oddziaływań meteorów i atmosfery
w czasie przelotu przez nią tych pierwszych z kosmiczną pręd
kością. Głównym celem tych badań ma być poznanie mechanizmu rozpadu meteorów i określenie ich mas i form począt
kowych (w momencie wtargnięcia do atmosfery).
Na koniec osobnym rozdziałem meteorytyki winno być badanie spadku tzw. meteorytów kraterotwórczych.
Jakież postępy meteorytyka dotychczas poczyniła i jakie
stoją dziś przed nią problemy zasadnicze?
Jeszeze stosunkowo niedawno uważano, że meteory - jeśli
nie wszystkie, to w każdym razie znaczna ich część - poruszają się po drogach h i p e r b o l i c z n y c h. Uważano więc,
że znaczna ilość meteorów przenika do systemu słonecznego
z przestrzeni międzygwiezdnej. Gdy wszakże do obserwacji
meteorów zastosowano udoskonalone metody fotografowania,
a w ostatnich latach - radiolokacji, udało się ustalić. że przytłaczająca ich większość porusza się z prędkościami e l i p ty c zn y m i, należy więc do systemu słonecznego. Do tych samych
wniosków doprowadziły też badania przelotów w atmosferze
i elementów dróg szer~gu meteorytów, których spadki były
ostatnio obserwowane na terenie Związku Radzieckiego. Wyniki szczególnie przekonywujące i budzące zaufanie otrzymał
akademik W. G. Fiesienkow podczas badania warunków, w których spadł słynny Sichote-Aliński żelazny deszcz meteorytowy.
Droga tego ostatniego okazała się eliptyczna i przytern typowo
asteroidalna (p. rys. na wkładce).
Badania dróg meteorytów i liczne wskazówki - m. in.
podobna zdolność odbijania światła i niesferyczny kształt doprowadziły do ustalenia. że między meteorami i asteroidami
zachodz1 ścisły związek genetyczny. Te dwie grupy tworzą
właściwie jeden kompleks ciał niebieskich w obrębie systemu
słoneczn go. Asteroidy sq to właśnie olbrzymie meteoryty.
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spostrzegane w teleskopach w postaci punktów świecących .
Z dtugiej strony meteoryty - to resztki niewielkkh asteroidów, które wskutek swych małych roomiarów nie mogą być
przynajmniej na razie w największych nawet teleskopach
zauważane z Ziemi jako punkty świecące. O nich dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy spotykają się z Ziemią i przestają istnieć jako ciała niebieskie, spadając na powierzchnię
Ziemi w postaci meteorytów.
Należy wszakże zauważyć, że określanie ich przelotów
w atmosferze, a zwłaszcza obliczanie elementów ich orbit, jest
jednym z najtrudniejszych zadań meteorytyki. Szczególnie
trudnym zadaniem jest określenię początkowej (w chwili
wtargnri.ęcia do atmosfery) prędkości meteoru. Tłumaczy się
to okolicznością, że spadki meteorytów zdarzają się zawsze niespodzianie i w miejscach nieprzewidzianych, skutkiem czego
obserwacje są dokonywane przez przypadkowych świadków
zdarzenia, a nJie przez specjalistów i bez użycia jakichkolwiek
przyrządów. Nic więc dziwnego, że opracowanie takich prymitywnych obserwacji dostarcza w najlepszym razie wyników
przybl.iżonych.

Z powyższego wynika, że jednym z podstawowych problemów meteorytyki jest opracowanie i praktyczne stosowanie instrumentalnych metod obserwacji spadku meteorytów. W czasie ruchu w atmosferze ziemskiej z prędkością kosmiczną meteory ulegają zniszczeniu w sposób zasadniczo dwojaki: l) przez
rozpadanie się na części i 2) przez rozpylanie się (wskutek
rozbryzgiwania się ro·z tapionego materiału i częściowo wskutek
parowania).
Morfologiczne badania licznych deszczów meteorytowych
doprowadziły do wniosku, że deszcze te tworzą się w wyniku
rozpadania się w atmosferze na wiele części ciał pierwotnie
v,riększych. Nie dość na tym : meteory podczas ruchu w atmosferze z reguły dz.ielą się na części i spadają jako deszcze meteorytowe. Siady rozpadu mogą być ntekiedy spostrzegane bezpośrednio na poszczególnych egzemplarzach spadłych z deszczem meteorytowym, pokry tych korą stopu tzw. powierzchni
drugiego rodzaju. Mianowicie na tych powierzchniach daje się
zauważyć pewna szorstkość, charakterystyczna dla świeżego
złamania. Tym właśnie różnią się one zdecydowanie od powierzchni zwykłych (pierwszego rodzaju), wykazujących już
znaczną obróbkę atmosferyczną i typowe regmaglipty (p. ryc.
na wkładce). Nierzadko też spotyka się egzemplarze, znalezione
w miejscach od siebie odległych , których powierzchnie rozpadu,
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choć już pokryte korą stopu, wyraźnie do siebie pasują (p. ryc.
na wkładce). Drugim ważnym wynikiem badań mJOrfologicznych
jest stwierdzenie zaJemości między rozmiarami regmagliptów
a poprzecznym przekrojem meteorytów. Okazało się mianowicie, że średnica :regmaglirptu stanowi - przeciętnie biorąc dziesiątą część poprzecznego przekroju meteorytu. Stąd
na podstawie rozmlliarów regmag1iptów spotykanych na odła
mach meteorytu możemy sądzić
wielkości całego meteorytu.
Szczególnie ważną jest okoliczność, że znajdując nieki!edy na
meteorytach powierzchnie ze specjalnie wJ.elkri.mi regmagliptami, możemy być przekonani, iż egzemplarze te stanowią peryferyczne części meteoru pierwotnego (przed jego ro~padem)
i że te ich poWiierzchnie znacrone wielkimi regmagliptami są
częściami zewnętrznej powierzchni meteoru pierwotnego. Stąd
wynika, że egzemplarze z wielkimi regmagliptami można orientacyjnie umiejscawiać w meteorze p,ierwotnym. Posiada to duże
znaczenie przy badaniu wpływu, wyWjeranego przez pr01ll1ieniowanie kosmiczne na wytwarzanie w meteorach izotopów
poszczególnych pierwiastków, zwłaszcza izotopów helu w meteorytach żelaznych.
Przy sposobności zaznaczymy, że na terenie Folski spadł
dnia 30 stycznia 1868 r. w pobliżu Pułtuska słynny, ogólnie
znany deszcz meteorytowy. Zebrano wówczas kilka tysięcy
egzemplarzy, których główna masa znajduje się w Polsce.
Drugi deszcz meteorytowy, nie mniej godny uwagi, spadł
w Polsce zgoła niedawno, bo 12 marca 1935 r. Był to spadek
meteorytu łowickiego, który - jak się okazało - należał do
rzadkiego typu deszczu meteorytów żelazokamiennych, zwanych
mezosyderytami. Tym razem zebrano 58 odłamków o łącznej
wadze około 59 kg. Byłoby rzeczą bardzo interesującą poddać
te meteoryty badaniom morfologicznym.
Morfologiczne badania licznych meteorytów doprowadziły
do stwierdzenia jeszcze jednego ważnego faktu. Okazało się,
mianowlicie, że meteory, po•ruszając się w atmosferze ziemskiej
z kosmiczną prędkością , tracą stosunkowo nieznaczną część swej
masy pierwotnej. Dlatego też zachowują ślady swych pierwotnych kształtów , które ni•e są bynajmniej kształtami nieprawidłowymi, bo wykazują wielograniastość.
Tak np. wśród meteorytów kamiennych często spotykanego
typu chondrytów przeważają kształty piramidalne. Przy tym
okazuje się, że meteor o takim kształcie, jeśli podczas wtargnię
cia do atmosfery był zwrócony swym wierzchołkiem ku przodowi, nie rozpada się i podlega tylko nieznacznej obróbce atmo-
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sferycznej, zmienlaJąc swój kształt pkamidalny na konusoidalny. Spada więc jalro pojedynczy egzemplarz o tzw. kształcie
orientowanym. Wśród meteorytów żelaJZ.Ilych są rozpowszechnione tzw. oktaedryty. Są to meteoryty, których budowa
wewnętrzna wykazuje orientację oktaedryczną, tj. orientację
według krawędzi ośmiościanu. Okazało się, że kształt pierwotny
tego rodzaju meteorytów był zbliżony do kształtu ośmiościanu,
jak na to wskazuje jeden z meteorytów znalezionych na terenie ZSSR. Na koniec przestudiowanie morfologicznych wła
sności meteorytów doprowadzli. do szczegółowego poznania zjawiska rozbryzgiwania się. Chodzi o to, że na wielu egzemplarzach spotyka się rozsiane na ich powierzchniach stwardniałe
k r o p l e roztopionego materiału meteorytowego. Zostały one
strącone z różnych występów i krawędzi meteorytu przez napotkane silne prądy powietrzne. Miejscami występują one w postaci skupień, a miejscami widuje się je jako poszczególne rozrzucone kuleczki. Rozmiary tych ostatnich wyrażają się w dziesiątych i setnych częściach milimetra. Zjawisko rozbryzgiwania się roztopionego materiału meteorytowego występuje szczególnie wyraźnie na niektórych egzemplarzach Sichote-Aliń
skiego deszczu meteorytowego. Zbadanie tego zjawiska doprowadziło do wniosku, że materiał, topiący się stale na powierzchniach meteoru w czasie jego ruchu w atmosferze, jest z meteoru i jego części zdmuchiwany i rozbryzguje się na najdrobniejsze kropelki. Rozproszone w atmosferze kropelki te
niezwłocznie twardnieją i zmieniają się w kuleczki. Z tych to
kuleczek składa się niewątpliwie ów ślad pyłowy, widoczny
przy spadku meteorytów (p. ryc. na okładce). Cząsteczki pyłu
powinny stopniowo osiadać na powierZJchni Ziemi i przenikać
w glebę. To też można było oczekiwać, że cząsteczki-kuleczki
będą kiedyś przy badaniu gleby odnalezione. I rzeczywiście
przebadanie gleby pozwoliło wykryć w niej obecność kuleczek
podobnych do tych, które były obserwowane na meteorytach
(p. ryc. na wkładce).
W związku z powyższym zauważymy, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla zbierania i studiowania pyłu
meteorytowego posługiwano się w ostatnich latach umieszczonymi pod otwartym niebem płytkami szklannymi, powleczonymi warstwą lepu. Na takich "eksponowanych" płytkach
wśród bardzo licznych innych przylepionych cząsteczek pyłu
znajdowały się też prawidłowe kuleczki, podobne do wyżej opisanych. Obecnie wszakże stwierdzono, że różne pyły przemysłowe zawierają dokładnie takie same kuleczki, jakie wystę-
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Dlatego też przy wykonywa,niu
i badarua pyłu meteorytowego,
rozproszonego w ziemskiej atmosferze, należy zachować jak
najdalej idącą ostrożność. W związku z tym staje przed nami
ważne zadanie ustalenia różnicy między pyłem meteorytowym
a przemysłowym. Jest możliwe, że przy pomocy rentgenografii
uda się ten problem rozstrzygnąć .
W wypadkach wyjątkowych, gdy meteor posiada ogromną
masę początkową, dochodzącą do dziesiątków i setek tysięcy
ton, przebija on art:mosferę ziemską w całej jej grubości
i z resztkami prędkości kosmicznej rzędu kilku kilometrów na
sekundę, uderza o powierzchnię Ziemi. Teoretyczne prześledze
nie warunku spadku takich gigantycznych meteorytów doprowadziło do ważnych wniosków. Okazało się mianowicie, że przv
prędkości uderzenia powyżej 3-4 km/sek. powinna z miejsca
uderzenia, jak z ośrodka wybuchu, rozejść się silna fala uderzeniowa, niszcząca zarówno sam meteoryt, jak i najbliższe
części gruntu. Przy tego rodzaju prędkości ciało stałe nabywa
własności silnie sprężonego gazu, a to wskutek stosunkowo małej siły międzycząsteczkowej w porównaniu z siłą fali uderzeniowej. Następstwem tego jest eksplozja zarówno meteorytu,
jak i przylegających do niego części gruntu. Ta teoria spadku
meteorytów kraterotwórczych znajduje w zasadzie potwierdzenie w badaniach wielu znanych kraterów meteorytowych, zachodzi wszakże potrzeba dalszego opracowywania jej szczegółów i pełnliejszego jej w tych badaniach uwzględnienia, mię
dzy innymi i w badaniu spadku ogólnie znanego meteorytu
tunguskiego.
O ile chodzi o skład materiału meteorytowego, o budowę
meteorytów i ich własności fizyczne, ograniczymy się tu do
wskazania tych tylko zagadnień, których rozwiązanie posiada
w chw1li obecnej szczególnie ważne znaczenie.
Na pierwszym miejscu postawimy tu doniosłe zadanie poddania analizie chemicznej wielkiej liczby meteorytów, pochodzących przeważnie ze spadków dawniejszych. Zadanie to wynika stąd, że - jak się okazało - dane o chemicznym składzie
dawniej spadłych meteorytów, otrzymane swego czasu przy
użyciu metod, dziś uważanych za przestarzałe, nie odpowiadają
współczesnym wymaganiom. Dlatego też analiza meteorytów
powinna być przeprowadzona według metodyki nowszej, dokładniejszej i tylko jednej. Zadaniu temu może podołać tylko
większy zespół badaczy, może więc być ono pomyślnie wypeł
nione tylko w warunkach współpracy międzynarodowej.
Dużą wagę przywiązujemy do jak najpełniejszego i jak
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zbadania budowy ziarnistej i spotykanych u meteorytów objawów metamorfizmu. Może w tych własnościach
meteorytów kryje się klucz do wyjaśnienia ich hiS!torii i ewolucji systemu planetarnego.
Nie mniej ważne znaczenie posiada zbadanie warunków
powstawania różnych swoistych wewnętrznych struktur meteo,r ytów, jak np. struktury chandrowatej, struktury Pallasa,
figur Widmanstettena i innych.
Ważne jest też zbadanie treści i rozpowszechnienia w meteorytach różnych rzadkich domieszek, prześledzenia ich występowania w różnych fazach meteorytów w celu wyjaśnienia
warunków ich równowagli chemilcznej.
W ostatnich latach poczyniły znaczne postępy prace w zakresie badania radioaktywności meteorytów i określania ich
wieku. Dla określenia wieku meteorów żelaznych stosuje się
przeważnie metodę urana-helo-wodorową, a dla okreś1enia
wieku kamiennych - argonową. Poszukiwania te dowiodły,
że maksymalny wiek meteorytów sięga 4 miliardów lat, lub
niewiele więcej, że więc zbliża się do wi!eku systemu sło
necznego. W obecnym czasie zaistniała potrzeba udoskonalenia
metod określania ich wieku i dalszego prowadzenia tych poszukiwań z uwzględnieniem różnorodności typów meteorytów.
Doniosłe znaczenie posiada wreszcie zbadanie wzajemnych
oddziaływań materiału meteorytowego i promieni kosmicznych
oraz wytwarzania się pod wpływem tych ostatnich różno
rodnych izotopów. Ważne jest w ogóle określenie izotopowego
składu pierwiastków. W ostatnich latach badania tego rodzaju
rozwijają się coraz pomyślniej. Już uzyskano pewne interesujące wyniki. Tak np. stwierdzono, że węglowodór, siarka, uran
i inne posiadają w meteorytach ściśle ten sam skład izotopowy,
co w utw~:l'rach pochodzenia ziemskiego. To przemawia za przynależnością meteorytów do systemu słonecznego.
W zakończeniu trz.e ba powiedzieć, że chemiczno-mineralny
skład meteorytów, ich budowa .d. własności fizyczne nieodparcie
mówią o tym, iż meteoryty stanowią odłamki o wiele większych
ciał niebieskich. Wniosek ten należy uważać za ostateczny. Niewyjaśnionym pozostaje tylko, czy meteoryty są odłamkami
jednego, czy też wielu ciał niebieskich typu asteroidów. To
ostatnie przypuszczenie zdaje się coraz bardziej znajdować potwierdzenie w obserwoiWanych faktach. Nie mniej jednak dla
ostatecznego wyjaśnienia problemu są niezbędne dalsze badania w kierunku wskazanym przez powyższe wyliczenie zadań
meteorytyki.
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W dwu poprzednich artykułach starałem się wykazać, że
istnieją zagadnienia opracowane pewnie, ale istnieją też i inne, wprawdzie znane pod tym, czy innym wzglę
dem, lecz posiadające jeszcze wiele stron ciemnych, tj. albo
w ogóle nie wyjaśnionych, albo wyjaśnionych hipotetycznie,
a poza tym są całe dziedziny, o których tymczasem z wyją
tkiem hipotez nic nie potrafimy powiedzieć.
Oddzielnym zagadnieniem jest dokładność pomiarów i obliczeń astronomicznych, co do których istnieje wśród ludzi również wiele nieporozumień, wymagających omówienia. Rachunki astronomiczne słyną z dokładności. Do najbardziej dokład
nych należą rachunki dotyczące ruchów ciał w układzie sło
cznym. Jest tak dlatego, że materiał obserwacyjny, dotyczący
tych ruchów, był gromadzony w ciągu stuleci, a ponadto można
się w nich posługiwać wnioskami z praw mechaniki teoretycznej, również dokładnie zbadanymi doświadczalnie i obserwacyjnie . W rezultacie można tu otrzymać wyniki z dokład
nością do siedmiu cyfr znaczących (to znaczy z dokładności1
do dziesięciomilionowych części wartości rozpatrywanej). W wyjątkowych przypadkach dokładność daje się jeszcze zwiększyć .
Na przykład tablice położeń planet wydane w roku 1951 przez
"American Ephemeris and Nautical Almanac" zawierają prostokątne współrzędne położeń Urana, w których dziesiąta cyfra znacząca jest pewna (dokładność dziesięciomiliardowych
części wartości mierzonej tak, jakby mierzyć kilometrową
odległość z dokładnością do mikronów)*).
W innych zagadnieniach musimy się zadowolić Bokładno
ścią znacznie mniejszą .
Kiedyś, pisząc o planetach, podałem dane liczbowe zaczerpnięte, oczywiście z pewnych konkretnych pomiarów i obliczeń .
Jeden ze skrupulatnych czytelników porównał je z analogicznymi danymi z pewnej zagranicznej książki i mając więcej
zaufania do autora zagranicznego, napisał list, zarzucając mi
wprowadzanie w błąd czytelników. Błędu jednak nie było . Za-

w astronomii

Należy zaznaczyć, że współrzędne planet w wymienionych tablisą tylko wielkościami względnymi, odniesionymi do odległości
Ziemia-Słońce. Przy przeliczeniu na kilometry otrzymalibyśmy dokład

*)
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kwestionowane dane były średnicami niewielkich lub odległych
ciał niebieskich (księżyce Marsa, planetki) i wg różnych pomiarów wypadały nieco inaczej.
Zagadnienie dokładności danych astronomicznych jest zasadniczo różne od sprawy pewności lub hipotetyczności rozpatrywanego problemu. Np. miejsce księżyców Marsa w ukła
dzie słonecznym, ogólny ich charakter, należą do spraw nie
zawierających elementów hipotetycznych. Wyznaczenie średnic
jest trudne ze względów pomiarowych. Rząd ich wielkości nie
budzi wątpliwości. Są to ciała o średnicach kilku lub kilkudziesięciu kilometrów. Odległość Marsa w najlepszych warunkach (wielka opozycja) jest około miliona razy większa i wynosi mniej więcej 56 000 000 km. Bez założeń niepewnych rozmiary księżyców nie dadzą się powiązać z innymi znanymi
wielkościami. Trzeba je więc oddzielnie wyznaczyć, zmierzyć.
Wobec rozmiarów księżyców i ich odległości jest to zagadnienie takie, jak pomiar średnicy ziarnka maku z odległości paru
kilometrów. Kątowe rozmiary księżyców Marsa wynoszą poniżej 1/ 10 sekundy łuku. Biorąc pod uwagę zjawisko dyfrakcji,
powstające w lunecie, irradiację, pochodzącą od samych księ
życów, a przede wszystkim bliskość jasnego Marsa, pomiar
średnicy jest tu na granicy możliwości. Takie pomiary wykonane przez Lowella dają na średnicę Dejmosa 16 km, a Fobosa 58. Tak wyznaczone średnice, nie zawierające hipotetycznych założeń, możnaby uważać za prawidłowe, są one jednak
liczbowo niepewne ze względu na małą dokładność pomiarów.
Dlatego też niektórzy wolą się opierać na wielkościach, otrzymanych przy pewnych założeniach hipotetycznych, ale za to
umożliwiających dokładniejsze przeprowadzenie rachunków.
Łatwiej mierzyć jasności ciał niebieskich niż ich średnice.
Można więc zmierzyć jasność obu księżyców, a następnie, znając ich odległość od Słońca i od Ziemi, obliczyć jak wielka
musi być powierzchnia odbijająca - a więc i średnica każdego z nich. Potrzeba jednak przy tym przyjąć jako element hipotetyczny, pewną wartość zdolności odbijania promieni świetlnych (albedo) przez powierzchnię księżyców. Tej zdolności nie potrafimy w żaden sposób zmierzyć, ani wyznaczyć
z innych znanych wielkości, a oczywiście przy różnych założe
niach co do albedo średnice wypadną różne. Jednym z otrzymanych w ten sposób wyników jest 8 km (Dejmos) i 16 km
(Fobos).
Można zaufać tym właśnie wielkościom opartym o bądź co
bądź sensowną fizycznie hipotezę, można się oprzeć o bezpo-
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średnie pomiary wolne od hipotez. Który wynik jest bliższy
prawdy, na razie nie wiadomo. W każdym razie z porównania
obu par przytoczonych wartości wynika, że średnice księżyców
Marsa są rzędu dziesiątków kilometrów, a nie setek, ani tysięcy. Biorąc pod uwagę trudności, występujące w zagadnieniu,
możemy być zadowoleni i z takiej zgodności wyników otrzymanych w różny sposób.
Podobnie przy wyznaczaniu odległości gwiazd mamy metodę
pozbawioną w za-sadzie cech hipotetyczności, polegającą na wyznaczaniu trygonometrycznych paralaks i mamy także metody
hipotetyczne wyznaczania tych odległości na podstawie jasności
gwiazd, opierające się na mniej lub więcej umotywowanych
założeniach, dotyczących przeźroczystości przestrzeni między
gwiazdowej oraz związku między jasnościami absolutnymi
gwiazd i ich ocenami, dającymi się bezpośrednio zmierzyć. Dla
gwiazd bliższych stosujemy metodę trygonometryczną. Dla
dalszych (rzędu stu lat światła) możemy również stosować tę
metodę. Często jednak uważa się, że błędy w hipotetycznych
założeniach będą raczej mniejsze niż błędy wynikające z samych pomiarów i w pewnych zagadnieniach korzysta się z wartości hipotetycznych, z tzw. paralaks spektroskopowych.
Rachunki przy metodzie paralaks spektroskopowych można
wykonać dość .dokładnie. Jeśli w założeniach jest błąd, to od.ległości wszystkich gwiazd wypadną w systematyczny sposób za
duże lub za małe. Przy metodzie trygonometrycznej natomiast
poszczególne odległości będą wyznaczone błędnie, odległość jednej gwiazdy będzie za duża, innej za mała - powiemy wówczas, że odległości wykazują duży przypadkowy rozrzut - ale
nie spotkamy się z systematycznym powiększeniem lub zmniejszeniem odległości*). Mówimy, że paralaksy spektroskopowe
są obarczone głównie błędami systematycznymi, natomiast
trygometryczne - błędami przypadkowymi.
Zależnie od zagadnienia używamy chętniej danych trygonometrycznych lub spektroskopowych. Przy badaniach statystycznych błędy przypadkowe na ogół znoszą się nawzajem, natomiast błędy systematyczne odbijają się w sposób systematyczny
na wynikach. Dlatego w badaniach regularności budowy i ruchów Galaktyki, opierających się na statystyce, chętniej uży
wamy paralaks trygonometrycznych. Dlatego też - między
innymi - istnieje tyle rzeczy nie wyjaśnionych, dotyczących
dalszych części Galaktyki, dla których metoda trygonometry-

*) Pomijam tu pewne subtelne efekty systematyczne, nie istotne dla
naszych rozważań.
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mamy przed oczami jakikolwiek wynik badań astronomicznych i chcemy wiedzieć, w jakim stopniu można mu zaufać, powinniśmy się zapoznać z metodą użytą w pracy; zorientować się na jak dokładnych danych obserwacyjnych (pomiarach) opiera się praca, na jakich opiera się elementach hipotetycznych (jakie istnieją argumenty na korzyść tych hipotez)
wreszcie, czy zawiera jakieś założenia dowolne.
Dlatego też pożądana jest jak największa liczba artykułów
i książek traktujących o metodach badań astronomicznych.
Takie właśnie prace przyczyniają się do propagowania naukowego światopoglądu. Natomiast podawanie samych wyników
może być pożyteczne tylko wtedy, kiedy dociera do czytelnika
już przygotowanego. W przeciwnym razie przyczynia się do
powstawania uprzedzeń i "naukowych przesądów'·.
JAN GADOMSKI- Warszawa

ASTRONOMIA SZTUCZNYCH SATELITOW
Dzlień 4. X. 1957 stanowi przejście z teorii astronautyki do
praktyki. Uruchomiono pierwszy sztuc:zmy księżyc Ziemi. Drugi
wy leciał po upływie miesiąca. Te dwa pierwsze sztuczne ciała
niebieskie, dzieło techniki radzieckiej, omówiliśmy już*). Teraz, gdy już w sumie 5 takich ciał krzyżuje firmament, spróbujemy zebrać wyniki.
Sztuczne księżyce wystartowały z wojskowych wyrzutni rakiet międzykontynentalnych. Otrzymały jednak napęd o tyle
silniejszy, że nie spadły po paraboli z powrotem na Ziemię,
lecz - przesterowane w kierunku równoległym do powierzchni
globu - zostały wmanewrowane w eliptyczny tor okołoziem
ski. Satelity amerykańskie w liczbie trzech, po kilku nieudanych próbach startu, weszły do gry kolejno w terminach: 31. I,
17. III i 26. III 1958 r.
Sztuczne satelity Ziemi siłą faktu zostały objęte zakresem
zainteresowań astronomów. Minęło ledwie pół roku, a już
liczba placówek obserwacyjnych satelitów dorównuje ilości
obserwatoriów astronomicznych. W naszych oczach tworzy się
nowy dział nauki o niebie: astronomia sztucznych
s a t e l i t ów. Wymaga ona obsługi specjalnych zespołów ob*)

Vide .. Urania·' XVIII, 12, str.
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serwacyjnych (zazwyczaj przeszkolonych grup miłośników
nieba) o odpowiednim wyposażenillu instrumentalnym, sprawnej
sieci łączności radiowej, instalacji osobnych obserwatoriów
fachoiWych, uzbrojonych w kamery typu Baker-Nunn, rozsianych po całym globie, a wreszcie szybkościowych maszyn rachunkowych. Maszyny te obsługiwane przez centralne ośrodki
astronomiczne w ciągu niewielu minut "przetrawiają" nadeszle
z całej Ziemi meldunki, rewanżując się obserwatorom radiową
efemerydą niezbędną dla dalszego prowadzenia dostrzeżeń.
Z biegiem czasu sztu~nych satelitów będziemy mieli coraz
więcej i to odleglejszych od :liemi, a więc trwalszych i zapewne
"wiecznych". Wytworzy się zapewne taka sytuacja, jak w obserwacjach księżyców planet, a zwłaszcza planetoid, które
"sperturbowane" przez sąsiednie ciała niebieskie gubią się, wychodzą z ewidencji astronomów tak, że niekiedy "odkrywa się"
je ponownie.
Przypatrzmy się tabeli. Symbol T - oznacza okres obiegu
Satelity dokoła Ziemi, n - ilość okrążeń na dobę, e - mimośród elipsy, i nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny
równika ziemskiego, vf)> v" - 2rędkości orbitalne w punkcie
przy- i odziemnym . Dane te odnoszą się do pierwszych dni po
Nazw a
Data startu
Data likwidacji

Długość "życia"

T
n
Srednia wysokość
Punkt przyziemny - w~ s.
Punkl odziemny - WJS.
Vp
Va
e
i
Masa samego satelity
Wraz z rakietą
Samej aparatury
Dług. wraz z rakietą
Srednica
Długość fali radiowej
Moc nadajnika
Charakter rakiety

l tnk
Spu- l Explo-~ ExploII rer I
rer II

~Sputnik I

l1957 a, 11957
4 X. 1957
31 Xll1957

a 2 1957

4 X. 1957
4 l. 1958

88d
92d
96m
96m
15,0
15,0
570 km 570 km
210 km 210 km
925 km 925 km
7,78km/s 7,82 km/s
7,39 " 7,39 "
0,052
0,052
65°
65°
83,46 kg
0,58 m
7,5 i 15m
-1 Watt
JonosleJonosleryczna
ryczna -

1

~ 1958

a

1958

~

Explorer III
1958 j

3 XI. 1957 31 l. 1958 17 III. 1958 26 III. 195
IV. 1958
-

/2

16Qd
4a
5-1Qa
' f,a
104m
115m
133m
116m
13,8
12,5
10,8
12,4
950 km 1450 km 2250 km 1500 km
250 km 180 km 645 km 200 km
1650 km 2720 km 3855 km 2750 km
7,76km/s 7,80km/s 7,54km/s 7,79km/s
7,05 " 6,62 " 6,25 " 6,61 "
0,096
0,162
0,186
0,159
65°
35°
33°
35°
8,22 kg 1,460 kg
508,3 kg 13,97 "
14,061 k!
4,5 ,.
5, l "
4,95m 0,90 m 1,40 m 2,00 m
0,15 " 0,163" 0,15 "
7,5 i 15m 2,78 i 2,78 m 2,78 i 2,78 III
l~Watt
20- 50 mW
lonosleJonosleJonosleJonoslerycznorycznorycznorycznoegzosleryczna -Kosmiczna -Kosmiczna -Y.otmi czna

l

l
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starcie. Symbol "1957 d", oznacza ostatnią rakietę nośną "Sputnika I" (1957 a 2 ). Puste pola wskazują na brak odnośnych ·informacji.
Co według tabeli można powiedz1eć o pierwszych 5-ciu satelitach Ziemi? Są to wszystko obiekty próbne, które- zaczepiając w punkcie przyziemnym o jonosferę- spadną z czasem,
jak meteory, w szczątkowym stanie na Ziemię. Satelity radzieckie odznaczają się pokaźną masą, satelity amerykańskie są filigranowe (p. ryc. na wkładce). Radiostacje pokładowe są zasilane
bateriami chemicznymi, które po paru tygodniach muszą się wyczerpać i spowodować przerwanie meldunków obserwacyjnych.
Wyjątek stanowi "Explorer II" ("Badacz II"), który ma jedną
radiostację zasilaną energią promieniowania słonecznego. Jeżeli jej urządzenie nie zawiedzie, satelita ten będzie nadawał
sygnały przez cały czas swego lotu, tj. przez kilka lat. Druga
radiostacja "Explorera II" jest czynna tylko w czasie pobudzenia jej do akcji przez fale radiowe z Ziemi, wskutek czego energia jej może być wyzyskiwana oszczędnie, a więc starczy na
dłużei.

Co do z,a kresu badań, to ,,Sputnik I" (p. ryc. na wkładce)
tylko ternoeraturę wewnętrzną i zewnętrzną samego
satelity, "Sputnik II" dokonywał pomiarów natężenia promieniowania pozafiołkowego, promieniowania kosmicznego (p. ryc.
na wkładce) oraz przez mniej więcej tydzień przekazywał na
Ziemię meldunki o zachowaniu się . psa ,,Łajki". "ExpLorer I"
mieTZył natężerne promieniowania kosmiczmego oraz rejestrował spotkania z meteorami, "Explorer II" dokonywał pomiarów temperatury wewnętrznej satelity i temperatury jego powłoki. Okazało się, że temperatura wewnętrzna tego satelity
osiąga w czasie lotu w promieniach Słońca: +30° C, podczas
zaś przekraczania c1enia Ziemi spada do +10° C. Temperatury
jego porwłoki wynosiły w pierwszym wypadku +300 °C (wydaje
się nam to fałszywie podane przez praJsę, gdyż teoretycznie
ciało doskonale czarne w odległości jednej jednostki astvonomicznej może się ogrzać maksymalnie do +119° C), w drugim
natomiast: -100° C.
Rzecz interesująca, że prawdopodobnie wszystkie satelity
"koziołkują" po swych orbitach. \Można to wykryć optycznie
na podstawie zaobserwowanych zmian blasku, albo też "radiowo". W wypadku "Sputnika I" okres jego obmtu wynosił
około 3 miinurty (obserwacje warszawskie).
Jeżeli przyjmiemy podział atmosfery ziems~iej na następu
jące wa:nstwy: troposfera (0-10 km), stratosfera (10-80 km),
jonosfera (80-1000 km) i egzosfera 1000-2000 km), to - ze
mierzył
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względu na przebywaną trasę "Sputnika I" można
szeregować do satelitów jonosferycznych, "Sputnika II"

by zado jonosferyczno-egzosferycznych, a trzy "Explorery" do jO!Ilosferyczno-kosmicznych, gdyż w punkcie odsłonecznym wybiegają
one w przestrzeń kosmiczną.
Niebawem zapewne pokuszą się konstruktorzy o wyrzucenie satelitów, które by w apogeum zbliżyły się do Księżyca.
Problem ten jest o wiele zawilszy od już pokonanych.

KRONIKA
Porównanie Galaktyki z innymi

układami

gwiazdowymi

Porównanie układu gwiazdowego, który zamieszkujemy, z innymi
galaktykami polega na poszukiwaniu obiektów, obserwowanych w naszej
Galaktyce, w innych galaktykach, na badaniu ich cech fizycznych, rozmieszczenia i ruchów i następnie na zestawieniu tych danych obserwacyjnych z odpowiednimi danymi dla Galaktyki.
Porównanie takie opieramy na:
a) obiektach populacji I, tworzących tak zwaną część regularną,
b) obiektach populacji I, reprezentujących część pół-chaotyczną,
c) sferycznej koronie ciągłej emisji w dziedzinie fal radiowych.
Do obiektów populacji II, obserwowanych w Galaktyce i w innych
układach. należą przede wszystkim gromady kuliste. Chociaż badania
ich w naszym układzie gwiazdowym są, jak dotąd, bardzo jeszcze niekompletne, to jednak, porównując je z analogicznymi badaniami dla
mgławicy Andromedy, możemy powiedzieć, że oba te układy są podobne
pod względem liczby i rozkładu gromad kulistych.
Pomiary ruchów obrotowych w przypadku mgławicy Andromedy
i naszej Galaktyki wykazują duże podobieństwo do odległości około
7 kps. (kiloparseków) od środka z tą różnicą, że dla mgławicy Andromedy prędkość obrotu w odległości od 8 od 22 kps. pozostaje prawic
stała, w przypadku zaś naszej Galaktyki w odległości od środka większej
niż 7 kps. obserwuje się znaczny spadek prędkości.
Najbogatsze dane obserwacyjne, które możemy następnie wykorzystać w celach porównawczych, otrzymujemy dla obiektów populacji J.
Z danych o rozkładzie gazu w naszej Golaktyoe, podanych przez van
de Hulsta wnioskujemy, iż nasz Układ Gwiazdowy jest spiralą pośredniego typu. przypuszczalnie typu Sb w klasyfikacji Hubble'a. Części
Galaktyki w promieniu około 3 kps. od środka nie zbadano jeszcze
dostateczn.i.e. Na zewnątrz tej części promień wodzący przecina cztery
szerokie ramiona spiralne i jedno wąskie zewnętrzne. Ramiona znajdują
się w odległości od siebie około 2 kps.
Obraz Galaktyki podany przez van de Hulsta wykazuje duże podo-
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do obrazu mgławicy Andromedy, jaki opisał Baade. Zgoonie
z badaniami tego ostatniego astronoma mgławica Andromedy posiada
3 ramiona spiralne, z których najbardziej zewnętrzne składa się z rozproszonych grup gwiazd wczesnego typu z niew: elką ilością materii
międzygwiazdowej . Odległość pomiędzy ramionami ocenił Baade na
około 3 kps.
Porównanie dwóch układów gwiazdowych naszej Galaktyki i mgła
wicy Andromedy wykazuje jednak pewne różnice, jeśli chodzi o rejony
bliskie środka. W przypadku mgławicy Andromedy ramiona spiralne
wydają się być grubsze w miarę zbliżania się do środka, obserwujemy
je przy tym prawie do samego jądra. W Galaktyce zaś - gęstość atomów wodoru maleje w kierunku do centrum; przy tym w odległości
mniejszej niż 3 kps. budowa spiralna ledwo jest spostrzegalna. Obłoki
wodoru w tej części Galaktyki wydają się poruszać w sposób zupełnie
przypadkowy.
Z faktu tego nie należy jednak wnioskować, że te dwa układy
są różne. Być może, iż wodór w najbardziej wewnętrznych częściach
układów jest molekularny i zatem nie może być obserwowany bezpośrednio. Wodór atomowy, posiadający duże prędkości, tworzyłby drobną
część ogólnej masy woooru, byłby jedynie małą jego domieszką .
W związku z badaniami porównawczymi naszego Układu Galaktycznego z innymi układami tego typu powstaje szereg intrygujący ch pytań, np. jaka przyczyna powoduje powstanie tak dużych prędko !:c i przypadkowych atomów wodoru w pobliżu jądra układu? - lub: dlaczego
w wewnętrznych ramionach spiralnych mgławicy Andromedy, przy tak
znacznej gęstości materii, nie obserwuje się gw:azd wczesnego typu
widmowego o dużej jasności
Badania tego typu mają jeszcze i inny aspekt: z jednej strony pomogą do utworzenia ogólnego poglądu na budowę naszej Galaktyki,
z drugiej zaś, badania prowadzone w naszym Układzie ułatwią zrozumienie mechanizmu, który powoduje powstawanie i utrzymywanie się
ramion spiralnych w ciągu wielu obrotów całego układu.
W ostatnich latach utrwalił się pogląd wśród astronomów, iż budowa spiralna jest związana ściśle z zawartością gazu i pyłu w układzie
gwiazdowym. Wydaje się, że jedynie układy zawierające dużo materii
rozproszonej i gazu mogą tworzyć ramiona spiralne, te ostatnie zatem
składają się głównie z materii międzygwiazdowej .
Jeśli chodzi o promieniowanie radiowe sferycznej otoczki układów
gwiazdowych, to stanowią ono jedną z najbardziej_ interesujących i niezrozumiałych cech fizycznych. Obserwacje tego promieniowania., tak
w przypadku naszej Galaktyki, jak i innych galaktyk, szczególnie mgła
wicy Andromedy, są jeszcze jednak bardzo niekompletne
niepewne
trudno z nich wyciągnąć pewne wnioski.
(Według Symposium No. 5 I. A. U. Cambridge, 1958)
M. K.

Po prawej: Orbita SimeteoG. Fiesienkowa).

chote-Alińskiego
rytu (podług W.

dołu: Kamienny meteoryt Wengerowo.
Wskutek znacznej obróbki atmosferycznej po•Vlerzchnie meteorytu pokryły się rzeźbą regmagliptów.
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Po prawej: Kamienny deszcz meteorytowy Kuźniecowo. Dwa okazy.
których stykające się powierzchnie
są najprawdopodobniej powierzchniami rozpadu.
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Porównawcze rozmiary rakiety startowej .,Sputnika r·· (masa bez paliwa - 100 ton) i ,,Explorer I" (.. Vanguard" bez paliwa - 10 ton) według .. lnteravia·• -1957 XII .

Model "Sputnika I" z wystawionymi
antenami na wystawie w Moskwie.

Zespół

trzech fotoelektrycznych powielaczy .,Sputnika II"', przeznaczony
do pomiarów natężenia promieniowania pozafiołkowego i promi:eni X
Słońca. Aparaty te włączały się automatycznie, gdy satelita biegł w Słońcu

Luneta pryzmatyczna 40 X 64 na statywie stołowym
Fot. P. Z. O.

Zasobnik z psem .. Łajką "
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przestrzenny galaktyk w grnmadach

Dobrze znanym faktem jest nierównomierny rozkład na niebie ukła
dów gwiazdowy~h, zwanych mgławicami pozagalaktycznymi, lub galaktykami. Obiekty te bowiem występują przeważnie w gromadach i obecnie znamy ich już parę tysięcy i liczba znanych wzrasta równolegle ze
wzrostem mocy używanych instrumentów i rozwojem techniki fotograficznej.
Znaczenie kosmologiczne badań gromad galaktyk podkreślił amerykański astronom Z. Z w i ck y w latach trzydziestych obecnego stulecia.
Chodzi tu mianowicie o możliwości badania ewolucji Wszechświata; jak
wiadomo bowiem, obserwowane ciała niebieskie (z powodu ich rozmaitych i wielkich odległości od nas, liczonych w setkach, tysiącach, a jeśli
chodzi o dalekie galaktyki - nawet w milionach lat światła) nie są jednoczesne. Zwłaszcza galaktyki, ze względu na olbrzymie oddalenia, widzimy nie takie, jakie są obecnie, a jakimi były miliony lat temu. Gdybyśmy zatym przypuścili, że cały Wszechświat uformował się w pewnym
względnie krótkim czasie oraz że gromady galaktyk przechodzą przez
pewne kolejne stadia ewolucji, to obiekty dalekie powinny WYkazać
wcześniejszy stopień rozwoju, niż obiekty bliskie, powinny być .. młod
sze" w stosunku do tych ostatnich. Należy się zatym spodziewać pewnych różnic strukturalnych pomiędzy gromadami bliskimi i dalekimi
i różnice te mogą być obserwowalne.
Prace Zwicky'ego dotyczyły przeważnie wielkich gromad galaktyk takich, jak gromady w gwiazdozbiorach Coma, Cancer i Corona Borealis. Na podstawie zliczeń i ocen poszczególnych obiektów w gromadach znalazł on wówczas, że stosunek liczby jasnych galaktyk do sła
bych na stopień kwadratoWY maleje wraz z odległością od środka gromady. Wynika stąd, że jasne i przeważnie masywne galaktyki koncentrują się w kierunku ku środkowi, podczas gdy słabsze i mniej masywne
przeważają na peryferiach gromady.
Obecnie badania rozkładu przestrzennego galaktyk w gromadach
podjął nru nowo i rozszerzył astronom szwedzki Ake W a l l e n q u i s t ,
który WYkorzystał dawny materiał obserwacyjny Zwicky'ego, uzupeł
niony znacznie przez najnowsze zdjęcia 200-caloWYm teleskopem na Mt.
Palomar.
Podobnie jak w przypadku gromad kulistych, gęstości powierzchniowe wewnątrz gromad galaktyk maleją najpierw bardzo szybko wraz
z odległością od środka, następnie znacznie wolniej w częściach bardziej zewnętrznych. W przypadku wielkich gromad fotografie WYkazują
istnienie centralnego jądra galaktyk otoczonego przez rozległą część zewnętrzną z gęstością powierzchniową prawie stałą.
Wallenquist przebadał w ten sposób 10 gromad, w tym 4 bliższe (do
37 megaparseków = 120 milionów lat światła), l = średniej odleg!o ś ci
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(120 mgs - 391 milionów lat światła) i 4 dalekie (do 336 mgs =
1096 milionów lat światła).
W celu porównania wyników dla rozmaitych gromad Wallenquist
znalazł wzór dla spadku gęstości wraz z odległością od środka gromady.
Jeśli przez d oznaczymy gęstość przestrzenną, przez r - odległość
od środka gromady, przez a i k - pewne stałe wielkości, wtedy gęstość
przestrzenna d wyrazi się prostym związkiem, a mianowicie:

a

d = --

rK

wykładnik

potęgi

k we wzorze charakteryzuje

szybkość

gę

spadku

stości.
Pomijając gromadę w Koronie Północnej, gromady można podzielić
ze względu na odległości na dwie odrębne grupy. Grupa odległych gromad średnio znajduje się 10 razy dalej niż grupa bliskich, co oznacza
różnicę w czasie kosmicznym 1000 milionów Jat światła. Gromady dalekie są zatym widomie o 1000 milionów lat młodsze od bliskich. średnia
absolutna średnica gromad (równa podwójnemu promieniowi) wynosi
około 2 mps ~ 6.5 milionów lat światła.
W rozkładzie przestrzennym galaktyk w gromadach wykrył Wallenqlllst drobne różnice. średnia wartość wykładnika k jest dla gromad
dalszych 1.85, dla bliskich - 2.32. Odległe a zatem widomie młodsze
gromady, chociaż średnio wykazują większe gęstości (jak to widać w załączonej tablicy), posiadają mniejszą koncentrację, niż bliskie i widomie
starsze gromady.

=----

Nazwa
gromady
galaktyk

--

Hydra I
Cancer
(jasne galakt.)
Perseus
Com a
(jasne galakt.)
Corona Bor.)
(jasne galakt.)
0138
1840
1304
3110
(Coma B)
2044
0925
1253
4422
0855
0321
Hydra II

+
+
+
+
+

Odległość

w mps

l

w mllj.
l.

ŚW.

Promleń

w mgs

l

l.

św .

~""l~
na
mgs'

k

23.8

77.6

0,66

2.2

131

2.18

26.4
30.2

86.1
98.5

0.81
1.49

2.6
4.9

35
16

2.41
2.55

37.0

120.6

1.18

3.8

80

2.12

120.3
288.4

392.2
940.2

1.05
0.71

3.4
2:3

50
214

2.41
1.65

305.1
319.4
330,0

994.6
1041.2
1075.8

0.82
0.82
1.15

2.7
2.7
3.7

178
136
91

1.77
1.78
2.03

336.3

1096.3

1.08

3.5

135

2.01

k

2.32

1.85
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Wallenqulst otrzymane wyniki uważa za prowizoryczne ze względu
na szczupły, jak dotąd, materiał obserwacyjny i niedostateczne jeszcze
dane fotometryczne. Badania rozkładu galaktyk w gromadach są niezwykle ważne dla rozwiązania wielu problemów metagalaktycznych.
(Wedułg Arkiv for Astronomii Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Bd 2, H. 2, 1958).
M. K.
Zagadnienie

rozkładu

galaktyk

W obserwatoriach Mt. Wilson i Mt. Palomar przygotowano katalog
2719 gromad galaktyk. Na podstawie tego katalogu wybrano gromady
{spełniające pewne kryteria), które będą
się nadawały do dalszych
badań statystycznych, dotyczących rozkładu w .,wielkiej skali" materii
we Wszechświecie. Chodzi tu o przekonanie się:
a) czy rozkład materii we Wszechświecie zmienia się wraz z odległością,
b) czy rozkład jest izotropowy, tzn. czy materia posiada jednakowe wła
sności we wszystkich kierunkach,
c) czy materia posiada tendencję do tworzenia hypergromad, tzn. czy
gromady grupują się z kolei w pewne gromady, czy też rozkładają
się równomiernie.
Badania tego typu są niezwykle ważne dla poznania budowy i ewolucji Wszechświata jako całości.
(Według A. J. vol. 62, 2, 1957)
M. K.
Okres obrotu Plutona

dokoła

osi

Okresy obrotu jaśniejszych planet otrzymywano zwykle badając pewne
cechy na ich powierzchniach, lub przy pomocy metod spektroskopowych.
Widoma średnica Plutona jest tak mała, że obraz planety przypomina
gwiazdę; badanie obrotu zatem zwykłymi metodami w tym wypadku
zawodzi. Jeśli jednak Pluton posiada cechy powierzchni odbijającej
niejednakowo, jego jasność widoma będzie zmieniała się podczas obrotu.
Pomiary jasności zostały wykonane przez M. F. W a l ker a i R. H ard i e' g o w obserwatorium Lowella w Stanach Zjednoczonych. Podczas pięciu nocy w marcu 1955 r. obserwowano Plutona w interwale
czasu od 4 do 7 godzin w celu przebadania możliwości zmian blasku
krótko-okresowych. Wynik obserwacji był ujemny. Żadnych krótko-okresowych zmian, przekraczających 0'!'01 nie wykryto. Srednią wielkość
gwiazdową Plutona otrzymano z obserwacji fotometrycznych podczas
15 nocy w roku 1955. Stwierdzono, że jasność Plutona jest zmienna w małych granicach i że zmiany te można byłoby wyjaśnić, przyjmując odpowiedni okres obrotu dokola osi planety. Końcowe wyniki są następu
jące:
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Srednia wielkość gwiazdowa, wizualna Plutona (podczas
opozycji) wynosi
SrednJ. wskaźnik barwy
Okres obrotu dokoła osi (w dniach)
Zmiana wielkości gwiazdowej

141~~90

0.79
6.39
om13

Niespodzianką w podanych wynikach jest stosunkowo długi okres
obrotu. Według opinii niektórych astronomów, popartej przez. znanego
astronoma amerykańskiego Gerarda Ku i, jp er a, Pluton pow stał
prawdopodobnie jako satelita Neptuna, a nie jako jedna z planet naszego układu słonecznego.
(Według

J. B . A. A. vol. 66, 80, 1956)

Obserwacje

radio-sygnałów

M. K ,

z Jowisza

Odkrycie prz.e z B u r .k e i Frank l i n a w roku 1955 em.lSJ I radiowej z Jowisza dało szerokie pole dla badań radio-astronomicznych.
Na stacji obserwacyjnej Uniwersytetu Ohio dokoiiJCUlo obserwacji sygnałów z Jowisza przy 26.6 Me/sek. i przy uźyoiu interferometru stkładają
cego się z dwóch tworzących kąt anten-reflektorów.
Sygnały z Jowisza składają się z krótkotrwałych wybuchów, które
przyporni.nają zjawisko elektrycznego wyładowania podobne do ziemskiej błyskawicy. Są to sygnały bardzo silne z potężnym wierzchołkiem ,
kilkanaście razy przewyższające wartość silnego źródła radiowego A
w gwiazdozbiorze KasjopeL
Sygnały radiowe z Jowisza w znacznej iJości są pojedynczymi impulsami, wiele jednak składa się z wyro.źnych par lub trójek, które tworzą jak gdyby dwie grupy: jedną posiadającą przerwy w uderzeniach,
wynoszące X sek. i druga o pr.z erwach, wynoszących 1 /lo tej wartości.
Czas trwania pojedynczego uderzenia wynosi parę tysięcznych sek. lub
nawet mniej.
Wysunięto dwa możliwe mechanizmy dla wyjaśnienia tych wielokrotnych impulsów: l) są one wielokrotnymi elektrycznymi wyładowa
niami na Jowiszu, lub 2) mogą być zjawiskiem echa, w którym drugie
i trzecie uderzenie są echami pierwszego. Analiza około 50 silnych wielokrotnych impulsów (uderzeń), obserwowanych w czasie 3 godzin
aktywności Jowisza w dniu 2 lutego 1956 r., sugeruje pewne charakterystyczne cechy owych przerw w impulsach, które mogą być wyjaśnione
przy pomocy rozchodzenia się echa pewnymi ścieżkami, zmieniającymi
się wraz z rotacją planety. Otrzymane wyniki nie są jednak ostateczne.
(Według

A. J. vol. 61, 182, 1956)

M . K.
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Okresowa kometa Oterma (1942 VII)

Kometa ta, odkryta w 1943 w Obserwatorium Astronomicznym Turku
(Finlandia), zasługuje na uwagę obserwatorów i teoretyków ze względu
na zdolność znacznego zbliżania się do Jowisza i ewentualne widoki
wyznaczenia jego masy z powstających przy tym dużych zakłóceń ruchu
komety. Według O t e rm y, kometa, z powodu dużej koncentracji
jądra, może być zaobserwowana dokładniej, niż inne komety, nie mniej
~bliżające się do Jowisza.
A oto elementy jej orbity, wyprowadzone z przeszło 200 obserwacji
z lat 1942-1956, z uwzgl ę dnieniem zakłóceń Jowisza i Saturna.
M0
a
e

341 9 .5948 1950. JJ. l !l. o, CZ . E
(11 448".2658)
3.97174
0.14274

lo\

Q
V

354°8445 }
155.1317
3.9883

1950.0

Obliczenia zakłóc e ń ruchu komety, wstecz od 1942 do 1936 r., wykometa w r. 1937 zbliżyła się do Jowisza (podobnie jak kometa Kopffa w 1954) na odległość 0.17 j. a. Podobne obliczenia Otermy,
odnoszące się do okresu po odkryciu, ujawniły, że kometa w 1963 r.
znowu zbliży się do Jowisza, tym razem na odległość 0.095 j. a . i znajdzie
się w tzw. sferze jego aktywności. Ponadto orbita komety, bezpośrednio
przed 1940 i po 1960 r. przypada zewnątrz, a w latach 1940-1960
wewnątrz orbity Jowisza. Zanotować należy również dokonywujące się
przy tym znaczne zmiany eliptyczności i położenia linii apsyd orbity
komety.
kazały, że

F. K.

Nowy atlas z Mount Palomar
Na Mount Falomar obok największego teleskopu optycznego o śred
nicy 5 m czynna jest od lat 7-dmiu największa szerokokątna kamera
Schmidta o otworze 1,2 m. Przy jej pomocy fotografuje się systematycznie tamtejsze niebo celem zestawienia atlasu nieba. Dotychczas
uzyskano 876 płyt formatu 36X 36 cm, na których przy użyciu filtru
niebieskiego sięgnięto do gwiazd 21m1. Na tyluż płytach zdjętych przez
czerwony filtr osiągnięto granicę jasności 20m.
Pierwszy przegląd uzyskanego materiału fotograficznego dał nastę
pujące odkrycia: 4 nowe karły w otoczeniu Słońca, 2700 supergalaktyk,
nieraz bardzo bogatych w galaktyki, 13 kulistych gromad gwiazd, 82 mgła
wice i świecące pierścienie zjonizowanego wodoru, 4 planetoidy o osobliwych orbitach oraz 11 komet.
Nowy atlas sięga 3 mzy głębiej w Kosmos, niż dotychczasowe atlasy,
obejmując przestrzeń 25 razy większą , niż poprzednie. Dyrektorem zjednoczonych obserwatoriów M t Wilson i M t Falomar jest I. S. B o v e n,
rezydujący w bazie w Pasadenie.
J . G.
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KRONIKA PTMA
W ciągu pierwszych miesięcy każdego roku kalendarzowego odbywają
Walne Zebrania członków Oddziałów Towarzystwa, a to celem zło
żenia rocznego sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i dokonania wyboru nowych władz terenowego Oddziału. W większości wypadków zebranńa te poprzedza aktualny odczyt na temat ściśle zwią
zany ze statutową działalnością Towarzystwa, co przyczynia się do
Umocniania organizacyjnej więzi wśród członków Oddziału. Zwyczaj
ten należałoby zaprowadzić na walnych zebraniach wszystkich ogniw
nasrej organizacji.
się

*

*

*

Dnia 26. I. b. r. odbyło się Walne Zebranie członków opolskieg()
Oddziału, które było poprzedzone wyświetleniem naukowego filmu oraz
referatem mgr mz. S z a f k o w s k i e g o,
prezesa wrocławskieg()
Oddziału, na temat obserwacyjnych wyników ostatniej wielkiej opozycji
Marsa w 1956 r. W wolnych wnioskach poruszono sprawę uruchomienia
punktu obserwacyjnego na tarasie Miejskiego Domu Młodzieży. Wniosek przyjęto i przekazano do wykonania nowowybranemu Zarządowi,
w skład którego weszli: inż. K. K r a w czyń ski, jako ponownie wybrany prezes, inż. E. P o s p i s z y l, vice-prezes, St. B rod z i ń ski,
sekretarz, i St. S o s n o w ski, skarbnik.

•

*

•

Dnia 10. II. b. r. w Toruniu odbyło się Walne Zebranie tamtejszego
sprawami, jakie ustępujący prezes przekazał nowemu Zarządowi, znalazła się sprawa podjęcia i prowadzenia
dalszej akcji budowania specjalnego punktu obserwacyjnego na terenie uzyskanym od miejscowej Rady Narodowej o powierzchni 2.000 m 2 ,
którego zatwierdzoną lokalizację Oddział nasz już posiada.
Zarządzone wybory powołały na prezesa ponownie prof. J. S z y c a,
zaś J. Gar d z i e l e w s k ą na vice-prezesa, H. W i t k o w ski e g o
(ponownie) na sekretarza i Z. K ę d z i er ski e g o na skarbnika. Nowemu Zarządowi przesłał Zarząd Główny P. T. M. A. wyrazy uznania wraz z życzeniami szczęśliwego ukończenia podjętego zadania.
Oddziału. Pomiędzy ważnymi

•

*

*

Dnia 25. II. b. r. W Oddziale poznańskim odbyło się Walne Zebranie
członków. Wybory powołały ponownie na prezesa prof. J. W i t k o wskiego; na jego zastępcę doc. dr B. Kiełczewskiego; na sekretarza inż. J. W o s i ck i e g o; na skarbnika ponownie ob. w. Z aw i dzk i e g o.
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Walne Zebranie członków Oddziału
obrad poprzedził referat ob. Fr. S tra d a l a
na temat: .,Torquetrum, jako przyrząd obserwacyjny starożytnych astronomów". Z przedłożonego sprawozdania wynika, że praca Oddziału wybija się głównrle w zakresie budowy narzędzi obserwacyjnych dla celów naukowych. Obecnie jest w budowie teleskop uniwersalny o śred
nicy 350 mm, przy pomocy którego możnaby obserwować za.Tówno
w ognisku Newtona, jak też Cassegrain'a. W tym celu górna część tubusa byłaby wymienna z możliwością umocowania kamery fotograficznej. W przyszłości możnaby ten układ uzupełnić płytą korekcyjną, jak
to jest w typie teleskopu Schmidta-Backera. Do projektowania teleskopu
istnieje już gotowy montaż paralaktyczny z kołami podziałowymi i napęd elektryczny.
Do władz Oddziału ponownie powołano ustępujący Zarząd w osobach: T. S z u f y, jako prezesa Oddziału, Fr. S tra d a l a, jako viceprezesa, prof. J. S t a n ki, jako sekretarza oraz dyr. S. J a s i e n i ak a
jako skarbnika.
Dnia 27. II. b. r.

oświęcimskiego.

obradawało

Porządek

•

*

•

W gliwickim Oddziale na Walnym Zebraniu w dniu 9. III. b. r ponowy zarząd w następującym składzie: prezes mgr inż. M. P aw l i ń ski - ponownie, vice-prezes mgr inż. H. B i e l s k i. sekretarz J. Kas z a - ponownie i skarbnik inż St. W o l n i a k.
wołano

*

*

*

P. T. M, A. celuje w urządzaniu masowych pokazów
nieba i dobrze zorganizowanych wyjazdów do licznych miast, okalają
cych ów centralny ośrodek przemysłu tekstylnego w Polsce.
Na czele Oddziału stoi, wybrany ponownie prezes inż. E. Kowa l,
w skład Zarządu wchodzą: L. S zuber t - vice-prezes, G . K l im e k - sekretarka i T. Gr a b ar czy k - skarbnik.
Walne Zebranie członków Oddziału odbyło się w dn:u 17. III. b. r.
Łódzki

Oddział

•

*

•

Warszawski Oddział P. T. M. A. prowadził w roku ubiegłym wykoń
czeniowe prace nad przygotowaniem planów Ludowego Obserwatorium
i Planetarium na terenach b. szpitala ujazdowskiego, Obecnie prace
te są wstrzymane z braku przyrzeczonych kredytów, przeto działalność
Oddziału coraz intensywniej wybija się w zakresie organizacji obserwacji aktywności Słońca i gwiazd zmiennych. Wyniki tych całorocznych
prac pomieszczone są w wydawanym dodatku naukowym do "Uranii",
który jest przeznaczony dla zagranicznej wymiany.
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Walne Zebranie członków Oddziału, odbyte w dniu 20. III. b. r.,
na prezesa dr J. G a d o m ski e g o (redaktora naukowego
dodatku do Uranii), na vice-prezesa prof. dr W. Z o n: n a, na sekretarza
mgr A. P i a s k o w s k i e g o i na skarbnika ob. B. H r y n i e w i c z a.
wybrało

*

*

*

W krośnieńskim Oddziale Towarzystwa, wybory na rok bieżący
odbyte w dniu 21. IV. b. r. powołały ponownie na prezesa: prof. A. M az u r k i e w i c z a, zaś J. W i n i a r s k i e g o na jego zastępcę, I. Dymn i c k ą na sekretarkę i inż. L. S t a n u l ę na skarbnika. Oddział ten.
podobnie jak i nowosądecki, rozwija pracę popu1aryzaiorską także poza
swoją siedzibą i wyróżnia się pracą w wiejskich Uniwersytetach Ludowych.

*

*

*

Dnia 24. IV. b. r. odnowiono w Oddziale szczecińskim władze miejscowe, wybierając na prezesia prof. mgr T. Re waj a, zaś prof. mgr
W. N o w ak a na jego zastępcę, nadto inż. B. Czar n o ck i e g o na
sekretarza, a E. M a y e r a na skarbnika Oddziału.
Nowy Zarząd podjął myśl rozbudowania tarasu obserwacyjnego na
dachu gmachu szczecińskiej Politechniki.

*
We

*

dnia 12. V. b. r. podpisano umowę, na mocy której
nasze Towarzystwo, względnie jego wrocławski Oddział, w posiadanie tzw. "Wzgórza Partyzantów" wraz z istniejącymi na nim budynkami. Umową tą Prezydium Rady Narodowej Stare Miasto, przekazało w formie długoletniej dzierżawy wspomniany objekt Zarządowi
Głównemu P. T. M. A. reprezentowanemu przez prezesa mgr inż. W. Kuc h ar ski e g o i inż. A. S z a f k o w ski e g o, prezesa miejscowego
Oddziału. Objekt ten ma służyć wyłącznie popularyzacji astronomii
wśród najszerszych warstw tamtejszego społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży szkolnej różnego stopnia i typu. Wskazuje
to, iż nowowybrane władze samorządu terytorialnego mają na uwadze
nie tylko poprawę stanu gospodarczego miasta wydzielonego, ale także
troskliwą opiekę w zakresie dóbr intelektualnych, sprzyjaj~ą rozpowszechnieniu naukowego poglądu na budowę Wszechświata.
weszło

Wrocławiu
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PORADNIK OBSERWATORA
Nowe lunety i lornetki
produkcji Polskich Zakładów Optycznych w Warszawie
Dzięki uprzejmości dyrektora PZO mgra inż. Kazimierza Patorskiego
głównego konstruktora tych zakładów mgra inż. Tadeusza Hanca,
uzyskałem możność zaznajomienia czytelników "Uranii" z najnowszymi
konstrukcjami lunet i lornetek wyrobu PZO, które bądź wprowadzane
są właśnie do produkcji, bądź produkowane już od pewnego czasu, ale
dotychczas jeszcze nie ukazały się w sprzedaży. Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawa zaopatrzenia członków PTMA w niżej
opisane lunety o objektywach średnicy 70, względnie 64 milimetrów,
gdyż produkowane będą wyłącznie na zamóWienia określonych insty-

oraz

tucji i w

z tym nie zostaną wypuszczone na rynek do wolnej
(dotyczy to w każdym razie teleskopu meniskowego ,.T 50 X 70") .
Gdyby jednak wśród czytelników .,Uranii" znalazła się dostateczna
ilość osób reflektujących na zakup tych narzędzi, to nie jest rzeczą wykluczoną , że udało by się skłonić PZO do wykonania pewnej dodatkowej ilości egzemplarzy tych lunet. Dlatego też ewentualni reflektanci
proszeni są o możliwie szybkie nadesłonie zgłoszeń na adres Oddziału
Warszawskigeo (zwracanie się bezpośrednio do PZO jest bezcelowe). Oczywiście samo nadesłanie zgłoszenia nie zobowiązuje jeszcze do zakupu
w sensie prawnym (a jedynie moralnym), nie mniej jednak należałoby
je nadsyłać dopiero po dokładnym przeanalizowaniu swych możliwości,
przede wszystkim natury finansowej, gdyż trudno sądzić by inne względy
mogły odgrywać znaczniejszą rolę: oba instrumenty są bardzo ciekawe,
ładnie wykonane i naprawdę warte nabycia przez każdego, kogo tylko
na to stać, nawet jeśli astronomią interesuje się dość powierzchownie.
Jako termin ewentualnej dostawy wchodziły by w rachubę III wzgl.
IV kwartał bieżącego roku; jest więc jeszcze trochę czasu na zebranie
pieniędzy.
• l,
~ ..,,.!
1. Szkolno-amatorsk; teleskop systemu Cassegraina-Maksutowa o śre
dnicy menisku 70 nun i odległości ogniskowej 765 mm. Instrument ten
(oznaczenie firmowe "T 50 X 70"). którego wprowadzenia do produkcji
śmiało pogratulować można Dyrekcji i Biuru Konstrukcyjnemu P. Z. O.,
posiada. jak się wydaje, dwie zasadnicze zalety, wyróżniające go korzystnie spośród innych narzędzi tej kategorii:
a) długość tubusa wraz z okularem wynosi tylko 23 centymetry, co
sianowi zaledwie 0,3 długości ogniskowej teleskopu, ciężar zaś jego przez
zastosowanie lekkich metali jest specjalnie mały. Oba te czynniki nie
pozbawione są dużego znaczenia praktycznego; z jednej bowiem strony
umożliwiają one łatwy transport narzędzia w przypadku dojeżdżających
prelegentów, względnie astronomów-amatorów, wyjeżdżających na urlop
lub wycieczkę i chcących wolny czas wykorzystać dla dokonania obserwacji; z drugiej zaś strony niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie teleskopu w zamknięciu (nawet w szufladzie), co chroni go przed
uszkodzeniem przez niepowołane osoby a ewentualnie również i przed
kradzieżą . Dla porównania warto nadmienić, że luneta o tej samej śred
nicy obiektywu 70 milimetrów musiałaby posiadać długość ok. 90-120
centymetrów i odpowiednio znacznie większy ciężar. O łatwym jej
przewożeniu nie byłoby więc już mowy.
sprzedaży

związku
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b)

Wydaje

się,

że

meniskowo-zwierciadlana konstrukcja teleskopu

stanowić może dla niektórych użytkowników (dla młodzieży w pierwszym
rzędzie) specjalną atmkcję i być w ten sposób czynnikiem wywołują
cym i utrwalającym zainteresowania naukowe, nie koniecznie w odniesieniu do astronomii, lecz również fizyki lub nauk technicznych.

Optyczny
także artykuł

układ

teleskopu składa się z 4 zasadniczych części (patrz
mgr L. Adamskiego: "Teleskopy meniskowe .. , Urania 1955,

nr 2):
a) z tzw. menisku Maksutowa będącego specjalną formą b. słabo rozpraszającej soczewki, praktycznie wolnej od abcracji
chromatycznej
i zmieniającą aberację sferyczną zwierciadła głównego w ten sposób, by
była równa, lecz odwrotnego znaku, jak dla zwierciadełka wypukłego.
Uzyskuje się przez to dobrą korekcję całego układu, tak, że jakość
optyczna odpowiada standartom dobrych obiektywów soczewkowych.
Korekcja chromatyczna jest nawet lepsza, co zresztą przy tej wielkości
narzędzia nie odgrywa jeszcze specjalnie dużej roli.
b) z wklęsłego zwierciadła głównego posiadającego w środku otwór
z umieszczoną w nim rurkową przesłoną przeciwodblaskową.
c) ze zwierciadełka wypukłego, stanowiącego odpowiednio ukształto
waną część menisku, które przemieszcza ognisko zwierciadła głównego,
przedłużając jednocześnie znacznie jego odległość ogniskową. Oba zwierciadła pokryte są napyloną w próżni warstewką aluminium, znacznie
bardziej odpornego na wpływy atmosferyczne (zawartość w powietrzu
gazów działających chemicznie) niż srebro, pod warunkiem, że teleskop
przechowywany będzie w pomieszczeniu nie specjalnie zawilgoconym.
d) z 2 wymienionych, czterosoczewkowych okularów (symetrycznych)
o odległościach ogniskowych 15,3 oraz 8,3 mm, dających powiększenia
odpowiednio 50X oraz 92 X , przy polu widzenia 42 wzgl. 34 minut kąto
wych. Nawet więc przy powiększeniu silniejszym można będzie widzieć
w polu widzenia całą tarczę Słońca lub Księżyca; powiększenie to w zupełności wystarczy dla wyzyskania możliwości obserwacyjnych narzędzia
tej wielkości.
Okulary te wyróżnia dobra jakość obrazów oraz specjalnie duża
odległość żrenicy wyjściowej (patrz artykuł A. P.: .. Oznaczenie powiększenia" Urania nr 11 z 1957) od ostatniej powierzchni tylnej soczewki okularu (równa około 34 odległości ogniskowej okularu), co
ułatwia w dość znacznej mierze dokonywanie obserwacji osobom zmuszonym do noszenia okularów korygujących wzrok.
Ogniskowanie okularów, tj. .,nastawianie na ostrość " dokonywane
jest, podobnie jak to ma miejsce w lornetkach, przy pomocy oprawki
z gwintem wielozwojowym.
Do obserwacji Słońca teleskop wyposażony jest w nakładaną na
przednią część tubusa przesłonę z ekscentrycznie umieszczonym otworem
średnicy 25 mm, oraz w ekran projekcyjny o wymiarach 15X15 cm.
przesuwany wzdłuż osi teleskopu. Umożliwia to wraz z odpowiednim
przesunięciem okularu uzyskiwanie na ekranie obrazu Słońca o stałej
średnicy 100 mm, niezależnie od zmian jego kątowej wielkości w ciągu
roku (możliwe jest także uzyskanie obrazu wększego np. 150 mm śred
nicy). Możność wykonywania rysunków Słońca stale o tej samej śred
nicy 100 mm umożliwi amatorom i młodzieży szkolnej opracowywanie
ich przy pomocy siatek współrzędnych heliogralicznych załączonych do
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Miłośnika
przybliżonej
wartości
pouczających obserwacji i

P . Kulikowskiego (.. Poradnik

Astronomii··. Warszawa
okresu obrotu Słońca
i innych ciekawych i
amatorskich pomiarów.
Oczywiście możliwe jest również dokonywanie obserwacji bezpośred
nich, z zastcsowaniem wspomnianej przesłony oraz filtru ciemnego nakładanego na okular.
Nastawienie teleskopu na obiekty przeznaczone do obserwacji przeprowadza się przy pomocy celownika szczerbinkawego (z wyjątkiem
Słoika), podobnie jak w opisanej niżej lunecie .,L 40X64 ...
Cena instrumentu wraz z opisanym powyżej wyposażeniem wynosić
ma orientacyjnie ok. 2,5 tys. zł . Nie obejmuje ona jednak azymutaluego
statywu stołowego, którego P. Z. O. produkować nie będzie; może by więc
Zarząd Główny P. T. M. A. zorganizował dla swych członków-nabywców
teleskopu produkcję statywów po możliwie jak najniższej cenie.
Dodać jeszcze można, że zarówno menisk jak i powierzchnie okularów pokrywane będą nalotem przedwodblaskowym.
2. Pryzmatyczna luneta ziemska o średnicy objektywu 64 mm (odl.
ogn. 400 mm) i o powiększeniach 20X oraz 40 X. Luneta ta (oznaczenie
firmowe .. L 40X64") prreznaczona jest w zasadzie do obserwacji ziemskich i dlatego wyposażona została w analogiczny jak w lornetkach,
układ pryzmatów odwracających; może ona jednak znaleźć również
zastosowanie w astronomii amatorskiej do obserwacji nie wymagających
stosowania silniejszych powiększeń (obserwacje komet, gwiazd zmiennych itp.), przy których korzystne jest duże pole widzenia oraz znaczna
światłosiła (w tym przypadku otwór względny wynosi l : 6,25). Zastosowaniu temu sprzyja fakt, że powierzchnie elementów optycznych
lunety powleczone są warstwami przeciwodblaskowymi (patrz artykuł
A. P ... Naloty przeciwodblaskowe", Urania nr 10-12 z 1949 oraz .. Świa-
tłosilne teleskopy zwierciadlane", nr 1-3 z 1949). znacznie zwiększają
cymi jasność obrazów przez wydatne zmniejszenie strat światła przez
odbicie; naloty te zwiększają równocześnie kontrastowość obrazów przez
unieszkodliwienie refleksów w polu widzenia. jakie szczególnie zaobserwować się daje przy oglądaniu jasnych obiektów.
Ciężar samej lunety wraz z l okularem wynosi zaledwie 1,15 kG .
a więc jest tego samego rzędu. co ci ężar dużych lornetek (d o 1.0-+-1,3 kG),
długość w zależności od okularu równa jest 38,0 do 39,6 cm. Do wyposażenia lunety należą:
a) dwa okulary o powiększeniach 20 X i 40 X :
1956) i oznaczanie np.

lunety

Odl. ogn.
okularu

20 X
40 X

20 mm
10 mm

Powiększenie

średn. źren.

lunety
3,2 mm
1,6 mm

Pole widzenia
okularu

Pole widzenia
lunetv

53°
70 8

2°39'
1°54'

Na szczególną uwagę zasługuje okular silniejszy o dużym polu widzenia,
b) filtr żółto-pomarańczowy zwiększający kontt·astowość obmzu przy
niewielkim zamgleniu atmosfery,
c) statyw: składany trójnóg stołowy, oraz śruba statywowa.
b) estetycznie emaliowany futerał w formie walizeczki o wymiarach
392 X 150 X 90 mm, mieszczący prócz wymienionych części, również i pę-
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dzelek do czyszczenia optyki

(należy czynić

to jak najrzadziej) oraz fla-

nelową śdereczkG. Ciężar całego kompletu wynosi zaledwie 3,15 kG.
Całość stanowi interesujące i udane rozwiązanie konstrukcyjne, przy-

czym na podkre ś lenie zasługuje estetyczne i staranne wykonanie (p. fotografia na wkładce) oraz wysoka jakość obrazów, w zupełności stojąca
na poziomie lepszych tego typu instrumentów z zagranicy.
Cena kompletu około 2,5 tys. zł. jest bezwątpienia dość wysoka w porównaniu do przeciętnych uposażeń, niska jednak jeśli ją porównać
z cenami inych krajowych lub importowanych przyrządów optycznych.
3. Nowe lornetki pryz matyczne 8 X 30, 8X 40, 11 X 40.
P . Z. O. przystąpiły nareszcie do produkcji bardziej sprawnych lornetek
niż stereotypowe i od dawna "oklepane" lornetki 6X 30. Nowe lornetki
już wkrótce ukażą się w sprzedaży i w odróżnieniu od 2 lunet poprzednich, będą dostępne dla wszystkich, oczywiście dysponujących odpowiednią kwotą pieniędzy. Tabelka poniższa przedstawia najważniejsze
dane 5 lornetek produkcji P. Z. O. oraz ich orientacyjne ceny (jedynie
z grubsza przybliżone, wg informacji P. Z. 0 .); do tabelki włączono
również 2 typy lornetek produkowanych dotychczas (2,5 X 24 oraz 6X 30).

-

Ozna~zenie - ~ 0 obie~owiększ.
L Te
LT6 X
L 8 X
L 8 X
Lll X

l
30
30
40
40

24 mm
30
"
30
40
40 "
~

"

l

2,5
6
8
8
10,8

X
X
X
X
X

l Pole widz . , Ciężar
80
8°30'
8°30'
6°20'
6°20'

l

--

l

520 g
550
590 "
640 "

"

Cena
195 zł
710- 760 zł
ok. 1.200 zł
1.400.
"
1.600 "

"

Podano ciężar samych lornetek, ciężar futerału wynosi 400-7-500 g).
Poza pozy cją pierwszą wszystkie lornetki są pryzmatyczne, z optyką
pokrytą nalotami przeciwodblaskowymi. Na specjalną uwagę zasługują
lornetki 8 X 30 oraz 11 X 40 wyposażone w szerokątne okulary o polu widzenia 68°, pozostałe lornetki zaopatrzne są w powszechnie stosowane
okulary Kellnera o polu widzenia ,...., 50°.
Przez zastosowanie lunetek nasadkowych (patrz: dr J. Pagaczewski:
"Niebo przez lornetkę", Kraków 1947) istnieje możliwość 5-7-5-krotnego
zwiększenia powiększenia dla celów amatorskich obserwacji astronomicznych, jakość obrazów będzie jednak w przypadkach takich obniżona
i sposób ten polecać można jedynie w przypadku braku lepszego narzę
dzia obserwacyjnego.
Sprawność optyczna i obserwacyjna omówionych w punktach 1-3
lunet i lornetek (tj. zdolność rozdzielcza, zasięg itd.) nie wymaga specjalnego omawiania, odpowiada ona bowiem w zupełności standartom
przyjętym dla narz ę dzi tego rodzaju i tej wielkości.
Antoń i Piaskowski

Warszawski

Oddział

P . T. M. A.
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Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmienioWYch na czerwiec br. (czas środk.-europ.)
RZ Cas: ld21h15m, 3dlh45m. 7d20h45m, 9hld15m, 13h20dOOm. 15dOh30m,
19dl9h30m, 20d24hOOm, 25d18h45m, 26d23h30m.

Lyr: VI, 12d6h, 25d4h.
U Oph: VI,3d23h30m, 9dOOh15'll,14dlhOOm. 19dlh45m, 24d2h45m, 25d18h45m,
29d3h30m, 30d19h45m.
A W Peg: VI, 4d5h, 14d20h. 25dllh.
EE Peg: VI, 4dlh45m, lld23hOOm, 25d2h15m.
Andrzej Wróblewski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Czerwiec 1958 rok
Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązują
cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zaprowadzony czas letni, należy do
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d, h, m, s oznaczają dnie,
godziny, minuty i sekundy czasu, podczas gdy przez: •, ', ", oznaczono stopnie,
minuty i sekundy łuku. Przez <X•
oznaczamy, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał niebieskich, wznoszenie proste i zboczenie; A• <P• oznaczają długość
l szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg - wielkość gwia-

a.

zdową.

ld-30•1. Planety i planetoidy. M er kury, 18. VI. w górnym złą
czeniu, praktycznie biorąc niewidoczny; dopiero pod sam koniec miesiąca może będzie możllla próbować zobaczyć go po zachodzie Słońca
na jasnym tle nieba. W e n u s wschodzi około 211 przed Słońcem; z Ryb
przechodzi do Barana ,a koło 20. VI. do Byka; jasność minus 3.5 mg.
14. VI. Wenus ulegnie zakryciu przez Księżyc. M ar s, zwolna jaśniejąc.
przesuwa się w gwiazdozbiorze Ryb i wschodzi ok. 2 godziny przed
Słońcem. J o w i s z przez cały miesiąc nie zmienia wyraźnie położenia,
gdyż znajduje się w miejscu zwrotnym swojej dorocznej pętli zmi{'niając ruch wstecznego na prosty. Praktycznie .. tkwi w miejscu", kilka
stopni na pn. od Kłosa Panny, błyszcząc światłem gwiazdy - 2 mg.
Jeszcze możemy śledzić teleskopem co ciekawsze ziawiska zaćmień
i przejść przez tarczę cieniów - jego 4 galileuszOWYCh satelitów. S at urn w Wężowniku porusza się ruchem wstecznym i jest przez całą
noc widoczny w okresie przeciwstawienia do Słońca (opozycji) (13. VI) .
.Test to najlepszy okres w ciągu tego roku dla obserwacji teleskopowej
tej bardzo ciekawej i efektownej planety. Dzięki najszerszej rozwartym
pierścieniom (27°) obraz teleskopOWY jest nadzWYczaj efektowny. Jasność
planety +0.3 mg. Uran widoczny w l części nocy w Raku, w pobliżu
gromady Praesepe i gwiazdy a Cne jako gwiazda 6 mg; zwolna odsuwa
się od obu ruchem prostym. N e p t u n a znaleźć można na przedłuże
niu linii łączącej gwiazdy k Vir - 96 Vir jako gwiazdę 8 mg.; pod
koniec miesiąca Neptun zatrzymuje się i zmienia ruch z wstecznego
na prosty. Cer e s i J u n o praktycznie przestają być dostępne obserwacjom.
Miesiąc czerwiec nie sprzyja obserwacjom ze względu na okres tzw.
białych nocy, polegający na tym, że bezpośrednio po długim zmroku
następuje świt. Przez całą noc można czytać duży druk.
Blask księżyca przeszkadzać będzie najbardziej w pierwszych i ostatnich dniach miesiąca.
2d-17d. Spadają Scorpionidy, bardzo powolne.
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2dl8h35m. Księżyc w okresie pełni minie Saturna w odległości 5 tarcz
(2040') od północy.
4d Największe wschodnie odchylenie Tytana (najjaśn. księżyc Saturna).
J2d Największe zachodnie odchylenie Tytana.
14dOh. Saturn w opozycji do Słońca.
J4d. Zakrycie planety Wenus przez Księżyc.
Poznań
2h50m7
Wrocław
2 50. 7
Toruń
lh52m5
2 51 . 5
Kraków
2 46 . 4
Warszawa
l 50. O
2 49. 9
W Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie początek zjawiska przed wschodem Księżyca. Jasność Wenus - 3.5 mg.
19d Największe wschodnie odchylenie Tytana
21cl23h. Foczątek lata na półkuli północnej.
23<1-30cl. Spadają Draconidy, bardzo powolne.
25<120h59m. Księżyc minie Jowisza w odległości 2°02'.
28 Największe zachodnie odchylenie Tytana.
30dOhJOm. Księżyc około pełni mija Saturna od północy w odległości
2°.6.
układzie księżyców

Zjawiska w
Czerwiec 1958 r.
~
Q

;

l

CZai
~rodk.europ.

h m
l 23 15
2 23 15
3 23 07
2315
4 21 37
2315
5 23 15
6 l 57
23 15
7 114
22 35
23 15
8 23 15

l

;

zjawl1ko

Q

l

•rodk.CZOJ
europ.
h

42Jl3
41J23
2 kpc
42Jl3
3 kpc
4213J
43Jl2
l ppc
43J2
l kc
l kpc
4231J
24Jl3

zjawlako

ll
;

Q

lJ4,23
Jl34
2 ppc
2 kpc
213J4
3 ppc
3 kpc
3J124
31J24
l ppc
23J4
l kpc
l kc

jrodk.·
czao
europ.
h

m

9 23 15
lO 23 15
23 24
11 142
23 15
23 20
12 136
23 15
13 23 15
14 22 20
23 15
15 o 29
21 38

Oznaczenia zjawisk:

l

gallileuszowych Jowisza

15
16
17
18
19
20
21
22
23

23 15
23 15
23 15
23 15
23 15
23 27
23 l 5
23 15
o 15
23 15
23 33
20 52
2315

m

l

zjawloko

l

;

Q

l

bodk.czao
europ.
h

2Jl34
1J423
4J213
421J
43Jl
2 kc
431J2
432J
l ppc
42J3
l kc
l kpc
41J23

zjawloko

m

24 2315
25 23 15
26 23 15
23 43
27 23 15
28 20 l3
2315
29 23 15
23 23
30 20 38
22 47
23 15

Foczątek

l

4J213
21J43
3Jl4
2 pc
31J2-ł

2 kpc
32Jl4
2J4
3 kc
l ppc
l kpc
1J234

Koniec
pc
kc
Zakrycie księżyca przez Jowisza
pk
kk
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
ppk
kpk
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza
ppc
kpc
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europa, Ganlmedes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza;
J - Jowisz.
Każdego dnia o 23"15m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
Zaćmienie księżyca
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341
3 35
3 33
3 37
3i6

20 19
20 28
20 34
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20 28
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3 33
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20 18
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19 56
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3 09
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C:tęstochowa Siedzibą Oddziału jest
Ludowe Obserwatorium Astronomiczne
w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz 17-19. Pokazy
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dyskusyjne w Czytelni Planetarlum od godz. 18. - W każdą drugą sobotę miesiąca Zebranie Sekcji Instrumentalnej w Czytelni Planetanum od godz. 18
Kraków - Ul. L . Solskiego 30, m . 4. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki
godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory , od godz. 19-21.
.
Krosno n. W . - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I p., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkle~· :
· niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu .
.
.
t.ódź w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p ., pok . 512. Sekretariat
l biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. !8-20. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu przed lokalem Koła .
Nowy Sącz - Lokal własny przy ul: Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. s'e~retariat
czynny codziennie w godz. 16-19.
Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świat, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej Nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim .
Wycieczki po uprzednim 'porozumieniu telefonicznym Nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebrania Członków Oddziału w każdą 3-clą sobotę miesiąca od godz.
18-tej w Muzeum Mazurskim. Ze względu na okres wakacyjny w lipcu i sierpniu
Zebrań nie będzie .
·
Opole -Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury, pok. ł!l.
Sekretariat cz:vnny codziennie w godz. 10-18.
Ostrowlec Swlętokrzyskl- Lokal własny, Zakładowy Dom Kult., Al. l Maja, III p .
Oświęcim Ul. Władysława Jagiełły 2. Pókazy nieba odbywają slq w każdy bez. chmur,ny czwartel,c od zmroku, lub po uprzednim porozumieniu : H .· Sh.ipka.
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20
Plock - J . Burzyńskl, pi. Narutowicza l. - Delegatura ,.Ruch" .
.
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Sekretariat i biblioteka czynne
·we wtorki i czwartki w godz. 17-19, w tymże czasie czynna pracownia szlif! er-.
'ska. Publlczne: pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy w Parku im . Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. obok Palmlaml. ..
Raelbórz - Ul. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcace.
Szczecin - Katedra Fizyki Politechnikl Szczecińskiej . sekretariat czynny we środ:v
w godz. 2D-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę . W razie
niepogody rezerwowanym dntPm jP•t czwartek.
Szczecinek - Lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m . 3.
Toruń Lokal własny, ul. M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20, ·oraz w · soboty w godz . 17- 19. · D n fa
9. VI. odćzyt mgr ·st. Gorgolewskiego p . t. ,.Wycieczka w W~zcchświat" Dnia
23. VI. odczyt Inż. :r. Sołonlewicza p . t. ,.Astronautyka". Początek o godz. 18.
Warszawa - Lokal Wła'Sny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat l Sekcje czynne
we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21 . Pokazy nieba w każdy bezchmurny
wieczór w godz. 19,15-21.
Wrocław Lokal własny przy ul. Pioniersklej 11. W dniu 13. VI. o godz. 18
w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Mazowiecka 17, we Wrocławiu,
Zebranie członków, na którym będzie wygloszony referat naukowy. Szczegóły
podane będą w prasie miejscowej . W miesiącach lipcu i sierpnht, ze względu
na okres wakacyjny, działalność odczytowa zostaje przerwana .
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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

MICHAŁ KAMIEŃSKI

-

Kraków

KATASTROFA POSEJDONII A KOMETA HALLEYA
W ostatnich kilku latach daje się zauważyć w naszym spoznaczny wzrost zainteresowania Atlantydą i jej
tragicznym pogrążeniem się w fale Oceanu Atlantyckiego.
Swiadczy o tym wielka frekwencja poświęconych temu zagadnieniu odczytów oraz ukazywanie się zarówno w naszej prasie
codziennej, jak i w czasopismach, wielu omawiających ten temat artykułów. Pierwszy impuls w tym kierunku dała u nas
swoimi ciekawymi artykułami uzdolniona dziennikarka mgr
Ewa Rudzka. Dalej szeroko omawia problem Atlantydy
książka geologa K. A n dr ej e w ej pt. "Tajemnice zaginionych lądów", wydana w r . 1956 przez Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej . Obecnie mgr L. Z a j d l e r, autor znanej ksią
żki "Dzieje Zegara", pisze na zamówienie tego Towarzystwa
wyczerpującą monografię, obejmującą całość tego fascynują
cego zagadnienia.
W tym stanie rzeczy autor niniejszego artykułu - uważa
jąc, że zagadnienie Atlantydy jest już u nas dostatecznie
oświetlone ogranicza się tu do jednego tylko fragmentu
swych odczytów, a mianowicie do sprawy przyczyn zatonię
cia Posejdonii (skrawka Atlantydy, który przetrwał najdłużej),
oraz czasu, w którym ta katastrofa nastąpiła. Czytelnicy, którzy
się z tym problemem jeszcze nie zetknęli, znajdą jego czę
ściowe omówienie w artykule inż. S. K a s p er k i e w i c z a,
opublikowanym (część I) w Nr 4/58 " Horyzontów Techniki".
Prof. H. S . B e 11 a m y w jednym z rozdziałów swej przepięknej książki pt. "The Atlantis Myth" zestawia przypuszczalne daty zatonięcia Posejdonii, otrzymane przy zastosowaniu
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metod. Następnie na łamach czasopisma "Atlantean
Research", przemianowanego później na "Atlantis", a poświę
conego zagadnieniu Atlantydy i problemom pokrewnym, powracano nieraz do tej sprawy i podawano daty, niewiele
różniące się od dat przytoczonych przez H. S. Bellamy. Należy
dodać, że wszystkie one z wyjątkiem jednej - wynikają
z obliczeń lub rozważań matematyczno-przyrodniczych.
W niniejszym krótkim artykule autor uzupełnia tablicę Bellamy wynikami badań matematyczno-przyrodniczych i fizycznych z lat ostatnich. Przy porównaniu od razu rzuca się
w oczy większa zgodność tych nowszych danych, niż wykazanych w tablicy Bellamy. Nadto są one na ogół znacznie bliż
sze daty podanej przez Platona, któremu, jak wiadomo, zawdzięczamy pierwszą wiadomość o Atlantydzie.
Dla uniknięcia nieporozumień należy od razu zaznaczyć, że
tablica, którą poniżej podajemy, nie zawiera directe daty zatonię
cia Posejdonii, tego ostatniego skrawka potężnej niegdyś Atlantydy, położonej w okolicy dzisiejszych wysp Azorskich, a tylko
wskazuje na tę datę pośrednio . Wskazuje bowiem na datę wielkiej katastrofy geologiczno-kosmicznej, która się wydarzyła najprawdopodobniej około r. 9500 p . n. e., a w której - wiele za
tym przemawia - zginęła Posejdonia. Jest rzeczą znamienną,
że- podobnie jak w wvoadku tablicy Bellamy-są tu stosowane różne metody badań . prowadzące na ogół do wyników
dość zgodnych. Jedną z tvch metod, a to zastosowanie radioaktywnego węgla C 14 w bar'l'3.niach nad wiekiem szczątków pochodzenia organicznego, omówił niedawno Dr F. Ashton w swym
ciekawym artykule w czasopiśmie "Atlantean Research". Nie
będziemy nad nią zast<mawiać się dłużej, zaznaczymy tylko,
że wiek ogromnej więks7n~ci szczątków pochodzenia organicznego nie przekracza l 1 ~00 lat. Dokładna analiza wykazu i e,
że w okresie od 11000 rlfl 1!1000 lat temu (tj. od 9000 do 13000
lat p . n. e.) miała miei"~'"' na całei kuli ziemskiej, a przynajmniej na jei półkuli północne; , gwałtowna zmiana warunków
żvcia. Nastąpiła w tym r7."l<>ie zmiana klimatu, zmi-a na ukształ
towania się lądów, pr7.es1męły się linie brzegowe oceanów
i mórz. Niektóre obs7.arv ladowe znalazły się pod wodą , inne
·wyłoniły się . Stwierdzono no. że dno jeziora Michigan w USA
zawiera pokład torfu utwn,..zonego ze szczątków drzew (jodła,
sosna, dąb). Torf ten pnrłri.,no analizie laboratoryjnej i stwierd-wno, że powstał z dr?:PW rosnących tu przed 11500 laty.
Mieisce, w którym znairluie się to olbrzymie jezioro, było porosłe lasem. Podobnie hv}n w Europie. Morze Bałtyckie stanowiło w tym czasie zamknięte jezioro, nie połączone z Morzem
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Północnym. Wiek pewnego lasu, zniszczonego przez fale
lodowca, oznaczono na 11400 lat*).
Z drugiej strony klasycy glacjologii alpejskiej Fenek
i Bri.ickner - podają dla tzw. wahnięcia klimatu Achen datę
około 9500 p. n. e.
,
Pierwszym i najważniejszym osiągnięciem badania metodą
geochronometryczną c14 było ustalenie dla ciepłego wahnięcia
Allerod daty około 9050 p. n. e. Srednia z pięciu określeń wieku
Allerod w U. S. A. (osady Two Creeks) wynosi 9450 p. n. e.
± 350, a dla Irlandii - 9360 p. n. e. ± 720.
Mniej dokładnie została ustalona - na podstawie danych
paleozoologii - data zaginięcia mamutów na Syberii. Miało to
się stać przed 13 tysiącami lat. Zdarzenie to pozostaje prawdopodobnie w związku z rozważanym tu przez nas wstrząsem
geologicznym. Zaginięcie mamuta, znalezionego niedawno na
Tajmirze - przy zastosowaniu metody C 11 - ustalono na około
10050 lat p. n. e. Wreszcie radziecka ekspedycja na łamaczu
lodów ,.Sadko", wykorzystując rozpadnięcie się pierwiastka
ionium, ustaliła, że wody Golfstromu przeniknęły do Oceanu
Arktycznego mniej więcej przed 10-12 tysiącami lat, a więc
średnio około 9000 lat p. n. e. Dane te przytacza prof. E. F.
II a g e m e i ster z Tallina (Estonia) w swym ciekawym artykule "Lednikowyj pieriod i Atłantida". Jest on zdania, że
właśnie zatonięcie Atlantydy około r. 9000 p. n. e. otwarło
Golfstromowi drogę do brzegów Europy i spowodowało tym
samym ocieplenie jej klimatu. Autor niniejszego artykułu,
rozważając przyczynę zatonięr· i Posejdonii, zwrócił uwagę na
dziwny związek, zachodzący między kometą Halleya a rojami
gwiazd spadających, Akwarydami I i Orionidami, z którymi
Ziemia spotyka się corocznie, a które są spokrewnione z kometą
Halleya i biegną po jej orbicie. Obecnie orbita tej komety
przechodzi w swym węźle dolnym !(.5' dość blisko Ziemi, gdy
ta znajduje się w tym punkcie swej drogi, przez który przebiega w połowie maja każdego roku. W zamierzchłej przeszłości odległość ta mogła być jeszcze mnieisza. A ponieważ
jądro tej komety jest olbrzymim konglomeratem (o średnicy
30-40 km) luźnych brył kamiennych o łącznej wadze
30 000 000 000 000 ton, n i e j e s t wyk l u c z o n e. że niegdyś
przy zbliżeniu komety do Ziemi jedna z tych hrył rzędu np.
l km średnicy, lecąc na spotkanie z Ziemią z szyhkością względ
ną 70 km/sek., opadła na Atlantyk (tam np. gdzie u brzegów
*) Ustęp

powyższy

Zegara", str. 309.

cytujemy z

książki

L. Zajdlcra pt.
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Meksyku jest olbrzymi krater podwodny), a wywołany tym
wstrząs spowodował m. in. zatopienie Posejdoni1.
Otóż 135 ~bliżenie się komety Halleya do Słońca i do Ziemi,
licząc wstecz od r. 837 n. e., miało miejsce według prowizorycznych obliczeń autora - w r. 9546 p. n. e. Data ta jest
zadziwiająco zbliżona do daty podanej przez Platona. Ale
potrzebne są jeszcze długie i uciążliwe obliczenia, dotąd nie
przeprowadzone, aby znaleźć dla tego roku dokładne wzajemne
położenia Ziemi i komety. Wyrażony tu przez autora pogląd
zdaje się znajdować potwierdzenie w następującej notatce kronikarskiej, podanej w słynnym dziele S. Lubienieckiego pt.
"Historia Cometarum" (1667):
"Roku świata 3503-go, przed Nar. Chr. 466-go, 78-mej
Olimpiady 2-go była widziana na niebie kometa przez 75 dni
i ze Słońca spadł kamień do rzeki Aegos, a wkrótce po tym
wybuchła wojna peloponeska" (przekład z łaciny). Tę samą
wiadomość podaje słynny astronom z końca XVIII wieku
Pingre w słowach następujących: "Grecy - mówi Pliniusz opowiadają, że Anaksagoras z Klazomeny w 2-gim roku 78-mej
Olimpiady przepowiedział - dzięki swej wielkiej znajomości
nieba - dzień, w którym ze Słońca miał spaść kamień: stało
się to za dnia w pobliżu miasta Aegos-potamos w Tracji. Dziś
jeszcze pokazują ten kamień. Wielkość jego jest taka, że moż
naby nim samym wypełnić wóz, jego kolor przypomina barwę
spalonego kamienia. Pojawiła się też wówczas kometa, widoczna
przez wiele nocy" (przekład z francuskiego).
Otóż właśnie w r. 466 p. n. e. według obliczeń znanego
astronoma Viiiewa (1917), sprawdzonych przez autora niniejszego artykułu - pojawiła się kometa Halleya. Kamień, o którym mówią obie notatki, nie mógł, oczywiście pochodzić ze
Słońca, ale mógł być odłamkiem jądra tej komety.
Autor uważa, że jego hipoteza, oparta na Orionidach
i Akwarydach I, ma więcej cech prawdopodobieństwa niż pogląd Boneffa, dyrektora Obserwatorium w Sofii, który sądzi,
że zatonięcie Posejdonii spowodowała olbrzymia planetoida,
przebiegająca tak blisko Ziemi, iż wywołała wielki jednostronny przypływ, tragiczny w swych skutkach dla Posejdonii.
Na pytanie wszakże, jaka to była planetoida i kiedy to mogło
się zdarzyć Boneff nie odpowiada.
Resumując wyżej powiedziane, otrzymamy dla określenia
daty zatonięcia Posejdonii tablicę następującą:
l. Katastrofa Posejdonii według Platona .
9570 p.n.e.
2. Wahnięcie klimatu Achen (Penck, Briickner)
około
9500
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3.

Ciepłe wahnięcie klimatu Allerod dla Irlandii
(metoda węgla promieniotwórczego C 14 ) .

9360
±720
11050

"

4. Masowe wyginięcie mamutów na Syberii około
"
5. Zmiana kierunku Golfstromu (rozpad ionium)
około .
9050
6. Torf na dnie jeziora Michigan (C 14 )
9650 "
"
7. Wiek lasu nad Bałtykiem zniszczonego przez
lodowce (C 14 )
9450 "
8. Przejście komety Halleya w pobliżu Ziemi
9546 "
Jak widzimy dane tej tablicy, otrzymane w badaniach
matematyczno-przyrodniczych, wykazują zastanawiającą zgodność, co zdaje się potwierdzać przypuszczenie, iż mniej więcej
przed 11500 laty Ziemia uległa wielkiemu wstrząsowi.
lVIARIA KARPOWICZ -

Warszawa

KLASYFIKACJA GALAKTYK
Nagromadzenie materiału obserwacyjnego w jakiejkolwiek
dziedzinie nauk przyrodniczych stwarza potrzebę klasyfikacji
badanych obiektów, która z jednej strony wprowadza pewien
porządek i logikę wśród ich rozmaitości, z drugiej zaś dostarcza podstaw do przyszłych rozważań teoretycznych. Klasyfikacja stanowi w ten sposób metodę badawczą, którą posłu
guje się niemal każdy badacz przyrody zaró\1\rno ożywionej,
jak i nieożywionej, posługuje się nią również i astronom, grupując np. gwiazdy w klasy widmowe i wprowadzając w ten
sposób porządek do rozmaitości blasku i barw gwiazd. Opracowanym schematem klasyfikacyjnym posługują się następnie
teoretycy, których jednym z zadań jest odkrycie i wyjaśnienie
cech fizycznych, kryjących się za schematem klasyfikacyjnym
badanych obiektów. Tak np. teoria budGwy i ewolucji gwiazd
opiera się, jak wiadomo, na ich klasyfikacji widmowej, głównie
na diagramie Hertzsprunga - Russela.
Do tej pory nie posiadamy ogólnie przyjętej teorii budowy
i ewolucji galaktyk, po części być może dlatego, iż do niedawna
nie mieliśmy wystarczającej, logicznej klasyfikacji tych ciekawych obiektów.
Gałąź wiedzy astronomicznej, dotycząca mgławic pozagalaktycznych jest bardzo młoda. Jeszcze na początku obecnego
stulecia nie znana była natura tych obiektów. Większość astronomów myślała, że np. mgławice spiralne (znane już od czasów Rosse'a, t. zn. mniej więcej od połowy zeszłego wieku)
są układami planetarnymi obserwowanymi we wczesnym
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stadium ich rozwoju, podczas ich tworzenia się. Zdania były
podzielone, czy należą one do naszego Układu, czy też są pozagalaktyczne. Dopiero w latach dwudziestych Edwinowi Hubble'owi w Obserwatorium na Mt. Wilson udało się rozdzielić
największe spirale na oddzielne gwiazdy. Odkrycie w niektórych z nich gwiazd zmiennych typu l> Cephei pozwoliło na
określenie odległości i ustalenie ostatecznego ich charakteru
pozagalaktycznego.
Pierwszą klasyfikację mgławic pozagalaktycznych zawdzię
czamy również Hubble'owi, który do tej klasy obiektów zaliczył mgławice eliptyczne, mgławice spiralne, spirale z poprzeczką tzw. "barried" oraz nieregularne.
Klasyfikacja Hubble'a, używana do tej pory, znana jest pod
nazwą " diagramu kamertonu":

<

Sa -

EO-E7

Sb

-

SBa- SBb -

Sc ""
/I
SBc

Typy EO-E7 oznaczają mgławice eliptyczne od prawie
kulistych do coraz bardziej spłaszczonych, eliptycznych. SaSc oznaczają mgławice spiralne z rozmaitym stopniem rozwoju
ramion spiralnych, SBa - SBc - mgławice spiralne z poprzeczkami, wreszcie przez I oznaczył Hubble klasę mgławic
nieregularny ch.
Klasyfikacja Hubble'a okazała się z czasem niewystarczająca, w miarę bowiem rozwoju techniki obserwacyjnej uży
cia wielkich instrumentów, oraz wydoskonalenia się fotografii
naukowej - wykrywano nowe obiekty pozagalaktyczne, które
nie mieściły się w przyjętym schemacie klasyfikacyjnym.
Należało schemat zmodyfikować i rozszerzyć. Pierwszy krok ·
w tym kierunku uczynił sam Hubble w roku 1935 wprowadzając typ SO, do którego włączył mgławice podobne do eliptycznych (pozbawione struktury spiralnej), posiadające jednak
rozkład jasności i spłaszczenie zbliżone do spiralnych. Można
je zatym uważać za typ przejściowy pomiędzy mgławicami
eliptycznymi i spiralnymi.
Następnym krokiem było wprowadzenie przez Hubble'a,
parę lat później, typu SBO dla oznaczenta mgławic, które
wydają się być pośrednie pomiędzy wczesnymi spiralami
z poprzeczką SBa i eliptycznymi E. Obiekty takie wykazują
kuliste lub eliptyczne jądro z poprzeczką, otoczone przez słaby
pierścień bez zaznaczonych ramion spiralnych.
Znaczny postęp w rozwoju techniki fotograficznej spowodował masowe odkrywanie obiektów pozagalaktycznych, z któ-
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rych znaczna częsc wykazuje budowę pierścieniową. Niektóre
z odkrytych dawniej i zaklasyfikowane jako eliptyczne, okazały
się również pierścieniowe. Obiektów takich jest tak wiele, iż
wydaje się obecnie, że ta forma galaktyk jest bardzo pospolita
i być może nawet bardziej niż regularne formy spiralne, których piękne fotografie tak często przytacza się w podręcznikach
i czasopismach astronomicznych.
Zapomocą
wielkiego eksploatatora królestwa mgławic,
5-metrowego teleskopu na Mt. Palomar, udało się zebrać
olbrzymią ilość materiału, który obecnie opracowuje się i kataloguje. Rozmaitość kształtów wśród mgławic pozagalaktycznych jest zadziwiająca i nie mieści się już w "diagramie kamertonu" Hubble'a. Zawiłość form występuje zwłaszcza wśród
mgławic pierścieniowych i spiralnych. Istnieją dwa jak gdyby
ciągi spirali z poprzeczką: w jednym ramiona powstają stycznie
po przeciwnych krańcach pierścienia, w drugim zaś - rami.ona
zaczynają się z przeciwnych końców poprzeczki, prostopadle do
niej. Formy te oznaczone przez SB (r) i SB (s) spotyka się
w rozmaitych stadiach rozwoju struktury spiralnej od najwcześniejszych do najpóźniejszych typów.
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Wyjściowe
wzory spiralne przedstawia schematyczny
rysunek. Spirale podzielono na dwie wielkie rodziny: A (u góry
rysunku) i B (u dołu rysunku). Do pierwszej należą zwykłe
spirale, do drugiej -spirale z poprzeczką ("barried"). Na lewo
mamy "S - kształtne", na prawo - pierścieniowe ("ring" r). W schemacie występują również typy pośrednie.
Schemat ten stanowi bazę dla klasyfikacji galaktyk, którą
obecnie opracowuje się na podstawie około 1000 galaktyk
północnego nieba. Przedstawione w schemacie wzory należy
traktować jako pewne typy, które można następnie dzielić na
pewne podtypy, np. SB (s)a, SB (s)b, itd. w miarę dezintegracji
rysunku spiralnego, aż do układów klasyfikowanych dawniej
jako nieregularne.
Ostatnie badania (np. Obłoków Magellana) prowadzą do
wniosku, że układy te uważane dotąd za nieregularne (typ
Im - w "diagramie kamertonu") można tunieścić w klasie
spirali z poprzeczką "S - kształtnych". Charakterystyczną
cechą późniejszych podtypów tego ciągu jest stopniowy rozwój asymetrii, który przejawia się rozwojem jednego z ramion
i zanikiem drugiego, przy jednoczesnym zatarciu się rysunku
spiralnego.
Proponowany nowy schemat klasyfikacyjny mgławic pozagalaktycznych, (podobnie jak i poprzedni schemat Hubble'a),
opiera się na kryteriach morfologicznych. Idealna klasyfikacja
powinna opierać się jednak na kryteriach ilościowych, na
pewnych cechach, które mo:'-naby obiektywnie mierzyć.
Podejmowano nawet próby takiej klasyfikacji, próbowano
mianowicie powiązać typy galaktyk z rozkładem jasności,
barwy czy też widma, jednakże bez większego powodzenia.
Je dynie w przypadku mgławic eliptycznych udało się klasyfikację oprzeć na dokładnych pomiarach fotometrycznych.
Wydaje się, iż byłoby możliwe znaleźć pewne kryteria
i w przypadku innych typów galaktyk. Ilość pracy, jaką taka
klasyfikacja pociąga za sobą w zastosowaniu do olbrzymiej
ilości obiektów, jest tak wielka, że nie opłaci się jej (klasyfikacji) stosować. Dokładne pomiary, wymagające dużego nakładu pracy zastosuje się jedynie do pewnych typowych
obiektów każdej kategorii. Podobnie zresztą postępuje się
w przypadku klasyfikacji widmowej gwiazd, gdzie doświad
czony obserwator potrafi na podstawie wizualnego przeglądu
widma zaklasyfikować badaną gwiazdę do odpowiedniego
typu widmowego.
W związku z uporządkowaniem galaktyk w pewien sche-
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mat klasyfikacyjny powstaje szereg zagadnień i pytań , które
czekają rozwiązania czy też odpowiedzi. Np. czy szereg wzorów przedstawionych w schemacie reprezentuje kolejne stadia
rozwoju galaktyki? Jeśli tak, to czy kierunek ewolucji odpowiada kierunkowi uporządkowania galaktyk w schemacie klagyfikacyjnym? Czy galaktyki przechodzą przez wszystkie stadia rozwoju? Jakie są możliwe drogi rozwoju? Jakie czynniki
mają wpływ na bieg ewolucji? Czy układy, które osiągnęły
ten sam stopień rozwoju mają ten sam wiek?
Pytania te stanowią próbki zagadnień jakie stawia astronomia współczesnemu i przyszłym pokoleniom astronomów
teoretyków.
Trudno jest w krótkim artykule dać wyczerpujące odpowiedzi na postawione pytania, tym bardziej, że na wiele z nich
współczesna astronomia nie znalazła jeszcze wyczerpującej odpowiedzi; wiele zagadnień w tej dziedzinie jest jeszcze nierazwiązanych. Nagromadzony ogromny materiał obserwacyjny
wydaje się wskazywać na bieg ewolucyjny galaktyk odwrotny
do biegu jaki ustalił Hubble w schemacie klasyfikacyjnym
i jaki jeszcze do tej pory utrzymuje się. "Wczesny" i "późny"
typ galaktyk w klasyfikacji nie odpowiada takiemu porządkowi
ewolucyjnemu. Ewolucja wydaje się przebiegać od mgławic
nieregularnych , poprzez spirale do eliptycznych.
Taka byłaby ogólna droga rozwojowa galaktyk. Czy jest
ona jedyną? Rozmaitość form wśród spirali wskazywałaby na
możliwość istnienia rozmaitych dróg poprzez stadia spiralne.
Okres czasu, jaki zużywa przy tym galaktyka dla przejścia swojej drogi ewolucyjnej może być różny, zależnie od pewnych
czynników, zwłaszcza od jej rozmiarów i masy. Dla małej galaktyki proces ewolu(:yjny będzie przebiegał szybciej, niż dla
wielkiej i masywnej, która rozpoczynając ewolucję z większym
zapasem materiału, przedłuża proces tworzenia się gwiazd i rozwijania budowy spiralnej. Należy się spodziewać, że mają tu
wpływ również i inne czynniki: jak gęstość, ruchy, zwłaszcza
ruchy vlirowe, oraz temperatura.
Problem jest - jak widać - bardzo skomplikowany i nie
prędko zapewne otrzymamy zadawalające odpowiedzi na wszystkie powstające wciąż pytania, na rodzące się zagadnienia. Czekamy na razie z niecierpliwością na przygotowywany przez A. R.
Sandage'a wielki katalog galaktyk, który ma być bogato ilustrowany fotografiami, otrzymanymi za pomocą największych
teleskopów świata, obserwatoriów na górze Wilsona i Palomar.
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ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

SPÓR O NATURĘ .,MÓRZ" MARSA ZACZYNA SIĘ
ROZSTRZYGAC
Trzecią częsc powierzchni Marsa stanowią ciemne, szarozielonkawe obszary "mórz". Najdziwniejsze własności tych
obszarów to:
l) sezonowe zmiany barwy i intensywności (.,morza" na
wiosnę stają się ciemniejsze i bardziej zielone niż były w zimie;
pod koniec lata marsowego następuje proces odwrotny),
2) zdumiewająca trwałość, nasuwająca myśl o jakiejś "zdolności regeneracyjnej" (mimo szalejących burz piaskowo-pyło
wych "morza" nie zostały dotąd zasypane i nie zmieniają zasadniczego kształtu).
Spośród hipotez odnośnie natury "mórz" Marsa najbardziej
rozpowszechniona jest hipoteza wegetacyjna, wysunięta 80 lat
temu przez E. L i a i s a. Według tej hipotezy powierzchnia
"mórz" pokryta jest roślinnością.
Poważną konkurentką tej hipotezy stała się w ostatnich latach hipoteza wulkaniczna opracowana przez D. Me L a u g h l in a, który sądzi, że "morza" są pokryte popiołem wulkanicznym wyrzucanym przez liczne wulkany rozmieszczone wzdłuż
ich brzegów.
Spór między zwolennikami obydwu hipotez jest siłą rzeczy
tylko nowym etapem starego sporu ;pomiędzy astronomami,
klórzy dopuszczają możliwość istnienia życia na Marsie, a uczonymi, którzy tej możliwości zaprzeczają. W obecnej chwili losy
sporu zaczynają się powoli przesądzać. Jak się przekonamy
z dalszego ciągu artykułu, hipoteza wegetacyjna zdobyła sobie
wielką przewagę i wydaje się, że prawdopodobieństwo istnienia na Marsie roślinności można prawie porównać do pewności.
Czytelnicy .. Uranii" znają już dość dobrze hipotezę wegetacyjną z licznych artykułów i notatek (por. np. artykuł "Czy
istnieje życie na Marsie", "Urania«, 1956, nr 8, str. 234), natomiast hipotezie wulkanicznej należy się omówienie obszerniejsze od dotychczasowych wzmianek.
Punktem wyjścia rozważań Me Laughlina było stwierdzenie, że większość "mórz" Marsa ma specyficzny kształt. Z mapy widać. że na południowej półkuli planety ciągną się one
od równika w kierunku południowo-wschodnim, natomiast ich
zatoki wysunięte na półkulę północną wykrzywiają się i przybierają kierunek północno-wschodni. Prawidłowość tę widać
wyraźnie na przykładzie dwóch wielkich wydłużonych zatok:
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Syrtis Maior i Margaritifer Sinus. Zatoki te mają w części
na północ od równika kierunek północno-wschodni,
natomiast po przejściu równika wykrzywiają się i przyjmują
ten sam kierunek co większość "mórz": Mare Sirenum, Mare
Cimmerium, Mare Tyrrhenum itd. Kierunki "mórz'' i zatok
odpowiadają według Me Laughlina kierunkom wiatrów okresowych podobnych do naszych monsunów. Na Marsie nie ma
oceanów ani wysokich gór, które by komplikowały cyrkulację
atmosferyczną, zatem system monsunów może ogamąć całą
powierzchnię planety; na Ziemi sytuacja jest inna, toteż monsuny rozwijają się na wielką skalę jedynie w obszarze Oceanu
Indyjskiego, gdzie na północ od równika znajduje się kontynent
azjatycki, na południe zaś Ocean Wielki.
Najsilniejsze wiatry wieją na Marsie wówczas, gdy znajduje się on w perihelium swojej orbity. Na pólkuli południo
wej panuje wtedy lato, monsuny wieją więc z północy na południe, przenosząc masy powietrza do obszarów niskiego ciś
nienia. Wskutek działania siły Coriolisa, która powstaje, jak
wiadomo, przy obrocie ciała dokoła osi, wiatry na półkuli pół
nocnej są odchylone w kierunku zachodnim, natomiast po
przejściu równika kierunek ich zmienia się na wschodni. Kierunki wiatrów zgadzają się bardzo dobrze z kierunkami ,.mórz·',
można więc przyjąć, że obszary te są pokryte naniesionymi
przez wiatr osadami.
Me Laughlin przyjmuje, że na ostrych północnych krańcach
"mórz" i zatok znajdują się czynne wulkany wyrzucające wielkie ilości popiołu . Silne wiatry półkuli południowej \viejące
podczas lata unoszą ten popiół i zasypują nim okolice poło
żone bardziej na południe. Zasypaniu przez popiół opierają się
miejsca nieco wzniesione - czerwone "lądy". Kształty obszarów pokrytych osadami będą oczywiście zgodne z kierunkami
wiatrów.
Lato na półkuli północnej jest znacznie chłodniejsze niż l ato
na półkuli południowej, toteż wiejące wtedy monsuny są odpowiednio słabsze i ńie mogą osadzić dużych ilości popiołu na
półkuli północnej . Dlatego też na tej pólkuli brak jest charakterystycznego pasa "mórz", jaki występuje na półkuli połu
dniowej. Popiół naniesiony przez wiatry tworzy jedynie cienkie smugi ·"kanałów". Me Laughlin przyjmuje, że każde .jezioro" (punkt przecięcia kilku kanałów) jest również miejscem
występowania wulkanów. Po wybuchu wulkanu popiół jest
układany przez wiatr w jednolite pasma, ]20tem jednak pewne
ich części zostają zasypane przez piasek pustynny, wskutek
czego widzimy "kanał" jako zbiorowisko drobnych plamek .
położonej.
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Me Laughlin twierdzi, że jego hipoteza może wy]asmc
wiekowe zmiany linii brzegowej ,.mórz". Gdy jakiś wulkan
przerywa swą działalność, jego okolice, które dotychczas były
przysypywane świeżym popiołem, zostają pokryte przez piasek
i dany obszar "morza" znika. Jeśli jednak nastąpi nowy wybuch, wiatry roznoszą wyrzucony popiół i "morze" znów się
odnawia.
Hipoteza wulkaniczna nie daje jednak przekonywującego
wyjaśnienia zmian sezonowych. Fociemnienie wiosenne "mórz"
może być wywołane wg Me Laughlina przez wchłanianie wilgoci przez popiół wulkaniczny. Sezonowe zasypywanie "mórz"
cienką warstwą piasku i popiołu mogłoby wyjaśnić obserwowane zmiany odcieni. Zielonkawa barwa "mórz" może być
również wywołana przez wietrzenie bazaltów i andezytów zawartych w popiele; pod wpływem wody i dwutlenku węgla
minerały te mogą się zmieniać w zielonkawy chloryt. Wszystkie te tłumaczenia są jednak mało prawdopodobne i, jak przyznaje sam autor, stanowią najsłabszą stronę hipotezy wulkanicznej.
Hipoteza wulkaniczna już na pierwszy rzut oka wygląda
dość sztucznie; trudno jest bowiem przypuścić, aby całokształt
zjawisk obserwowanych na powierzchni Marsa mógł być wywołany przez ten jeden, jedyny prosty mechanizm. Zarzuty
przeciw hipotezie Me Lauglina możnaby streścić w następu
jący sposób:
l) podane wyjaśnienie sezonowych zmian "mórz" jest nieprzekonywujące ze względu na małą zawartość wody na Marsie.
2) Mars stracił już znacznie większą część swego wewnę
trznego ciepła niż Ziemia (ze względu na większy stosunek powierzchni do objętości), jest więc mało prawdopodobne, aby
występowała tam bardziej ożywiona działalność wulkaniczna.
3) Przy wybuchach wulkanów wydzielają się duże ilości
pary wodnej. Przypuszczenie ożywionej działalności wulkanicznej trudno jest pogodzić z obserwowanym brakiem znaczniejszych ilości wody na Marsie.
4) Ostre zakończenia zatok "mórz," które miały być wg
Me Laughlina wulkanami wyrzucającymi popiół, nie zajmują
stałego położenia na powierzchni Marsa.
5) Obserwacje wykazują, że cyrkulacja atmosfery Marsa
nie odpowiada uproszczonemu schematowi wysuniętemu przez
Me Laughlina.
Ze względu na te dość poważne zarzuty wydaje się, że
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obecnie trudno jest już wierzyć w słuszność hipotezy wulkanicznej. Nie ma powodów, aby przypuszczać, że na Marsie nie
ma wulkanów, ale nie można również przyjmować, iż wystę
pują tam one tak licznie, że wpływają w decydujący sposób
na właściwości powierzchni planety . Bliższe prawdy są zapewne późniejsze, mniej kategoryczne wypowiedzi Me Laughlina,
w których przyznaje on, że zjawiska obserwowane na Marsie
mogą być wywołane łącznie przez działalność wulkaniczną
i istnienie roślinności.
Hipoteza w egetacyjna jest o wiele bardziej naturalna. Według niej na powierzchni "mórz" żyje prymitywna roślinność
przystosowana do surowych warunków życia i mroźnego klimatu. Mogą to być rośliny zbliżone do ziemskich porostów czy
m ::h ów tworzących arktyczne tundry, możliwe też, że są to
rot liny wyżej zorganizowane o odpowiedniej budowie. Podczas
mroźnej zimy roślinność ta pozostaje w stanie anabiozy (życia
utajonego); krótki okres wegetacji rozpoczyna się na wiosnę,
gdy z nad topniejącej czapki polarnej dopływa fala wilgotnego
powietrza ("morza'' zielenieją), a kończy jeszcze przed końcem
lata, już wtedy bowiem większość pary wodnej z atmosfery
gromadzi się przy przeciwległym biegunie tworząc nową czapkę
polarną. Oczywiste jest, że roślinność pokrywająca "morza"
opiera się zasypywaniu przez piasek pustyni. Hipoteza wegetacyjna wyjaśnia więc w bardzo naturalny sposób zarówno
zmiany sezonowe "mórz", jak i ich "zdolność regeneracyjną".
Zapoznajmy się teraz z zarzutami wysuwanymi przez przeciwników hipotezy wegetacyjnej. Jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli tej nielicznej grupy astronomów jest W. G. F i es i e n k o w, który w roku 1954 wystąpił na łamach czasopisma
.,Waprosy filozofii" z ostrym atakiem na hipotezę roślinności.
Formułuje on swoje poglądy w następujący sposób:
l) Sezonowe zmiany "mórz" można wyjaśnić z punktu widzenia ich składu chemicznego, nie uciekając się do hipotezy
roślinności (w nowszych pracach Fiesienkow powołuje się na
wyjaśnienie Me Laughlina).
2) Klimat Marsa jest bardzo surowy. Występujące tam ci~nienie i temperatura są takie. jakie panowałyby na płasko
wyżu wzniesionym na wysokość oh.oło 20 km nad powierzchnię
Ziemi. Tymczasem na Ziemi już na wysokości 5 km roślinność
ustępuje miejsca wiecznym śniegom.
3) W atmosferze Marsa nie znaleziono dotąd tlenu, co świad
czy o tym, że nie istnieje tam roślinność zielona .
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4) Z historii życia na Ziemi wiadomo, że pierwsze organizmy rozwinęły się w wodzie, a dopiero potem przystosowały
się do życia na lądzie. Na Marsie nie ma zbiorników wodnych,
a więc życie nie mogło powstać.
5) Pomiary .,współczynnika gładkości·', wykonane przez
N. N. Syty ń s k ą (1944) wskazują, że "morza" mają wła
sności takie same, jak "lądy".
6) Podobny wniosek można wyciągnąć z pomiarów polaryzacji światła odbitego od "mórz".
7) Badania albeda i temperatury "mórz" wskazują, że pochłaniają one ciepło tak, jak substancja martwa, a nie jak
żywa roślinność.
8) Jeśli by "morza" Marsa były porośnięte roślinnością,
to musielibyśmy obserwować zmiany kontrastu między "morzami"' i "lądami" w zależności od kąta widzenia. W rzeczywistości

takich zmian nie obserwujemy.
Fiesienkow twierdzi, że w świetle tych faktów niemożliwe
jest istnienie na Marsie roślin podobnych do ziemskich. Mogłyby się tam znajdować najwyżej niewielkie ilości prymitywnych bakterii.
Po dokładniejszym rozważeniu okazuje się jednak, że część
argumentów Fiesienkowa upada wobec nowych wyników obserwacji, a reszta bynajmniej nie dowodzi niesłuszności hipotezy
wegetacyjnej. Rozważmy kolejno odpowiedzi na te zarzuty:
l) Pogląd Fiesienkowa jest niesłuszny. Przy tak suchym
klimacie, jaki panuje na Marsie, wyklucwne są zmiany barwy
wywołane przez hydratację (uwodnienie) związków nieorganicznych. Nie znamy również innych przyczyn (światło słone
czne?, zmiany temperatury?), które mogłyby wywołać takie
zmiany. Jedynego naturalnego wyjaśnienia tych zmian dostarcza hipoteza roślinności.
2) Temperatura na Marsie nie spada prawdopodobnie poniżej -70° C. Rośliny podobne do porostów mogą z łatwością
przetrzymać takie warunki, jeśli są w stanie przetrzymać killwietnie zanurzenie w ciekłym powietrzu. Eksperymenty przeprowadzone na Ziemi (Tichow) wskazują także, że obniżenie
ciśnienia do 80 milibarów (ciśnienie atmosfery Marsa wynosi
85 milibarów) nie zabija roślin, lecz przeciwnie - czasem powoduje ich szybszy rozwój. Nie mamy więc prawa twierdzić,
że klimat Marsa wyklucza możliwość istnienia na jego powierzchni roślin podobnych do ziemskich.
3) Ten zarzut jest chyba najpoważniejszy. Faktem jest, że
większość tlenu naszej atmosfery jest pochodzenia organicznego (rośliny wydzielają tlen przy fotosyntezie). Nie jest jednak
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wykluczone, że rośliny marsyjskie przystosowały się w warunkach głodu tlenowego do wewnętrznego oddychania tlenem
wytworzonym przy fotosyntezie. Pewne badania wykazują" że
takie przystosowanie jest możliwe w niektórych warunkach
nawet na Ziemi. Trzeba poza tym pamiętać, że np. porosty,
w których czynności życiowe przebiegają w małej skali, wydzielają do atmosfery niewiele tlenu. Brak znaczniejszych
ilości tlenu w atmosferze Marsa nie może zatem wykluczać
istnienia na jego powierzchni pewnych roślin podobnych do
ziemskich.
4) Fakt, że obecnie nie ma na Marsie oceanów, nie oznacza,
że nie było ich tam w przeszłości. Ewolucja Marsa przebiegała
przecież prawdopodobnie tak samo jak ewolucja Ziemi.
5) Nowe dokładne badania rozkładu jasności na tarczy
Marsa wykonywane podczas opozycji 1954 i 1956 r. wykazują,
że "współczynnik gładkości" "mórz" wynosi 0,5, a "lądów'' około 1,0. "Morza" mają więc dużo bardziej nierówną (chropowatą) powierzchnię.
6) Ostatnie najdokładniejsze pomiary Dolifusa świadczą,
że polaryzacja światła odbitego od "mórz" wykazuje sezonowe
zmiany i jest różna od polaryzacji światła "lądów".

7) Ten zarzut był obszerniej omawiany w "Uranii" (lipiec
1956 r., str. 213) i "Postępach Astronomii" (1957 r., nr 2, str.
74). Okazało się, że Fiesienkow popełnił w swym rozumowaniu
wiele błędów i użył do wyliczeń fałszywych danych, skutkiem
czego okazało się, że "morza" można traktować, jako obszary
martwe. Wobec oczywistych błędów zarzut ten upada.
8) Rozumowanie Fiesienkowa było oparte na zalożeniu, że
roślinność jest rozłożona na powierzchni "mórz" równomiemie.
Zarzut upada, gdy roślinność tworzy kępki. Tymczasem obserwacje wskazują, że "morza" mają właśnie strukturę "kępko
watą". Poza tym zmiana kontrastu, o której tu mowa, jest dostrzegalnie duża tylko wtedy, gdy rośliny są dość wysokie.
Tymczasem arktyczne porosty i mchy są bardzo płaskie ("wysokość" niektórych nie przekracza 0,1 mm). Jeżeli na Marsie
istnieją podobne rośliny, to nawet w przypadku równomiernego ich rozkładu perspektywicznego zmiana kontrastu będzie
znikoma.
Widzimy, że żaden z zarzutów postawionych przez Fiesienkowa nie może stanowić kategorycznego zaprzeczenia słuszno
ści hipotezy wegetacyjnej. Równocześnie trzeba pamiętać, że
ta właśnie hipoteza stanowi najbardziej naturalne wyjaśnienie
obserwowanych własności "mórz".
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Nowe światło na zagadnienie istnienia roślinności na Marsie
rewelacyjne wyniki badań wykonanych w roku 1956
przez astronoma amerykańskiego W. M. S i n t o n a. Zwrócił
on uwagę na fakt, że wszystkie ziemskie rośliny pochłaniają
bardzo silnie promieniowanie o długości fali 3,46 ~--t. To silne
pasmo absorpcyjne jest wywołane obecnością w roślinach
związków węgla i wodoru. Szczególnie łatwo wykryć je w roślinach stosunkowo suchych, takich jak porosty, w innych bowiem jest ono maskowane przez pobliskie silne pasma absorpcyjne wody. Wobec warunków panujących na Marsie należy
się spodziewać, że istnieją tam rośliny o małej zawartości
wody. Wykrycie w widmie "mórz" pasma 3,46 ~~ możnaby więc
traktować jako bezpośrednie potwierdzenie hipotezy roślinności ,
nie znamy bowiem żadnych innych substancji, któreby pochła
niały promieniowanie o tej długości.
Podczas ostatniej opozycji Sinton badał widmo Marsa przy
pomocy 155-centymetrowego reilektora połączonego z czułym
detektorem promieni podczerwonych. Niestety promieniowanie
Marsa w tym obszarze widma jest tak słabe, że nie można
było badać z osobna "mórz" i "lądów". W celu wyeliminowania błqdów systematycznych i pozbycia się wpływu naszej
atmosfery fotografowano w tych samych warunkach widmo
Słońca i Księżyca.
Końcowy rezultat przedstawiony jest na rys. l a. Rozrzut
punktów pomiarowych jest dość duży i trudno na oko wnioskować o obecności pasma 3,4G ~--t. Patrząc na rys. l a trzeba
pamiętać, że obserwowane widmo Marsa powstaje z nałożenia
trzech czynników: promieniowania termicznego powierzchni
planety, promieniowania słonecznego odbitego od hipotetycznej
roślinności marsyjskiej i promieniowania odbitego od powierzchni gruntu. Sinton próbował przedstawić obserwowaną
krzywą albeda Marsa · jako sumę krzywych wynikających
z wymienionych trzech czynników. Przyjął on, że albedo
gruntu jest w tej dziedzinie podczerwieni stałe (linia l na
rys. l b), znając temperaturę powierzchni planety wyliczył
rozkład promieniowania termicznego (linia 2), a następnie skorzystał z doświadczalnie otrzymanej krzywej odbicia światła
podczerwonego od porostów (linia 3). Analiza statystyczna wykazała, że trzy wymienione krzywe wchodzą do obserwowanej
sumy (linia 4) w takim stosunku, w jakim pozostają ich
względne wysokości na rys. l b; największy przyczynek pochodzi zatem od krzywej porostów. Prawdopodobieństwo tego,
rzucają
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krzywa ta nie daje żadnego wkładu do obserwowanego albeda Marsa, jest mniejsze od l %.
Pomiary Sintona wymagają oczywiście sprawdzenia, ale
osiągnięte wyniki są rewelacyjne i według słów autora wskazują, że istnienie roślinności na Marsie jest wysoce prawdopodobne.

KRONIKA
308 orbit meteorów
F. L. W h i p p l e i L. G. Ja c c h i a ze Smithsollian Astrophysical
Observatory ogłosili wyniki opracowania kilkuset najlepszych fotografii
prze~otów meteorów, wybranych z materiału uzyskanego przy pomocy
kamer "super-Schmidt" przystosowanych specjalnie do fotografii meteorów. Zdjęcia umożliwiały wyznaczanie prędkości meteorów z błędem
mn:Ej szym niż 0,3%, co pozwoliło na wyliczenie bardzo dokładnych
orbit, po których poruszały się te ciała przed spotkaniem z Ziemią. Ciekawe jest, że wśród 308 zbadanych meteorów nie zaobserwowano ani
jednego przypadku szybkości hiperbolicznej, która wskazywałaby na
pochodzenie meteoru spoza granic układu słonecznego. Obrzymia~
większość (ponad 90%) orbit to typowe orbity kometarne przeważnie
o krótkim okresie obiegu dokoła Słońca.
(Sky and Telescope, 16, str. 123, 1957)
Okres obrotu Ceres

dokoła.

osi

astronom E. Fichera opracował 203 fotoelektryczne obserwar.jP. jasności Ceres, największej planetoidy. Amplituda obserwowanych zmian blasku wynosiła około om,l. Przyjmując, że obserwowane
zmi.any są wywołane przez obrót planetoidy dokoła osi, można wyliczyć
okres tego obrotu. Wynosi on Od,12157±0,00001, czyli 21155m. Byłby to
najkrótszy spośród wyznaczonych w ten sposób okresów obrotu planetoid. Poprzednie badania (J. Ahmed - 1954 r.) wskazywały na okres
Włoski

9hQ5m,
(A.

N., 284, str. 64, 1958)
Czyżby

promieniowanie radiowe Saturna ?

Z obserwatorium Uniwersytetu Yale nadeszły wiadomości o pierwszych wynikach radiowych badań planet, które zostały rozpoczęte na
pocz~tku ubiegłego roku.
Obserwacje promieniowania Jowisza o czę
stości 21,1 Mhz nie przyniosły nic rewelacyjnego poza potwierdzeniem
wyników uzyskanych przez Bur k e g o i F r a n k l i n a - odkrywców
tego promieniowania. Próbowano również odebrać promieniowanie Sa-
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tejże częstości.

Obserwacje były utrudnione przez niedogodne
planety na niebie. W ciągu 2 m ! esięcy obserwacji zanotowano
13 wypadków, w których położenie słabego źródła promieniowania pokrywało się z położeniem Saturna, a odstępy czasu pomiędzy błyskami
odpowiadały okresowi obrotu planety dokoła osi (10h22m). Byłoby to
zatem promieniowanie emitowane sporadycznie przez pewne obszary
powierzchni planety (potężne wyładowania atmosferyczne?). Wyniki wyInagają jednak potwierdzenia, nie jest bowiem wykluczone, że obserwowane promieniowanie pochodzi z tła zaburzeń w atmosferze ziemskiej.
turna o

położenie

(Astronomical Journal 62, str. 247, 1957)
Pierwiastek 102
W wyniku wspólnych wysiłków uczonych szwedzkich, brytyjskich
został odkryty pierwiastek 102. wco został naświe
tlony strumieniem karbionów z cyklotronu Instytutu Nobla w Sztokholmie. Jony węgla zawierały 13 C i 1' C. Absorpcja tac przez kiur
prowadziła do tworzenia się pierwiastka 102, który gromadził s i ę na
folii umieszczonej w pobliżu tl!rczy. Doświadczenie wymagało bardzo
dokładnej kontroli energii padających jonów, gdyż prawdopodobieństwo
tworzenia się nowego pierwiastka jest ściśle zależne od liczby neutronów straconych w reakcji - liczba straconych w reakcji neutronów
wzrasta, gdy wzrasta energia padających karbionów powyżej progu,
przy którym zaczyna się reakcja. Pierwiastek 102 został zidentyfikowany metodami radiochemicznymi spośród produktów wydzielanych na
folii. Izotop ten ma czas połowicznego zaniku około 10 min. i emituje
cząstki alfa o energii 8,5 Me V, masa nie została jeszcze dokładnie
oznaczona - wynosi zapewne 253. Proponuje się nowemu pierwiastkowi
nadać nazwę "nobel".
(Nature, lipiec 1957 r.)
amerykańskich

Najwyższe

obserwatorium promieniowania kosmicznego

W Chacaltaya w Boliwii zostało zainstalowane obserwatorium promieniowania kosmicznego, które będzie czynne przez cały okres trwania
Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Wyposażenie obserwatorium
stanowi teleskop złożony z tac liczników Geigera wycelowany skośnie
i mogący rejestrować promieniowanie kosmiczne przybywające z trzech
kierunków : wschodniego, zachodniego i południowego. Jak wiadomo
ziemskie pole magnetyczne odchyla pierwotne promieniowanie kosmiczne
tak, że cząstki różnych energii przybywają z poszczególnych kierunków.
W szerokościach podzwrotnikowych zjawisko to występuje, ale w po-
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bliżu poziomu morza nie można go obserwować ze względu na pochła
nian:e w atmosferze. Laboratorium w Chacaltaya jest najwyżej poło
żoną placówką obserwacyjną (ponad 5100 m nad poziomem morza),
w której prowadzi się ciągłe obserwacje promieniowania kosmicznego
i leży prawie na równiku. Aparatura, ufundowana przez UNESCO, została zbudowana w Imperial College w Londynie.

(Postqpy Fizyki, Tom IX, z-:-szyt l 1958)

Nowe laboratorium niskich temperatur
vV lipcu roku ubiegłego otwarto w Uniwersytecie Chicago nowe laboratorium niskich temperatur, zbudowane i wyposażone kosztem 440 000
dolarów. Wspomniane laboratorium wchodzi w skład Uniwersyteckiego
tnstytutu Badań Metali. Aparatura pozwala wytwarzać około 55 litrów
na godzinę ciekłego wodoru i około 9 litrów na godzinę ciekłego helu.
Flanowane jest zwiększenie zdolności produkcyjnej ciekłego helu do
22 litrów na godzinę. Wyniki pomiarów kryogcnicznych przekazywane
są elektrycznie na galwanometry ustawione w parterowym klimatyzowanym pomieszczeniu. Laboratorium dostarcza skroplonych gazów innym
instytutom uniwersytetu, np. Instytutowi Badań Jądrowych im. E. Fermiego i zakładowi meteorologii, gdzie wirujący ciekły hel używany jest
w uproszczonych modelach układów atmosferycznych.
W związku z budową nowego laboratorium musiano dokonać rozbiórki budynku, w którym była wmurowana tablica na pamiątkę pierwszego w świecie reaktora. Reaktor ten, jak wiadomo, zaczął działać
2 grudnia 1942 r. Tablica została ustawiona teraz prowizorycznie do
czasu, kiedy będzie mogła być umieszczona na nowym budynku.
(Postępy

Fizyki, Tom IX, zeszyt l 1.958)

Coraz

bliżej

bezwzględnego

zera temperatury

Rekordowo niska temperatura - około jednej stutysięcznej stopnia
zera absolutnego - zogtała osiągnięta w Ciarendon Laboratory
(Oxford). N. Kur t i i jego współpracownicy ochłodzili do tej temperatury mały kawałek miedzi" wykorzystując zjawisko magnetyzmu jądro
wego. Kurti przewiduje, że udoskonalenie tej techniki może doprowadzić do osiągnięcia temperatur milionowej części stopnia.
Zwykłe postępowanie przy osiąganiu niskich temperatur polega na
ustawianiu w polu magnetycznym cząsteczek ochłodzonej soli magnetycznej, a następnie na usuwaniu pola, co wywołuje powrót cząsteczek
do bezładnego ustawienia. Praca wykonana przy tym powrocie redupowyżej
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kuje energię termiczną materiału. Gdyby cząsteczki mogły osiągnąć
kompletny niepOTządek, mogłyby być ochłodzone do temperatury zera
bezwzględnego , jednak ich własny magnetyzm wywołuje słabe pole porZ <!dkujące cząsteczki. Kurti zastosował tę metodę do jąder atomów
miedzi. Ponieważ jądra są słabszymi magnesami niż cząsteczki, pole
resztkowe jest słabsze i dzięki temu możliwe jest silniejsze ochłodzenie.
(Postępy Fizyki, Tom IX, z~szyt l 1958)

Współzawodnictwo

We

o

najniższą temperaturę

na powierzchni Ziemi

wrześniu

1956 r. radziecka stacja polarna Pionierskaja zanotona Antarktydzie -66,8°C. 2 kwietnia 1957 r.
amerykańska stacja na Biegunie Południowym zanotowała -67,3°C.
Jest to temperatura wyższa o 0,5°C od rekordu światowego (--67,8°C),
zanotowanego w lutym 1933 r. w północno-wschodniej Syberii.
(Postępy Fizyki T. VIII, z. 5, 1957)
wała najniższą temperaturę

Zagadka

wędrówki

kontynentów w przededniu

rozwiąza{lia?

W roku 1910 niemiecki geofizyk Alfred W e g e ner zauważył, że
przedstawione na mapach zachodnie i wschodnie wybrzeża Atlantyku
"pasują" do siebie niemal idealnie, zazębiając się dokładnie tak, jak.
w dziecinnych składankach. W ten sposób zrodziła się jego teoria ruchów kontynentalnych, które przerwano później teorią "dryftu" kontynentów. Zasadza się ona na tym, że lądy współczesne pochodzą
z wielkich starych bloków - złączonych zresztą z początku w jeden,
tzw. PangeQ - które rozpadły się z czasem na części. Części te porozsuwały się następnie na zajmowane dz:siaj pozycje (Ameryka Północna
rozłączyła się z Europą, Ameryka Południowa z Afryką, Indie z Australią i Madagaskarem).
Od prawie 50 lat trwa zażarta walka za i przeciw teorii W e g en er a. Soór ten rozpalił wszystkie niemal dyscypliny przyrodoznawstwa; geologię i paleontologię, geodezję i geofizykę, biologię, paleoklimatologię i inne.
Do dz.iś dn·a nie udało .się jednak osiągnąć jednomyślności poglą
dów. W ostatnim czasie do dyskusji przyłączyła się nowa gałąź nauk
o Ziemi, paleomagnetyzm, tj . nauka badająca stary magnetyzm skał.
Jeden z jej najwybitniejszych współcześnie przedstawicieli, Anglik,
prof. B l a ck e t t, przedstawił niedawno na dorocznym walnym zjeź
dzie British Association wyniki swoich 5-letnich badań, które w bardzo
poważny sposób zdają się przemawiać na korzyść teorii dryftu kontynentów. Blackett wychodzi z założenia, że kryształy mineralne, budujące każdą skałę, ulegają już w chwili jej powstawania namagnetyzo-
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waniu i

orientują się

kierunkowo, tak jak igła kompasu, że więc wska-·
biegunów magnetycznych w tym okresie. Tak tedy skały
ró~niące się wiekiem a leżące jedna na drugiej będą miały niekiedy
różną orientację magnetyczną, co świadczyć może albo o przemieszczaniu się biegunów (co jest zresztą zjawiskiem udowodnionym), albo
o przemieszczeniu s!ę skał już po ich utworzeniu, albo wreszcie o tym,
że mamy do czynienia z oboma tymi fenomenami. Badania paleomagnetyzmu skał tego samego rodzaju i wieku przeprowadzone w Wielkiej
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych wykazały różne położenia tego
samego bieguna magnetycznego w tym samym czasie. Biegun mógł się
przemieścić, ale nie mogły istnieć dwa bieguny północne równocześnie;
jasne więc jest, że mamy tu dowód na to, iż współczesne sobie skały
amerykańskie i angielskie znajdowały się w innym położeniu w momencie swego powstawania W tym czasie ich kryształy skierowane były
ku jednemu biegunowi, co uległo jednak później zaburzeniu dzięki przemieszczeniu się obu kontynentów w stosunku do siebie. Obliczenia wykazują, że takie poziome przemieszczenie odsunęło Amerykę od Anglii
na 3200 km w ciągu około 100 mln. lat.
Tak więc kontynenty: amerykański i europejski stykałyby się dawniej i Wegener miałby rację. Jednakże spór trwa· nadal; młoda nauka
o magnetyżmie skał pełna jest bowiem jeszcze sprzeczności; w niektórych miejscach następujące po sobie serie skalne są kolejno namagnetyzowane w przeciwnych kierunkach, w innych zaś serie równowiekowe z tamtymi i podobnie kompletne nie wykazują zupełnie nawet
śladów takiej magnetycznej inwersji. Dlatego też prof. Blackett stwierdza ostrożnie, " że pole magnetyczne Ziemi odwracało się prawdopodobnie w ciągu przebiegu czasu, ale nie można uważać tego za dowiedzione".
zują położenie

( " Wszechświat"

-

Grudzień

1957)

Wiatr, który powoduje migotanie gwiazd

Gwiazdy migocą dzięki temu, że warstwy powietrza o różnej gęsto
ści, a co za tym idzie o różnych współczynnikach załam:w"ia, przem i ~
szczają s ię szybko w wysokiej atmosferze, na drodze światła od gwiazdy
do oka obserwatora.
Z ramienia badawczej służby geofizycznej wojskowego lotnictwa
amerykańskiego dr William M. P r o t h er o e i dr William B l i t zt e i n przeprowadzają obecnie studia, porównując je zresztą ustawicznie z badaniami meteorologicznymi nad możliwościami zarejestrowania
takkil właśnie szybkich a nieustannych zmian intensywności światła
niektórych gwiazd za pomocą nader precyzyjnych aparatów pomiarowych. Przypuszcza się bowiem, że na podstawie tych obserwacji będzie
można następnie wydedukować wnioski odnośnie do siły i kierunku
wiatrów na wielkich wysokościach.
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W serii swych już poprzednio opublikowanych prac dr Protheroe
że istnieje związek pomiędzy amplitudą zmian w natężeniu
promieniowania słonecznego a siłą wiatru na wysokości ok. 30 km.
Gdyby obecnie prowadzone prace dały pozytywne wyniki, to umożliwi
łyby one stałe obserwacje zmian przebiegu tego tajemniczego wiatru,
który - odkryty dopiero po II wojnie światowej - okrąża w stratosferze Ziemię na granicy zimnego frontu polarnego z masami powietrza umiarkowanego, dochodząc niekiedy do szybkości 800 km/godz.
wykazał,

("Wszechświat"

-

Styczeń

1958)

Wykorzystanie przyolywów

odpływów

morza

Pomimo szybkiego rozwoju energetyki atomowej, ostatnia światowa
konfevencja energetyczna wykazała niezbicie, że w dalszym ciągu należy koncentrować wszelkie możliwe wysiłki na wyzyskaniu absolutnie
wszystkich naturalnych źródeł energetycznych. Swiatowe zużycie energii pod każdą postacią wzrasta bowiem rocznie o ok. 4,5%, podczas gdy
zapotrzebowanie na samą tylko energię elektryczną wzrasta niemal
dwukrotnie szybciej. Obecna szybkość zapotrzebowania spowoduje podwojenie się światowej konsumpcji elektrycznej już w ciągu najbliż
szych 9, a nie, jak to przypuszczano do niedawna, w ciągu 10 lat.
Zgodnie ze statystyką przedstawioną na wspomnianej konferencji
zużycie
energii elektrycznej na świecie oceniano w r. 1954 na
l 345 000 000 000 jednostek. Zapotrzebowanie w r. 1958 wzrośnie prawdopodobnie o dalszych 455 000 000 000 jednost~k. 60 % tej ilości dostarczą siłownie cieplne, spalające węgiel lub ropę, a 39% siłownie hydroelektryczne. Przypuszcza się, że w tym samym czasie zaledwie l% pochodzić będzie z siłowni atomowych
Wyzyskiwanie klasycznych paliw kopalnych takich, jak węgiel i ropa,
jedynie dla ich cieplnej zawartości, jest - z punktu widzenia cało
kształtu racjonalnej gospodarki światowej niedopuszczalnym marnotrawstwem przede wszystkim ze względu na ich olbrzymie wprost znaczenie jako surowców do dalszej przeróbki na cenne produkty chemiczne.
Dlatego też czynione są gorączkowe poszukiwania innych naturalnych
rezerw energetycznych. Do nich m. in. zaliczyć należy projekty zużyt
kowania przypływów i odpływów morskich. Pomijając to, że projekty
te sa obecnie zupełnie realne technicznie, należy podkreślić fakt, że już
wstępna ocena energetyczna wykazała, iż ilość, którą można by uzyskać z okiełznania przypływów i odpływów na całym świecie, wyraża
się imponującą liczbą l 000 000 000 000 kW. Ta moc przy współczyn
niku obciążenia (tj. w stosunku czasu produkcyjnego do okresu całego
roku) 40% - wyprodukowałaby rocznie ok. 3 350 000 000 000 jednostek,
a więc 3 razy tyle, ile w r. 1954 wyniosło ogólne światowe zużycie
energii, Na nieszczęście jednak lokalizacja siłowni przypływów i od-
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natrafia na poważne trudności. W grę wchodzą bowiem wymiejsca, gdzie istnieją duże wahania poziomu wody pomiędzy
przypływem a odpływem i gdzie dogodne ujścia rzeczne (zwłaszcza tzw.
estuaria - tj. ujścia lejkowate) umożliwiają budowę zapór, takich jak
na rzekach. Zapory takie stworzyłyby sztuczny spadek wody i tym
samym umożliwiłyby budowę elektrowni.
Jednym z takich pierwszych, bardzo śmiałych projektów siłowni przypływowych i odpływowych jest francuski zatwierdzony plan elektrowni
w estuarium rzeki Rance w pobliżu miasta St. Malo w Bretanii. Betonowa tama długości ok. 880 m zamknie ujście rzeki ok. 3,5 km na południe od portu w St Malo. Szerokość zapory wynosić będzie aż 50 m
z tym, że jej wnętrze pomieści 38 turbin umieszczonych w rurach 5 m
poniżej najniższego poziomu wody. Te specjalnego typu turbiny będą
produkować prąd zarówno w czasie przypływu (tj. wtedy, kiedy morze
zalewa estuarium Rance), jak i w czasie odpływu (tj. wtedy, gdy woda
morska opuszcza ujście rzeki). Po obu bokach zapory są przewidziane
śluzy dla komunikacji wodnej. Obszar zamknięty tamą obejmie ujście
Rance aż do miasta Dinan i wyniesie ok. 18 km 2• Konstruktorzy siłowni
przypuszczają, że z chwilą jej ukończenia w r. 1960 da ona Francji
800 milionów jednostek elektryczności. Siłownia Rance służyć jednak
będzie nie tylko jako źródło cennego "zastrzyku" dla energetyki francuskiej, ale stanowić także będzie zakład "pilotowy" dla studiów nad
wyzyskaniem przypływów i odpływów na jeszcze większą skalę. Francuzi zamierzają bowiem zbudować wkrótce s i łownię nierównie większą,
zamykając tamą długości 37,5 km zatokę sławnej góry św. Michała
(Mont St. Michel), wklinowaną na wschód od St. Malo, pomiędzy pół
wyspami Bretanii i Normandii. Biec ona będzie od wybrzeży Bretanii
prosto na północ do małej grupki wysepek, zwanych Iles de Chausey,
a od nich prosto na wschód, z powrotem do lądu stałego. Tama 'la
zamknie obszar pomiędzy 432 a 553 km2 • Uzyskana z tego projektu
energia ma wynieść rocznie 25 bilionów jednostek elektryczności, co stanowić będzie ok. połowy obecnego zapotrzebowania całej Francji.
Jest rzeczą ciekawą, źe zrealizowane projekty zużytkowania energii
przy-pływów i odpływów będą miały również wpływ na....
szybkość
obrotu Ziemi. Jak wiadomo bowiem. zjawisko przypływów i odpływów
morskich opiera się na współdziałaniu ruchu obrotowego Ziemi z wzajemnym przyciąganiem się Słońca, KsJ.ężyca i Ziemi. Sztuczna przeszkoda w postaci tam, uniemożliwiająca swobodną cyrkulację wielkich
mas wodnych poruszających się po powierzchni globu w takt opadających i wznoszących się przypływów i odpływów, działać będzie jako
hamulec dla obrotu Ziemi. Obliczono, że gdyby rocznie pobierano
l 000 miln kW energii z przypływów i odpływów przy pomocy serii
wielkich tam, to obrót Ziemi uległby w tym stopniu zahamowaniu, że
co 2 000 lat tracilibyśmy cały dzień.
łącznie

("Wszechświat"

Luty 1958)
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Według badań,
które przeprowadziła niedawno para francuskich
geofizyków, E. i O. T e 11 i er, siła magnetycznego pola Ziemi zmalała
znacznie w ciągu ostatnich 2 000 lat. Do takiego wniosku doszli Francuzi
dzięki pomiarom magnetyzmu ...
starych cegieł.
Cegły wypalane są w specjalnych piecach. Po ostygnięciu zawarte
w nich drobniutkie cząstki żelaza ustawiają się, czyli orientują zgodnie
z przebiegiem linii magnetycznych pola Ziemi. Rozmiary tej orientacji,
a co za tym idzie, wielkość magnetyzowania, którą wykazują cegły, zależy od siły magnetycznego pola Ziemi w czasie ochładzania. Thellierowie zmierzyli magnetyzm cegieł wyrabianych we Francji w r. 1933,
1465 i 200. Fotem podgrzewali cegły do temperatury, która zniszczyła
ich magnetyzm. Po ostygnięciu cegły zmagnetyzowały się ponownie
przez współczesne pole geomagnetyczne. Porównanie wykazało, że pole
dzisiejsze jest o 18% słabsze od 1465, a o 35% - od 200.
Jedną z konsekwencji osłabnięcia pola ziemskiego jest wzrost natę
żenia promieniowania kosmicznego, które jest przezeń odchylane od
Ziemi. Znaczy to, że szybkość tworzenia się promieniotwórczego wę
gla 14 w górnych warstwach atmosfery uległa zmianie, że więc metoda
datowań węglem daje błędne wyniki.
Obliczono, że błąd przy oznaczaniu wieku 1700-letnich próbek wynosi ok. 240 lat. Ten margines błędu leży jeszcze w dopuszczalnych
granicach niepewności oznaczeń radiowęglowych. Przy 4000-letnich
próbkach błąd może już jednak wynosić ok. 1000 lat.
(.,Wszechświat" Luty 1958)

Wiek

Wszechświata

W ostatnim rocznym sprawozdaniu Smithsonian Institution dr E. J.
O p i k z astronomicznego obserwatorium Armagh w Folnocnej Irlandii prredstawił wyniki nowych badań, dotyczących wieku Ziemi, galaktyki Drogi Mlecznej (w skład której - wraz z całym systemem słonecz
nym - wchodzi również i nasza planeta) i wreszcie całego Wszechświata. Ziemia liczy obecnie według wszelkiego prawdopodobieństwa
około 3,5 miliarda lat. Cały system poznanych miliardów gwiazd, tworzący Galaktykę, czyli Układ Drogi Mlecznej, który jest zaledwie jednym z milionów podobnych, może być starszy od Ziemi przypuszczalnie nie więcej niż o miliard lat. Sześć miliardów lat - to według
Opika - najstarszy wiek, jaki można przypisywać całemu Wszechświa
towi w jego obecnej postaci i zawartości.
Przy wysnuwaniu swoich wniosków Opik bierze pod uwagę takie
czynniki, jak wielkość rozkładu pierwiastków promieniotwórczych
uranu i toru, jak szybkość odsuwania się od siebie wielkich galaktyk
gwiezdnych oraz przeciętną gęstość materii w przestrzeni. Z przecięt-
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nej gęstości szacuje on ilość materii we Wszechświecie. Wnioskuje, że
gdyby materia rozmieszczona była równomiernie w całej przestrzeni, to
przeciętna gęstość wynosiłaby zaledwie 25 bilionowych części grama
na cm3, a przestrzeń zajęta przez Ziemię zawierałaby tylko około 25-tysięcznych grama.
Naturalnie, że obecnie większość tej materii koncentruje się w gę
stych skupiskach - gwiazdach i systemach gwiezdnych, podobnych do
Drogi Mlecznej .• Opik szacuje, iż przeciętnie 12 takich galaktyk przypada
na l megaparsek przestrzeni (megaparsek przestrzeni jest to astronomiczna miara długości, wynosząca 3,26 milionów lat świetlnych, rok
świetlny jest odległością przemierzoną w ciągu roku przez światło biegnące z szybkością prawie 300 000 km/sek). Jak wynika z jego obliczeń,
na każdą z galaktyk Wszechświata wypada ma3a równa 2 bilionom mas
Słońca . Z masy tej na właściwe galaktyki wypada zaledwie około 10%
przypuszczalnej masy Wszechświata. Reszta rozproszona jest w przestrzeni międzygalaktycznej .
Przypisując
wiekowi całego Wszechświata górną granicę około
6 miliardów lat, Opik ma na myśli początek, a nie obecne rozmieszczenie systemów gwiezdnych ze stanu materii, z której się one rozwinęły.
Może to być więc uważane za czas od powstania obecnego Wszechświata. Jednakże może być też i tak, jak mówi Opik, że Wszechświat
oscyluje: po ekspansji następuje kontrakcja i powrót do pierwotnego
stanu materii. Jeżeli tak jest w istocie, to musiało być już wiele podobnych struktur kosmicznych w przeszłości i będzie ich znacznie wię
cej w przyszłości. A jeśli tak jest, to i nasz obecny Wszechświat skazany jest na niechybną śmierć - na ewentualny powrót do wysoce
skondensowanego stanu materii czystych, bardzo zgęszczonych cząstek
jądrowych, takich jak neutrony, elektrony i protony z których się
niegdyś rozwinął. Wtedy inny wszechświat, bardzo różny od obecnego,
może wyewoluować zeń na drodze podobnych procesów.
( ,. Wszechświat"
Kwiecień 1958)

PORADNIK OBSERWATORA
Opis
średnica

małej

lunety

dwusoczewkowego achromatycznego obiektywu wynosi 35 mm,
300 mm. Zdolność rozdzielcza około 3", zasięg 9,1 wielNa drodze promieni wychodzących z obiektywu umieszcwny jest srebrzony pryzmat prostokątny o wymiarach 25 X 25 mm,
dzięki czemu tubus jest znacznie skrócony. Pryzmat umieszczony jest
w obrotliwym i łamanym wyciągu okularowym , zaopatrzonym w śruby
zaciskowe na częśCi obrotowej, oraz tulejce prowadzącej obsadę okularów. Łożyska części obrotowej i tulejki wyciągu wykonane są ze
stali starannie obrabianej. Wyciąg ten jest bardzo praktyczny w użyciu,
długość ogniskowa
kości gwiazdowej.
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ponieważ umożliwia obranie najdowolniejszej i najwygodniejszej pozycji
obserwatora. Siedząc i niezmieniając położenia głowy, można obserwować niebo, zmieniając położenie tubusu w granicach 1808 w azymucie,
oraz od horyzontu do zenitu w wysokości.

Wnęka mieszcząca w sobie
ściśle dopasowana i połączona

pryzmat, wycięta z suchego drzewa, jest
z częściami metalowymi. Lakier położony
na zewnętrznej stronie, nie tylko wzbogaca wygląd estetyczny, ale
chroni przede wszystkim drzewo od wilgoci i paczenia się. Wewnątrz
wnęka jest wyczerniona, podobnie jak i tubus.
Montaż azymutalny, wykonany całkowicie z drzewa, z wyjątkiem osi
pionowej z tuleją oraz czopów z łożyskami kołnierzoWYmi osi poziomej,
które są sporządzone ze stali. Na widły montażu o przekroju "T'" użyto
dykty 10 mm grubej, podstawa z suchego drzewa olchowego. Podstawa
spoczywa na trzech czopach dla zapewnienia stateczności. Na osi poziomej zamontowany jest jarzmowy hamulec, zaciskany śrubą. Powierzchnie
trące to drzewo i drzewo wyklejone filcem. Oś pionowa unieruchamiana
jest nakrętką moletowaną, dociskaną do tulei łożyska osadzonego w widłach. Oś ta, osadzona jest nieruchomo w podstawie, na końcu której
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znajduje się zaciskowa nakrętka. Tuleja łożyska jest mocno wciśnięta
w drewnianą głowicę wideł.
Całość jest bardzo sztywna, lekka, oraz wygodna w obserwacjach.
Na wyposażenie tej lunety, składa się: okular Ramsdena o ogniskowej
11 mm, dający powiększenie 27 X przy rzeczywistym polu wldzenia 1°50',
okular Kellnera o f = 8 mm, dający pow 37 X przy rzeczyw. polu widzenia l 020', oraz filtr ciemno-zielony ze szkła używanego w maskach ochronnych do spawania elektrycznego.
Narzędzie to sprawia w iele radości dzieciom i młodzieży ob s erwują
cej z zapartych tchem Księżyc, plamy na Słońcu, fazy Wenus, księżyce
galileuszowe Jowisza, pierścienie Saturna, odległego Urana czy Neptuna,
gromady gwiazd, gwiazdy-słońca podwójne oraz Drogę Mleczną.
Później następują liczne pytania: jak, skąd, dlaczego, kto, kiedy, ile.
Aby wzbudzić tego rodzaju pytania, trzeba koniecznie skierować te młode
oczy w niebo, do czego wystarczy nawet mała luneta.
Fr. Stradal -

O ś więcim

Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmienowych na lipiec:
Podane są przybliżone momenty minimum (czas śr. europejski).
RZ Cas: VII, 2d22h45m, 4d3h3Qm, 8d22h15m, 10d3hQQm, 14d21h45m,
16d2h3Qm, 2Qd21hl5m, 22d2hQQm, 26d2Qh45m, 28dlh15m.
AR Lac: VII, 15d4hQQm, 17d3h45m, 19d3hl5m, 21d3hQQm, 23d2h3Qm,
25d2hQQm, 27dlh45m, 29dlh15m, 3ldQh45m.
~ Llr: VII, 8d3h, 21dlh.
RR Lyn: VII, 31d7h.
U Oph: VII, 5d2Qh3Qm, 10d2lh15m, 15d22hQQm, 2Qd22h45m, 25d23h3Qm,
31dQh15m.
A W Peg: VII, 6dlh, 16dl7h, 27d7h.
EE Peg: VII, 2d23h15m, 10d2Qh3Qm, 16d2h3Qm. 23d23h3Qm 31d2Qh45m.
(.1 Per: VII, 4d4h3Qm, 7dlh15m, 9d22hQQm, 27d3hQQm, 29d23h45m.
Andrzej Wróblewski

Z KORESPONDENCJJ
Listy J . H eweliusza
W rozprawie zatytułowanej "La vie et les travaux de Jean Hevelius"
(Bull. Boncomp. VIII, 1875) L. C. Beziot zamieszcza szczegółowy spis
korespondencji Jana Heweliusza, świadczący o jego licznych kontaktach
z panującymi, z uczonymi i protektorami nauki w Polsce i zagranicą.
W korespondencji tej, obejmującej 2700 listów, spotykamy się z nazwiskami: Jana Sobieskiego, Ludwika XIV, biskupa Stefana Wydżgi, Piotra
des Noyers, Halleya, Leibniza, Lubienieckiego, Komeńskiego i wielu innych. Heweliusz starannie przechowywał wszystkie listy, otrzymywane
z zagranicy i z Polski, oraz odpisy swych własnych, tworząc kolekcję,
składającą się z 16 tomów in folio.
Po jego śmierci kolekcję tę nabył w r. 1725 astronom francuski Delisle
w czasie przejazdu przez Gdańsk w drodze do Petersburga. Po śmierci
tego ostatniego kolekcja trafiła do francuskiego Ministerstwa Marynarki. a następnie wraz z rękopisem obserwacji (pięć voluminów) była
przesłana do Obserwatorium Astronomicznego w Paryżu. Z czasem tomy
I-IV, IX-XV i część XVI znalazły się w Bibliotece Narodowej w Pa-
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ryżu w trzech wielkich voluminach pod numerami 10347, 10348 i 10349,
a 66 l~tów dostało się do Biblioteki Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie.
Z całej tej korespondencji tylko 92 listy ukazały się w druku, a to:
12 opublikowano w roku 1658 w Lyonie (w roku 1729 przedrukowano
je we Florencji), 19 - w Philosophical Transactions, 24 - w Theatrum
Cometicum Lubienieckiego (1668, 1684), 10 - w Acta Eruditorum, 13
ogłosił sam Heweliusz w swym dziele "Annus Climactericus" (1685),
a 14 ogłoszono w różnych czasach w wieku XVIII i XIX.
Dla historii nauki w XVII w. korespondencja Heweliusza stanowi
dokument wielkiej wagi, a dla dziejów myśli naukowej w Polsce wprost
bezcenny.
(Według sprawozdania Pol. Akad. Umiejętności w Krakowie Wydz.
Mat. Przyr z roku 1911).
Jerzy Ulanowicz - Bodzechów

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Lipiec 1958 rok
Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązują
cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zaprowadzony czas letni, należy do
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d, h, m, s oznaczają dnie,
godziny, minuty i sekundy czasu, podczas gdy przez: o, ', ", oznaczono stopnie,
minuty i sekundy łuku. Przez «• 1), oznaczamy, jak zwykle, wznoszenie proste
i zboczenie; ')., QJ• oznaczają długość l szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg - wielkość gwiazdową.

1-31. Planety i planetoidy. Merkury zbliżając się do swego najwschodniego odchylenia (26. VII., 27°) powinien być dostrzegalny na zachodzie, jednakże długotrwały zmrok utrudni dostrzeżenia.
Około tej daty planeta zachodzić będzie 1" po Słońcu. W e n u s wschodzi na 2 godzmy przed Słońcem, widoczna początkowo w gwiazdozbiorze Byka, potem Bliźniąt. Jasność -3.4 mg. M ar s widoczny w drugiej części nocy w Rybach, potem w Baranie, 27. VII w kwadraturze
ze Słońcem. Jasność planety +0.3 mg. Jowisz widoczny w pierwszej
części nocy w Pannie, niedaleko Kłosa; jasność -1.7 mg. S a t urn jako
żółta gwiazda O mg widoczny w Wężowniku, w pierwszej połowie nocy.
Zwracamy uwagę na wyjątkowo piękny obraz jego najszerzej rozwartych pierścieni i możliwość obserwacji ,r uchów najjaśniejszego z księ
życów, Tytana. Uran możliwy do odszukania jeszcze tylko wczesnym
wieczorem, na wschód od gwiazdy a Cne (4.2 mg). N e p t u n widoczny
w Fannie nieco na zachód od gwiazd ')(. Vir (4.3) i 96 Vir (6.6). Przy
końcu miesiąca Neptun zmienia swój ruch ze wstecznego na prosty.
Cer e s i J u n o w pobliżu Słońca.
5'121". Ziemia w punkcie odsłonecznym swej orbity.
5<121". Tytan w największym odchyleniu wschodnim.
Od 8<1. Perscidy z radiantem początkowym około ornikron KasiopeL
llli04h. Największe zbliżenie Merkurego z Uranem. Obie planety
znajdą się w odległości geocentrycznej zaledwie 44'. Zjawisko będzie
mogło być obserwowane jedynie przez lunety, po odszukaniu planet
jeszcze w czasie trwania ciemności.
14d00.5". Tytan w największym odchyleniu zachodnim.
15<l21h. Jowisz w kwadraturze ze Słońcem.
większego
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Największe zbliżenie

18<103.9h.
od

Urana z

Księżycem.

Uran 5°40' na pn.

Księżyca.

18d22h. Największe zbliżenie Merkurego z Księżycem. Merkury 5°05'
na pn. od Księżyca.
21dl9h. Tytan w największym odchyleniu wschodnim.
23dl9.2h. Największe zbliżenie Neptuna z Księżycem. Neptun o 1°19'
na pn. od Księżyca.
24d22h. Zakrycie gwiazdy v Lib (5.3) przez Księżyc.
22h20ffi4
Poznań
20.3
Wrocław
21.2
Toruń
21. 8
Kraków
22. o
Warszawa
25d13h. Neptun w kwadraturze ze Słońcem.
25--30d. Akwarydy, powolne.
26<l22h. Merkury w największym odchyleniu wschodnim od Słońca.
2'idOSh. Mars w kwadraturze ze Słońcem.
29tl22h. Tytan w największym odchyleniu zachodnim.
Ze względu na obecność na niebie Księżyca bliskiego pełni, najmniej
dogodne do obserwacji nieba gwiazdzistego będą noce na początku i przy
końcu miesiąca.

układzie księżyców

Zjawiska w

l

galileuszOWYCh Jowisza

Lipiec 1958 r.

.

;;;
o

Czas

środk.-

europ.

h

Zjawisko

~l

Jl234
21J34
32J4l
314J2
432Jl
2 kpc
421J
4J23
l ppc
l kc

8
9
lO
ll
12

.

13
14
15
16

Ozn:iczenia zjawisk:

lZjawisko

europ.
h

m

l ':!l o
2 22 00
3 22 00
1 22 00
) 22 00
2249
:!2 00
:u 00
22 33
l 21 52

Czas

środk.-

m

22 uo
22 00
22 00
22 00
22 00
23 09
22 00
22 00
22 00
22 00

4Jl23
42lJ3
432Jl
341J2
3J41
2 ppc
213J4
Jl234
J234
21J34

;
A

l

Czas

środk.·
europ.

Zjawisko

;
Q

l środk.c••• , Zjawisko
c urop.

h m
h m
16 21 05 l kpc 24 20 11 l kc
22 ou
423J1
23J14
17 22 00
431J2
2129 3 kpc 25 22 00
43J21
18 22 00
3lJ24 26 22 00
4321J
3J214 27 22 00
19 22 00
4Jl3
213J4 28 22 00
20 22 00
]J-1.23
29 22 00
21 20 47 2 pc
22 00
2J34
4Jl3 30 22 00
22 22 00
41J23 31 22 00
2J34
22 Ol l kc
23 22 00
423lJ

Foczątek

Koniec
pc
kc
Jowisza
pk
kk
tarczy Jowisza
ppk
kpk
po tarczy Jowisza
ppc
kpc
4 - księżyce galileuszowe (lo, Europa, Ganikolejno wzrastających odległościach od Jowisza;

Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez
Pr7cjśc e księżyca na tle
Przejście cienia księżyca
Oznaczenia ciał: l, 2, 3,

medes Callisto) w
J - Jowisz.
Każdego dnia o 22hOQm podano położenie wzajemne księżyców i Jo•bserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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WŁODZIMIERZ

ZONN -

Warszawa

KOSMOS JAKO LABORATORIUM FIZYCZNE
I. Dwie teorie
Warunki fizyczne naszego bytowania na Ziemi można by
doskonale umiarko,w anymi i to pod każdym względem.
Temperatura naszego otoczenia różni się znacznie od zera absolutnego, nie mniej jest bardzo daleka od najwyższych temperatur znanych w Kosmosie, sięgających wielu milionów stopni.
Ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi jest również
czymś pośrednim pomiędzy ogromnymi ciśnieniami, panują
cymi we wnętrżach gwiazd, a niezmiernie niskimi, obserwowanymi w mgławicach.
Zyjemy jakgdyby w "złotym środku" różnych, możliwych
w naturze stanów fizycznych. Dotyczy to również rozmiarów
i masy człowieka, które są czymś pośrednim pomiędzy rozmiarami i masami wszystkich znanych dziś cząsteczek elementarnych- elektronów, protonów, czy neutronów- a rozmiarami
i masami największych galaktyk lub gromad galaktyk. Zmiana
choćby jednego tylko parametru, charakteryzującego nasze śro
dowisko fizyczne i nas samych, np. temperatury, ciśnienia atmosferycznego, lub masy naszego ciała, uniemożliwiłoby chyba
pewnemu gatunkowi zwierząt, nazwanych później ludźmi, osią
gnięcie wysokiego stopnia rozwoju biologicznego.
Bytowanie w tych doskonale umiarkowanych warunkach
fizycznych ma jednak również ujemną stronę: utrudnia poznanazwać
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wanie prarw natury. Bo prawa natury- jak się za chwilę przekooamy - dają się dobrze poznawać tylko w warunkach
krańcowych, radykalnie innych niż te, w których żyjemy.
Na przykład w temperaturach bardzo wysokich lub bardz;o niskich - bliskich zera absolutnego. Albo też w doskonałej
próżni, którą tak trudno osiągnąć na Ziemi. Dlatego to fizycy
dawno już porzucili bezpośrednią obserwację zjawisk życia
codziennego na rzecz trudnych nieraz eksperymentów laboratoryjnych, w których osiąga się niemalże z reguły stany lcrań
cowe. Trudności z tym związane nieraz opóźniają rozwój nauki
i zawsze pociągają za sobą koszty, są jednak nie do uniknięcia.
W sukurs fizyce przychodzi jednak pewna okoliczność, której nie mają do dyspozycji chociażby biologowie: możliwość
wykorzystania Kosmosu jako laboratorium fizycznego. Owo
laborr atorium jest przede wszystkim mało kosztowne, ale nie
to jest tutaj istotne. Ważne jest to, że nawet w naszym najbliższym otoczeniu kosmicznym istnieją takie warunki, których
nie są w stanie stworzyć fizycy, a które jednocześnie są niezmiernie korzystne dla wszystkich badań fizycznych, bo są
bardzo zbliżone do warunków krańcowych. Nic też . dziwnego,
że astronomia, oprócz właSIIlych zadań ustalania i wyjaśniania
stanu fizycznego w naszym otoczeniu kosmicznym, od pewnego
czasu podjęła się jeszcze obowiązku współpracy z fizyką, początlrowo na stosunkowo wąskim odcinku mechaniki, potem na
coraz to innych odcinkach, a dzisiaj we wszystkich niemal dziedzinach fizyki współczesnej.
Aby to zilustrować zacznijmy właśnie od mechaniki, w której eksperymentowanie na Ziemi jest rzeczą niezmiernie trudną
i dla której Kosmos stanowi niezmiernie korzystne, jeśli nie
jedyne nawet, właścC we labo·r atorium.
Gdy wymawiamy słowo "mechanika" zawsze przychodzi nam
na myśl słynny Newton- odkrywca prawa ciążenia powszechnego, które było w swoim czasie wielkim dziełem w dziedzinie
poznania.
Uczeni bowiem, zdając sobie sprawę z faktu, że Ziemia
utrzymuje na swej powierzchni wszystkie przedmioty, myśleli
jednak pierwotnie, że właściwość tę ma tylko kula ziemska ~
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nie udawało się im stwierdzić istnienia
jakimrkolwri.ek bądź dwoma ciałami na
jej powierzchni. Nie potrafimy tego wykryć i dzrś, jeśli nie
uciekniemy się do barrdzo subtelnych, specjalnych metod, wymagających dużej pomysłowości i doświadczeillia. Bo siła cią
żenia powszechnego jest niezmiemie mała w przypadku obiektów o masie z owego .,złotego środka". Np. dwaj ludzlie znajdujący się w odległości jednego metra od siebie przyciągają się
z siłą równą 0,1 miligrama, mniejszą znacznie od siły pocią
gowej muchy. Prawo powszechnego ciążenia odkrył Newton
dopiero wtedy, gdy do pewnego eksperymentu myślowego
użył Księżyca i Ziemi, ciał o masach znacznie większych, niż
to wszystko, z czym mają od czynienia fizycy. Newton nie
mierzył wprawdzie siły przyciągania Księżyca przez Ziemię
bez:pośrednio, znając jednak czas obiegu Księżyca wokół Ziemi
potrafił obliczyć, jaka to srła musi działać na Księżyc, aby go
utrzymać na orbicie, po której biegnie wokół Ziemi. Dokładne
wartości Slił przyciągania ustalono niemal w sto lat później,
eksperymentując w ,,ziemskim" laboratorium, przy czym doświadczenia te są powtarzane po dziś dzień z coraz to wzrastatak dlatego,

że

przyciągania pomiędzy

jącą precyzją.
Otóż teorię ciążenia powszechnego zastąpiła dziś całkowicie
doskonalsza od niej ogólna teor.i a względności, odkryta przez
Einsteina. Jej narodziny odbywały się wprawdzie zdala od
laboratorium kosmicznego, nie mniej rozstrzygające eksperymenty w tej dziedzinie przeprowadzono znowu właśnie w tym,
a nie innym laboratorium.
Einstein wyeliminował z mechaniki bardzo nam blisklie ze
względów psychologicznych pojęcie Sliły -zastępując siły grawitacji właściwościami przestrzeni otaczającej ciała materialne,
czyli właściwościami pola grawitacyjnego. UstaLił też, że prawom tego pola podlegają wszystkie zjawiska w nim się odbywające, a więc i zjawiska świetlne, na które oczywiście w myśl
prawa Newtona siła grawitacji nie pow.inna działać.
Aby sprawdztć myśl Einsteina należało mieć do dyspozycji
pola grawitacyjne bardzo silne, którymi na Ziemi nie rozporządzamy. Zwrócono się więc do ciał niebieskich, tym razem
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nawet nie do Księżyca, ciała o małej stosunkowo masie, lecz
do Słońca, którego masa przewyższa masę naszego satelity
około 2,5 miliona razy. Eksperyment polega na tym, że najpierw obserwuje się kierunek światła gwiazd wtedy, gdy wę
druje ono w prawie pustej przestrzeni, to znaczy zdala od ciał
materialnych, następnie zaś gdy światło to przechodzi w pobliżu
Słońca. W tym wypadku obserwacja jest możliwa jedynie
w czasie całkowitego zaćmienia Słońca.
Otóż w wyniku oddziaływania pola grawitacyjnego Słońca,
światło gwiazd ulegać powinno pewnemu odchyleniu przewidzianemu przez ogólną teorię względności. Istotnie, zarówno
pierwszy z dokonanych eksperymentów jak i wszystkie póź
niejsze stwlierdziły ponad wszelką wątpliwość zakrzywienie
promieni świetlnych w polu grawitacyjnym Słońca . Było to
pierwsze doświadczalne potwierdzenie słuszności ogólnej teorii
względności.

Drugim sprawdzianem był również eksperyment kosmiczny,
Wiedziano od dawna, że najbliższa Słońcu planeta- Merkurywykazuje pewne niezgodności swego ruchu z newtonowskim
prawem ciążenia powszechnego. Wszystkie poprzednie próby
ich wyjaśnienia, uwzględniające wpływy innych planet na ruch
Merkurego, spełzły na niczym. Dopiero kiedy zastosowano
równania wynikające z ogólnej teorli względności, przekonano
się, że obserwowany ruch Merkurego zgadza się z n imi w granicach, oczywiście, błędów obserwacji. Okazało się zresztą póź
niej, że inne planety poruszają się również nieco inaczej, niż
to wynika z dawnej teorii grawitacji, jednak rozbieżności te
są znacznie mniejsze niż w przypadku Merkurego, ponieważ
krążą one dalej od Słońca i wolniej, niż Merkury. Różnice zaś
pomiędzy wynikami uzyskanymi w oparciu o jedną i drugą
teorię dopiero wtedy stają się namacalne, gdy w grę wchodzą
duże prędkości ciał. Jednak również ruch Wenus i naszej Ziemi
wokół Słońca znacznie dokładniej opisują równania ogólnej
teorii względności, niż stare równania newtanowskiej teorii
grawitacji. Przekonano się o tym stosunkowo niedawno, zaledwie kilka lat temu.
Astronomowie od dawna już przygotowują się do jeszcze
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jednego eksperymentu kosmicznego w dziedzinie ogólnej teorii
względności: zastosowania jej do Wszechświata jako pewnej
całości w celu np. ustalenia w końcu sprawy skończoności lub
nieskończoności WszechśWliata w sensie fizycznym.
Wielką przeszkodę stanowi tutaj brak dostatecznej znajomości stanu faktycznego Wszechśwd.ata. Niepowodzenia te
bynajmniej jednak nie zniechęcają astronomów, tym bardziej,
że w pewnych szczególnych przypadkach ogólna teoria względ
ności dała już dość trafne i właściwe rozwiązanie wielu zagadnień współczesnej kosmologii.
II.

Przejścia

wzbronione

W wielu doświadczeniach fizyczmyc? dąży się do stworzenia próżni. W tym celu stosowane są najrozmaitsze urządze
nia, w których przez wypompowywanie gazów ze szczelnie
zamkniętych naczyń oraz dzięki wielu innym zabiegom utrzymuje się przez pewien czas stan wysokiej próżni. Oznacza to,
że liczba cząsteczek zawarta w określonej objętości jest nieporównanie mniejsza, niż w tej samej objętości powietrza pod
normalnym ciśnieniem i o temperaturze pokojowej.
W naszej atmosferze w każdym centymetrze sześciennym
mieści się ogromna ich liczba, wyrażająca się cyfrą: dwa
z dziewiętnastoma zerami. W próżniach zaś otrzymywanych
przez fizyków liczba cząsteczek lub atomów na centymetr sześcienny równa się zaledwie kilku miliardom. Nie jest to zatem
próżnia idealna nie o nią zresztą przecież chodzi, ale o taki
stan rozrzedzenia materii, który by umożliwiał obserwację
zachowania się pojedynczych atomów, lub cząsteczek wtedy, gdy
nie podlegają one żadnym wpływom ze strony czynników
zewnętrznych, przede wszystkim ich wzajemnych zderzeń mię
dzy sobą. A zderzenia te, poważnie zmieniając stan cząsteczek
czy atomów, zakłócają właściwy obraz przebiegających w nich
zjawisk. Nie trudno zaś obliczyć, znając średnią (rzędu pół
kilometra na sekundę) prędkość ruchu cząsteczek oraz ich rozmiary, jak częste są te spotkania. W normalnych mianowicie
warunkach ciśnienia i temperatury w ciągu sekundy wypada
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średnio około pół miliarda zderzeń, to znaczy, że każda z czą
steczek przebywa w stanci.e niezakłóconym średnio zaledwie
jedną miliardową część sekundy. W próżmia:ch natomiast liczba
zderzeń maleje do kilku lub kilkudziesięciu milionów. Jeśli
zatem czas trwania procesów, zachodzących wewnątrz atomów,
przewyższa jedną milionową sekundy, nie mogą się już one
odbywać bez zakłóceń. I to właśnci.e stanowi jedno z najpoważ
niejszych zmartwień fizyków .
A chodzi im głównie o procesy promieniowania przez atomy
energii, promieniowania powstającego zawsze, gdy wewnątrz
atomu dokonuje się przeskok któregoś z elementów z orbity
dalszej na bliższą jądru atomowemu. W wyn~ku tego przejścia
uwalnia się właśnie porcja energii w postaci światła.
Otóż jeśli jak to bywa w wielu przypadkach - przeskoki
te są tak szybkie, że trwają znacznie krócej niż jedna milionowa sekundy, to zderzenia atomów nie mają wielkiego wpływu
na cały rozgrywający się wewnątrz atomu dramat. Przebiega
on w przerwie między dwoma kolejnymi zderzeniami, a przerwa
ta jest bardzo długa w porównaniu z czasem jego akcji.
Inaczej rzecz się ma wtedy, gdy przejście elektronu i wypromieniowanrie porcji energi1i trwa dłużej niż jedna milionowa
sekundy. Wtedy z reguły akcja ulega zakłóceniu, nie dobiega
do końca, brak jej epilogu - światła wysyłanego przez atom.
Stąd właśnie powstało wśród fizyków przypuszczenie, że
w każdym atomie istnieją takie stany energetyczne, w których
elektron lllie może przejść na orbitę bliższą jądru, czyli do stanu
mniej zasobnego w energię i wobec tego a tom nie może promieniować. Przejścia takie nazwano w swoim czasie "wzbronionymi", sądząc, że istnieje coś w rodzaju zakazu, nie dozwalającego na to przejście i kryjącego jakieś nieznane bliżej prawo
natury.
W wyjaśnieniu tego zagadnienia dopomogły dopiero badania
astronomiczne nad świecenriem mgławic, kt6rych materia ma
właśnie niezmiernie małą gęstość: na każdy jej centymetr sześcienny przypada po kHka zaledwie atomów, stąd średni czai
pomiędzy ich kolejnymi zderzeniami sięga tam nawet kilku dni.
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tydzień

w skali czasu trwania zjawisk
tym, czym miliony lat w skali życia
jednego człowieka. Praktycznie biorąc, można się z nimi nie
liczyć. W tych więc warunkach najpowolniejsze procesy wewnątrzatomowe nie są zakłócone i mogą zawsze przebiegać
wewnątrzatomowych są

do

końca.

I oto w widmie mgławic zaobserwowane zostało promieniowanie, odpowiadające właśnie "przejściom wzbronionym", w postaci l!inii widmowych nazwanych również "wzbronionymi".
Początkowo przypuszczano wprawdzie, że odkryte promieniowanie pochodzi od jakiegoś nieznanego pierwiastka, który nawet ochrzczono w swoim czasie od słowa "nebula" - mgła
wica - nebulium, przekonano się jednak wkrótce, że promieniowanie to wysyłają dobrze nam znane na ziemi pierwiastki,
między innymi tlen, w stanie niesłychanego rozrzedzenia, nieporównywalnego zupełnie z tym, co mogą osiągnąć fizycy
w swoich laboratoriach.
Niedługo potem, polski fizyk Niewodniczański uzyskał to
promieniowanie w laboratorium, dzięki bardw pomysłowej metodzie przedłużającej niejako w sposób sztucmy czas zderzeń
między atomami dwu różnych zmieszanych ze sobą pierwiastków.
Interesująca

jest historia odkrycia innego promieniowania
wzbronionym.
W okresie mianowicie ostatniej wojny holenderski astronom - van de Hulst - obliczył, że atomy wodoru w stanie
niezakłóconym powinny by wysłać promieniowanie o długości
:fali 21 centymetrów. Dopiero jednak po zakończ.eniu wojny
i po osiągnięciu pewnego, dość wysokiego poziomu techniki.
radiowych obserwacji astronomicznych udało się spJ:awdzić
słuszność teoretycznych przewidywań van de Hulsta.
Istotnie, w wielu ciemnych obszarach nieba stwierdzono
występowanie silnego promieniowania o długości fali równej
właśnie 21 cm, wysyłanego przez wodór o niezmiernie silnym
stopniu rozrzedzenia. Zalega on w przestrzeniach międzygwiaz
dowych, a jego promieniowanie jest właśnie "wzbronione", jak

<>dpowiadającego również przejściom
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promieni

wysyłanych

przez silnie rozrzedzon

gazy materui międzygwiazdowej.
Przestrzenie kosmiczne, jako laboratorium niskich ciśnień ,
stały się zatem areną odkryć, o których uzyskaniu przy pomocy
próżni, osiąganych przez fizyków, a bardzo niedoskonałych
wobec zadań stawianych tym eksperymentom - nie można
było marzyć. Wykazano więc, że brak omawianego promieniowania w doświadczeniach ziemskich nie jest bynajmniej powodowany jakimś "zakazem", ale wynika stąd, że procesy wewnątrzatomowe trwają dłużej niż jedną milionową sekundy.
Zresztą wcześniej, czy później uzyskamy zapewne różne rodzaje
promieniowania "wzbronionego" również w laboratorium, jednak eksperymenty te nie będą należały do łatwych.
Badania linii 21 cm przy pomocy astronomicznych aparatur
radiowych - jedyny sposób wykrywania w naszym otoczeniu
wodoru neutralnego - przekonało nas, że nie tylko - jak
uprzednio odkryto - w gwiazdach, lecz również i w materii
międzygwiazdowej wodór jest niewątpliwie dominującym pierwiastkiem. A interesujące jest, że główne jego zbiorowiska występują w pobliżu najmłodszych i najgorętszych gwiazd, tworzących spiralne odnogi naszej Galaktyki. Nie jest to zresztą.
sprawa przypadku. Jeśli bowiem - jak wszystko wskazuje gwiazdy powstają ze zbiorowisk rozrzedzonej materui między
gwiazdowej, to nowopowstające gwiazdy muszą się znajdować
w_pobliżu większych jej skupisk.
Ale oto jeszcze zagadka, której nie potrafimy w tej chwili
Nasza Galaktyka nie jest tworem zbyt młodym jest z pewnością starsza, niż Ziemia, która liczy sobie około
4 miliardów lat. W tym czasie źródłem energii promienistej,
wysyłanej w olbrzymiej ilości z gwiazd Galaktyki w otaczającą
przestrzeń, były głównie przemiany · wodoru w hel. Jakże więc
się stało, że przemiany te nie doprowadziły jeszcze do kompletnego zużycia wodoru w Galaktyce? Przeciwnie, ilość tego pierwiastka jest do tej pory bardzo znaczna, oceniamy ją na przeszło 50% masy całej materii kosmicznej w naszej Galaktyce.
Podsuwa to myśl o istnieniu jakichś procesów regeneruiących
rozwiązać.
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zużywający się wodór: procesów odwrotnych niż "spalanie" się
wodoru w zwykłych reakcjach termojądrowych, zachodzących
w gwiazdach. Nikt jednak nie wie, czy ten domysł jest słuszny.
Nie wiadomo też, gdzie i ·w jakich okolicznościach te procesy
mogłyby następoWać.

Wykorzystanie kosmosu jako pracowni niskich ciśnień dopiero się zaczęło. Kto wie, jakie dalsze korzyści będą z tego
płynęły zarówno dla astronomii jak i dla fizyki atomowej. Być
może, że i ta zagadka zostanie wcześniej, czy później rozwią
zana, w tym niewątpliwie najlepszym pod względem niskich
ciśnień laboratorium, jakim jest przestrzeń międzygwiazdowa.
KRZYSZTOF BORUN -

Warszawa

DALEKIE PERSPEKTYWY ASTRONAUTYKI
Część I N a międzygwiezdne szlaki
Nieprzeparte jest dążenie człowieka do zgłębienia tajemnic
Wszechświata. Wielu z nas będzie świadkami pionierskich wypraw na Księżyc, a może i na inne planety. Przyszły wiek rozszerzy te wyprawy na cały układ planetarny.
- Czy układ słoneczny będzie granicą dążeń poznawczych
człowri.eka?
Wydaje się to nieprawdopodobne. Prędzej czy później, za
sto, dwieście, czy pięćset lat - kiedy, to nie ważne - ludzie
wyrwą się poza układ słoneczny daleko ku innym, nieznanym
globom, krążącym wokół gwiazd.
Rozwój techniki jest nieograniczony. Choć dzli.ś trudno sobie
wyobrazli.ć pojazd kosmiczny rozwijający większą szybkość niż
kilkadziesiąt kilometrów na sekundę, a cóż dopiero poruszający
się z szybkością porównywalną z prędkością światła, to jednak
kiedyś, w dalekiej przyszłości, pojazd taki prawdopodobnie
będzie zbudowany.
Rozważania na temat wypratw do innych układów planetarnych dziś jeszcze przypominają snucie fantastycznych wizji.
Niemniej, opierając się na dotychczasowym stanie naszej wiedzy i zachowując postulat zgodności z prawami przyrody, można
zanaliZIOwać stopień realności międzygwiezdnych podróży.
KsięŻY'C krąży w średniej odległości 384 000 kiilometrów od
Zii.emi. Światło od niego odbite biegnie do nas niewiele dłużej
niż sekundę. Pmmień Słońca dociera do Ziemi po ośmiu minutach. Cóż znaczą jednak te odległośdi. w porównaniu z odległościami gwiazd, choćby najbliższych?
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Światło dąży do nas od najbliższej gwiazdy przez 4,3 roku.
Gdyby dziś wystartował z Ziemi statek kosmiczny, poruszający
się z IlJi.eosi.ągalną jeszcze obecnie przez rakiety prędklością
50 km/sek, wylądowałby on na planetach układu Alfa Centauri
za 19 tysięcy lat.
Taka podróiŻ, trwająca k!ilka razy dłużej :niż dzieje historyczne ludzkości, jest przedsięwzięciem w samym założeniu
absurdalnym. Chcąc dolecieć do planet krążących wokół najbliższych gwiazd, musi człowiek dysponować statkiem tysiąc
razy szybszym niż najszybsze projektowane dziś rakiety.
Wybraźmy sobie, że w miarę rozwoju nauki będziemy w stanie budować coraz to szybsze statki rakietowe. Czy za tysiąc
lub dziesięć tysięcy lat potrafimy zbudować rakietę, która przebiegnie drogę d21ielącą nas od najbliższej gwiazdy w ciągu kilku
miesięcy czy roku?
Niestety, nie jest to możliwe. Nie można powiększać pręd
kości w nieskończoność. Istnieje granica prędkości, z jaką
mogą poruszać się wszelkie ciała materi3.lne. Jest nią prędkość
światła. Wynika to z praw fizyki, sformułowanych przez Alberta
E i n s t e i n a w słynnych wzorach S!lczególnej teorii względ
ności.

We współczesnej fizyce wielu zjawisk, związanych z zachowaniem się ciał poruszających się z prędkościami zbliżonymi
do prędkości światła, nie można było wytłumaczyć przy pomocy
praJW i wzorów mechaniki Newtona. Trzeba było sformułować
nowe prawa i wzory fizyczne. Ze wzorów tych wynika, m. in .•
że choćbyśmy wielokrotnie zwiększali prędkość jakiegoś ciała
nigdy nie będzie ono mogło osiągnąć prędkości większej od
prędkości światła. Polega to na tym, że dodając prędkości, nie
wystarczy sumować ich w sposób arytmetyczny, ale jednocześnie niezbędne jest dzielenie tych sum przez pewną liczbę, która
wzrasta wraz ze zbliżaniem się do prędkości śWILatła. Wzory te
wskazują, że gdybyśmy mogli wielokrotnie zwiększać prędkość
jakiegoś ciała o prędkość światła, to suma ta będzie w wyniku
równa ... prędkości światła.
Zaden pojazd kosmiczny nie osiągnie więc nigdy prędkości
światła! Nie znaczy to bynajmniej, że w dalekiej przyszłości
nie uda się zbudować rakiety rozwijającej szybkość mniejszą,
ale już stosunkowo bliską prędkości światła. Rakietę taką nazywamy rakietą relatywistyczną, tj. rakietą, której działanie
rozpatrywane może być tylko na wzorach teorii względności 1 ).
Lot w raiciecie relatywistycznej dostarczy prawdopodobnie
niezwykłych wrażeń. Ze wzorów fizyki współczesnej wynika.
1)

relatywizm

=

względność .
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iż dla obserwatora przebywającego w pocisku lecącym z pręd
kością potrównywalną z prędkością światła, będą dostrzegalne

tego rodzaju efekty jak skrócenie jednostki długości i wydłu
żenie jednostki czasu. Np. jeśli ciała będą poruszać się wzglę-'
dem rakiety z prędkością ok. 260 000 km/sek, długość ich, mierzrma równolegle do kierunku ruchu, wyda się o połowę krótsza.
Tarcze gwiazd czy pla111.et, znajdujących się w położeniu prostopadłym do kierunku ruchu obserwatora przybiorą kształt nie
kół, lecz elips. Jednocześnie czas przebiegu zjaw.isk, występu
jących na ciałach, które poruszają się z prędkością ok. 260 000
km/sek względem rakiety, będzie wydawał się d'wa razy dłuż
szy, niż tych samych zjawisk, przebiegających wewnątrz rakiety. Np. obserwując obrót Słońca wokół osi jeszcze w ukła
dzńe sł!onecznym przed śtartem rakiety, stwierdzimy, że czas
jego wynosń. na równiku słonecznym 25 dn!i. W naszej rakiecie,
poruszającej się z prędkością 260 000 km/sek, okaże się on dwa
razy dłuższy - upłynie 50 dni na chronometrze rakiety, nim
Słońce widziane w teleskopie obróci się wokół osi.
Silnlik rakietowy relatywistyczny nie będzie z pewnością
przypominał niczym srilnika dzisiejszych ra'k iet. Nawet przy
pomocy wielostopniowej rakiety chemicznej nie osiągniemy
prawdopodobnie większych prędkości, niż 15 km/sek. Jeśli uda
się dokonać jakiegoś rewolucyjnego przewrotu w produkcji tworzyw wytrzymałych na wysoką temperaturę, rakieta wykorzystująca energię jądrową do przyspieszen.ia wyrzucanych z dyszy
gazów pozwoli - być może - na osiągnięcie prędkości niezbędnej do oderwania się od Słońca. W odległości Ziemi pręd
kość ta wynosi 42 km/sek, jednak wykorzystując ruch naszego
globu po orbicie, przy umiejętnej nawigacji, można będzie
zmniejszyć kOIIlieczną prędkość do ok. 16,7 km/sek.
Jak daleko stąd jaszcze do prędkości 10 000 czy 100 000
km/sek?
Prędkość rakiety zależy nie tylko od ilości materiału pęd
nego, ale i od szybkości, z jaką materia odrzutowa (np. gazy)
jest wyrzucana przez silnik. Z im w.iększą prędkością będzie
wylatywać masa odrzutowa z silnika rakietowego, tym mniej
potrzeba tej masy, aby statek osiągnął tę samą prędkość, lub
przy tej samej wyrzuconej masie - tym większa będzie pręd
kość końcowa statku.
Na przeszkodzie, jak już wspomnieliśmy, stoi wysoka temperatura, towarzysząca dużym prędkościiom wypływu materii
odrzutowej, a więc konieczność stosowania odpornych na wysoką temperaturę tworzyw i intensywnego chłodzenia. Gdyby
udało się uniknąć niebezpieczeństwa wyparowania statku
jednym z najlepszych silników nadających się nie tylko do
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lotów międzyplanetarnych, ale i międzygwiezdnych, by laby tzw.
prosta rakieta jądrowa. W rakiecie takiej byłyby wykorzystane
jako masa odrzutowa produkty lawinowego rozszczepienia cięż
kich jąder np. uranu 235, lub łączenia lekkich, np. wodoru.
Silntik takiego statku byłby więc niejaklo kievowaną i "spalającą" się w zwolnionym tempie bombą atomową, czy wodorową. Jak zbudować taki silnik, a przede wszystkim jak zabezpieczyć załogę przed ... wyparOIWantiem na razie nie wiemy.
Najkorzystniejsza sytuacja istniałaby wówczas, gdybyśmy
moJli wyrzucać materię z prędkością światła. Jednym z projektów takiej rakiety jest projekt rakiety fotonowej 2), tj. uży
wającej jako materii odrzutowej ... światła.
Słynny pionier astronautyki, dr Sanger, podaje projekt
takiej fotonowej rakiety. Si.!lnikiem byłaby tzw. lampa jądrowa,
w której przebiegałyby kontrolowane reakcje termojądrowe'.
W wyniku tych reakcji powstaJWałyby wielkie ilości cząstek
obdarzonych ogromnymi energiami kinetycznymi. Cząstki te,
zderzając się z atomami gazu wypełniającego lampę, pobudzałyby je do wysyłania fotonów, a więc do świecenia. Lampa
musiałaby być zamkniętym zbiornikiem o szczególnych właści
wościach optycznych: ściana, przez którą wybiegałyby fotony,
winna odznaczać się przeźroczystością miUony razy większą
od zwykłego szkła, a pozostałe śaiany - doskonale odbiiać
światło. Jest to jedyny sposób uniknięcia nagrzewania ścian
lampy. Oczywiście, dopóki nie potrafimy wytworzyć takiego
tworzywa, projekt Sangera nie ma szans realizacji.
W poszukiwaniu sposobu, którym można by nadawać m~
terii wyrzucanej przez silnik r~kietowy prędkość porównywalną z prędkością &'Wiatła, należy zdaniem wielu specjalistów - wZJiąć pod uwagę przyspieszanie cząstek obdarzonych
ładunkiem elektrycznym, czyli jonów. Przyspieszanie takie na
niewielką skalę odbywa się w budowanych przez fizyków akceleratorach (przyspieszaczach). Nie mniej już obecnie nie brak
naukowców - zwłaszcza wśród fizyków jądr:owych, - którzy
rozważają poważnie możliwości zastosowania akceleratorów do
napędu rakiet.
Jeden z najbardziej znanych projektów rakiety jonowej
opracowany został przez Amerykanina - D. C. Rom i ck a.
Jego rakieta, o masie całkowitej wynoszącej 1000 ton, byłaby
zaopą.trzona w elektrown~ę jądrową o mocy 1200 megawatów.
Silnik rakietowy składałby się z 5000 akceleratorów. Rakieta
taka zużywałaby tylko dwie tony paliwa (uranu) i 70 ton azotu.
a masa odrzutowa osiągałaby prędkość końeową 21 km/sek.
!)

·Foton

=

najmniejsza niepodzielna porcja energii

świetlnej.
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Na ogólnopolskiej Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki, mgr inż. Lech B o b r o w ski z Instytutu Badań Ją
drowych w Warszawie przedstawił wstępny projekt między
planetarnej rakiety jądrowej. Silnik tej rakiety, oparty o zasadę
przyspieszania jonów falami elektromagnetycznymi wielkiej
częstotliwości, w ciągu czterech lat podróży wyrzuciłby zaledwie 780 kg wodoru w postaci p~atonów i elektronów z pręd
kościami bliskimi prędkości światła. Zródłem energii dla silnika
tej rakiety byłaby energia słoneczna przekształcana w ogniwach
fotowoltaicznych w prąd elektryczny oraz reaktor jądrowy.
Rakiety te nie nadawałyby się jednak do podróży między
gwiezdnych. Nasilenie energii słonecznej maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości od Słońca i czerpanie z tego żródła
byłoby stosunkowo ograniczone, zwłaszcza z uwagi na konieczność powierzchni ogniw fotowoltaicznych. Również uran 235
i pluton 239 nie stanowią dostatecznego źródła energii dla napędzenia statku do prędkości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na sekundę. Niemniej już np. dla nadania statkowi pręd
kości 20 000 km/sek, przy dwukrotnie mniejszej prędkości wyrzutu cząstek, wystarczy energia wyzwalana w bombie wodorowej. Jak wielka byłaby moc takiego silnika wystarczy porównanie z mocą słynnej, wielkiej elektrowni na Dnieprze: dla
55 000 ton masy statku w chwili startu moc silnika równałaby
się mocy ponad 3 500 000 Dnieprogesów.
Dziś jeszcze nie potrafimy wy;obrazić sobie, na jakiej zasadzie musiałaby oprzeć się konstrukcja generatorów, umożliwia
jących wyzyskanie niemal bez strat energii jądrowej dla wytworzenia pola elektrycznego i magnetycznego o tak fantastycznej mocy. Nie zapomnijmy jednak, że w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej ludzkość stawia dopiero pierwsze kroki.
Również akceleratory są budowane zaledwie od k.ilkud~iesięciu
lat. Można więc śmiało przewidywać, że w przyszłości rozwią
zany będzie i ten problem.
ZBIGNIEW KANDZIORA -

Poznań

ASTRONOMICZNE ZEGARY MECHANICZNE
Gdy poznajemy różne instrumenty, którymi posługuje się
współczesna astronomia, zwracamy z pewnością uwagę na liczne rodzaje zegarów, znajdujących się w budynkach i w pawilonach obserwacyjnych. Focząwszy od chronometrów okręto
wych, a skończywszy na skomplikowanych zegarach kwarco-
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wych, instrumenty te służą do dokładnej "lokalizacji''' zjawisk
astronomicznych w czasie. Ze względu na wymaganą bardzo
wysoką dokładność, zegary astronomiczne różnią się znacznie
od tych, którymi posługujemy się na codzień. Są one we wszystkich szczegółach wykonane daleko precyzyjniej, tolerancje dokładności wykończenia są kilkakrotnie mniejsze niż dla zegarów
zwykłych. Również sposób ich ustawienia jest tak pomyślany,
by mógł zapewnić mechanizmowi możliwie największą stabilność i ochronę przed wstrząsami.
Mechanizmy chronometrów przenośnych umieszczone są
w drewnianych skrzynkach w tzw. uchwycie Cardana. Dzięki
takiemu zawieszeniu mechanizm pozostaje zawsze w położeniu
poziomym bez względu na pochylenie skrzynki. Zegary stałe
różnych typów przymocowane są bardzo silnie do ścian budynków, a niekiedy nawet do osobnych betonowych słupów, nie
stykających się z podłogą i wpuszczonych głęboko w ziemię.
Niektóre instaluje się w piwnicach dla ochrony przed wstrzą
sami powierzchni ziemi i dla zmniejszenia wpływu zmian temperatury.
Prawie wszystkie nowoczesne zegary astronomiczne 'mają
wbudowane kontakty elektryczne. Dzięki tym kontaktom można za pomocą odpowiednich przekaźników przesyłać impulsy
prądowe lub napięciowe na samopiszące przyrządy rejestrujące,
tzw. chronografy. Jeżeli do połączonego z zegarem chronografu
dołączymy narzędzie obserwacyjne, kreślące impulsy dotyczące
obserwacji, wówczas na tle sekund odcinanych przez zegar
możemy z dużą dokładnością określić czas wystąpienia zjawiska.
Sercem zegara mechanicznego jest wahadło. Przypomnijmy
sobie pokrótce prawa rządzące jego ruchem, gdyż do praw tych
dostosowana jest cała konstrukcja mechanizmu, a w szczególności tzw. wychwytu, tej jego· cz.ęści, która udziela wahadłu
impulsów mechanicznych, utrzymujących je w ciągłym ruchu.
Rozpatrzmy najpierw wahadło matematyczne. Jeżeli na sztywnej, nieważkiej nici zawiesimy w próżni masę m, to po wychyleniu jej z położenia równowagi do wysokości h ·na masę
będzie działała siła P, będąca iloczynem masy i przyśpieszenia
ziemskiego g. Siła ta będzie skiemwana pionowo w dół i jeżeli
nić odchylona jest od pim;m o kąt a, będzie wprawiała masę
w ruch. Druga składowa skierowana będzie stycznie do łuku
zakreślonego przez masę. Oznaczmy ją P sin a = mg sin a = P1 .
Teraz rozpocznie się ruch przyspieszony w kierunku siły P 1 .
Po dojściu do położenia pionowej równowagi wahadło posiada
w tym momencie zapas energii kinetycznej, będącej iloczynem
masy, przyspieszenia i wysokości h, do której zostało ono od-
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chylone z położenia spoczynkowego. Masa wahadła porusza się
nadal w tym samym kierunku i wzniesie się po drugiej stronie
również do wysokości h, gdyż praca wykonana przy wznoszeniu
się musi być równa energii kinetycznej m g h. Następnie cały
cykl powtarza się w odwrotnym kierunku itd.
Wahadło fizyczne a takim jest, niestety, każde rzeczywiste wahadło - różni się bardzo od przedstawionego wyżej
ideału. Mamy tu ciężar, który jest zawieszony zamiast na nieważkiej i sztywnej nici, na mniej lub więcej ciężkim i mającym
skłonność do wibracji pręcie metalowym. Wahadło to waha się
w warunkach zmiennego ciśnienia atmosferycznego i zmiennej
temperatury, jest poza tym zawieszone na sprężynce stalowej,
posiadającej pewną sztywność i długość. Skutkiem takiego zawieszenia droga, zakreślona przez koniec wahadła, nie jest wycinkiem obwodu koła, lecz ma w przybliżeniu kształt wycinka
elipsy. Wszystkie te czynniki zakłócają regularność okresów
wahadła i dlatego stosuje się różne sposoby, usuwające- przynajmniej częściowo- szkodliwe te wpływy .
Przypatrzmy się teraz, jak jest zbudowany i jak działa zegar
typu "Shortt", jeden z najlepszych dotychczas zegarów wahadłowych.

W piwnicy, kilka metrów pod powierzchnią ziemi waha się
w hermetycznej obudowie wahadło, któremu stworzono bardzo
korzystne warunki pracy. W konkretnym przypadku opisuję
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zegar zainstalowany w Poznańskim Obserwatorium Astronomicznym. (Na marginesie chciałbym wspomnieć, że Obserwatorium to,' uczestniczące w Międzynarodowej Służbie Czasu, osią
ga bardzo poważne sukcesy nawet w skali światowej).
Z obudowy, w której waha się wahadło, usunięto część powietrza i panuje tam ciśnienie rzędu kilkunastu mm słupa rtęci.
Ciśnienie to, rzecz bardzo ważna, jest zawsze stałe, niezależne
od wahań ciśnienia atmosferycznego. W pomieszczeniu panuJe
poza tym stała temperatura, regulowana termostatem. Wahadło
tego zegara zwane "wolnym" (free), nie styka się z żadnymi
innymi częściami mechanizmu poza krótką chwilą, w której raz
na trzydzieści sekunc;l otrzymuje poprzez lekką rolkę, umieszczoną z boku swego pręta impuls od małego, staczającego
się po niej ciężarka. Impuls ten osiąga największą wartość
w momencie przechodzenia wahadła przez położeni,e pionowej
równowagi, w którym wahadło prawie nie jest wrażliwe na
zakłócenia regularności wahań. Poza tym amplituda wahań jest
mała, co również wpływa korzystnie na ich izochronizm.
W momencie gdy wahadło otrzymuje impuls, zamyka się
na chwilę w kontakcie obwód elektryczny i krótkotrwały impuls
przesłany jest do pomieszczenia, w którym znajduje się inny
zegar. Zadaniem tego zegara, zwanego "sługą" (slave) jest przekazywanie do chronografów impulsów sekundowych, wskazywanie czasu na tarczy i - co najważniejsze - przesyłanie co
30 sekund impulsów, wyzwalających opadanie w mechaniżmie
zegara "wolnego" ciężarka, dającego bodziec jego wahadłu ..
W tymże momencie zegar "wolny" posyła inny bodziec do zegara ,.sługi", impuls, korygujący jego chód. Tak więc obydwa
tegary uzupełniają się harmonijnie, zgodnie współpracując ze
sobą. Zegar pod ziemią otrzymuje co 30 sekund impuls, konieczny dla utrzymania go w ruchu i jednocześnie poprawia on,
również co 30 sekund chód zegara "sługi", którego wahadło
waha się przecież w znacznie gorszych warunkach i które, pracując samodzielnie, nie mogłoby osiągnąć wystarczającej dokładności chodu.
W powyższym opisie ograniczyłem się do wyjaśnienia zasady
działania zegara typu "Shortt", cieszącego się słusznie dobrą
opinią astronomów. Do dnia dzisiejszego jest to najlepszy astro..:
nomiczny zegar wahadłowy. Mimo wszystko jednak obserwatoria, których działalność wymaga specjalnej dokładności
w oznaczaniu czasu, posługują się teraz głównie zegarami kwarcowymi. Działają one na zupełnie innej zasadzie, opartej na
wykorzystaniu tzw. efektu piezoelektrycznego w krysztale
kwarcu.
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Tym niemniej zegar Shortta zawsze pozostanie cennym instrumentem w wyposażeniu obserwatorium, choćby dlatego, że
stanowi on ważną kontrolę pracy innych, dokładniejszych nawet
zegarów.
KRONIKA
Uwagi do zagadnienia galaktyk wiclolnotnych
Znany jest fakt, że stosunek liczby galaktyk wielokrotnych do pojedynczych w gromadach jest o wiele większy, niż przewidywany w przypadku istnienia równowagi statystycznej. A m b ar c u m i a n wnioskuje
stąd, iż zgrupowanie galaktyk nie jest przypadkowe, lecz że obiektom
wielokrotnym należy przypisać wspólne pochodzenie. Pod tym względem
wielokrotne galaktyki byłyby podobne do wielokrotnych układów gwiazd
w naszym układzie gwiazdowym.
Spośród 132 układów galaktyk wielokrotnych, podanych w katalogu
Holmberga okoł<> 65% stanowią konfiguracje typu "trapezu", pozostał.e
zaś 35% zwykłe i pośrednie typy, podobnie jak dla gwiazd wielokrotnych.
Galaktyki wielokrotne typu "trapezu" są niestabilne, przynajmniej
w tych przypadkach, w których masy składników są prawie jednakowe.
Układy takie w przypadku gwiazd posiadają, jak wiadomo, całkowitą
energię dodatnią. Wynika stąd dalej, iż te typy wielokrotnych galaktyk
są młode, utworzyły się względnie niedawn<> i stanowią grupy ekspandujące. Istnieją również dowody pośrednie, przemawiające za tym wnioskiem.
Wydaje się słuszne przypuszczenie, iż także wśród galaktyk podwójnych istnieją układy o całkowitej energii dodatniej, a zatem - ekspandujące. W związku z tym powstaje pytanie, czy możliwe jest obserwowanie par galaktyk we wczesnym stadium ich rozwoju, to znaczy takich,
w których wzajemna odległość członów jest bardzo mała, środek jednego
ze składników przypada w części centralnej drugiego?
W rzeczywistości takie bliskie pary galaktyk obserwujemy, jako radiogalaktyki (stanowiące źródło promieniowania radiowego), które uważano
dotąd za dwie galaktyki zderzające się. Hipotezę kolizji dwóch galaktyk
w przypadku obiektu NGC 5128 (Centaurus A), Cygnus A i NGC 4486
(Virgo A) wydaje się, iż należy odrzucić ze względu na rozważania statystyczne. Można byłoby natomiast uważać takie obiekty za wynik .podziału na dwie części jądra galaktyki pierwotnej.
(Symposium Nr 5 I. A U., Cambridge 1958)
Rozkład przestrzenny Nowych i Supernowych
W r. 1945 Me L a u g h l i n (USA) znalazł, a potwierdził to w kilka lat
potem Kuk ark i n (ZSRR), że gwiazdy Nowe tworzą w Galaktyce pod-
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system płaski, ze znaczną koncentracją ku środkowi. Obecnie okazało się,
iż wynik ten otrzymano na skutek błędnego określania odległości, którą
,opiera się na pewnej przyjętej wartości absolutnej jasności.
W Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym wyznaczono na nowo
rozkład przestrzenny Nowych, oceniając odległość tych gwiazd przy
uwzględnieniu absorpcji międzygwiazdowej. Otrzymano na stopień galaktycznej koncentracji wielkość ~ = 182 ± 10 ps, która odpowiada typowemu systemowi pośredniemu w naszej Galaktyce.
Wyniki otrzymano dla rejonu Galaktyki w najbliższym naszym są
siedztwie, ogranicz~jąc badania do odległości 1.5 kps od Słońca.
W celu rozszerzenia badań na większe odległości przebadano rozkład
Nowych w galaktyce M31 (mgławica w Andromedzie). Otrzymano następujące wyniki: w promieniu nie przewyższającym 2.5 kps od środka
gęstość powierzchniowa Nowych wzrasta szybko ku środkowi. W tym
promieniu mieici się jądro galaktyki M31 o wzrastającej gęstości. Dla
odległości od środka 7-8 kps, odpowiadających odległościom od środka
w naszej Galaktyce w jakich badano rozkład Nowych, otrzymano parametry charakteryzujące podsystem pośredni, podobnie jak dla Galaktyki.
Jako dodatkowe potwierdzenie otrzymanych wyników może służyć
fakt, że zarówno galaktyki eliptyczne (podsystemy sferyczne), jak i galaktyki typu Sc (podsystemy płaskie), zawierają względnie mało gwiazd
Nowych.
Widmowy rozkład Supernowych w innych galaktykach przemawia
za istnieniem dwóch rodzajów obiektów. Jeden rodzaj zdarzający się
w jądrach galaktyk zawiera gwiazdy znacznie, - bo około 4 wielkości
gwiazdowych, - jaśniejsze i posiadające inne krzywe blasku niż Supernowe położone na większych ,odległościach od środka.
Identyfikując źródła emisji promieniowania w d~iedzinie fal radiowych
z pozostałościami po Supernowych, I. S. S z k ł o w s k i (ZSRR) znalazł,
że w ciągu ostatnich 2000 lat zdarzyło się przynajmniej 9 wybuchów
Supernowych w okolicy Słońca.
Rozkład Supernowych w innych galaktykach oraz położenie tych
gwiazd w naszej Galaktyce w pobliżu płaszczyzny Drogi Mlecznej, wskazuje na ich przynależność do podsystemów płaskich.
(Symposium Nr 5 I. A. U., Cambridge 1958)
TY Panny (Virginis) -

"szybka" gWiazda zmienna

W obserwatorium Perkins w USA. dwaj astronomowie J. A. W r i g h t
i P. C. K e e m a n zbadali szczegółowo widmo zmiennej nieregularnej TY
Panny. Na podstawie otrzymanego spektrogramu udało się im obliczyć
prędkość radialną gwiazdy. Okazuje się. iż gwiazda oddala się od nas
z olbrzymią prędkością, wynoszącą około 233 km/sek. TY Panny należy
zatem zaliczyć do gwiazd "szybkich".
Ogólny wygląd części niebieskiej widma wskazuje, iż gwiazda w ukła-
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odzie klasyfikacyjnym yerksowskim (klasyfikacja MK), może być oznaczona
jako G3p Ib, to znaczy, że jest słabym nadolbrzymem, typu widmowego G
z widmem osobliwym.
Występowanie osłabienia niektórych linii absorpcyjnych wraz z wielką
prędkością radialną, jaką gwiazda posiada, oraz znacznym jej oddaleniem
od płaszczyzny Drogi Mlecznej świadczy o przynależności gwiazdy do
.Qbiektów populacji II.
Interesująco przedstawia się porównanie widma gwiazdy TY Panny
z widmami gwiazd gromad kulistych Ml3 i Ml2. Okazuje się, że jest
ono bardzo podobne do widma gwiazdy III -13 w M92.
W czasie obserwacji wielkość gwiazdowa (wizualna- 8~'1) pozostawała
prawie niezmienna. Jedyne fotometryczne obserwacje opublikowane przez
Beyera w r. 1937, otrzymane w latach 1924-1936, wskazywały na duże,
nieregularne zmiany blasku, o okresie 100 dni.
TY Panny stanowi ciekawy wypadek pojedynczej gwiazdy w Galaktyce, która posiada duże podobieństwo do członków gromad kulistych.
Ze względu na znaczną jasność jest wyjątkowo dogodna dla szczegóło
wych badań tego rodzaju obiektów.
(Ap. J. 127, 2, 1958)
Masa Neptuna
W 1949 r. Ku i per odkrył drugiego satelitę Neptuna, który otrzymał
miano Nereidy. Już w 2 lata później, z jego pozycji fotograficznych,
otrzymanych przy pomocy 84-calowego reflektora Obserwatorium Me Donalda, Van Biesbroeck wyprowadził masę Neptuna, wyrażającą się w masie
Słońca, jako jednostce, liczbą l : 18730. Obecnie na mocy dalszych obserwacji, orbita Nereidy została poprawiona przez tegoż autora i doprowadziła do nowej wartości, niewiele różnej od poprzedniej, l : 18889
Uderzające, że liczby te dość znacznie różnią się od liczby, otrzymanej
przez N e w c o m b a (1898) l : 19314, a później przez W. S. E i c h e 1-.
b er g a i A. N e w t o n a (1926) 1 : 19176 z obserwacji wizualnych i l : 19655
z obserwacji fotograficznych pierwszego satelity, Trytona.
Zanim nastąpi wyjaśnienie tej różnicy, po dawnemu przyjmuje się
jako masę Neptuna Newcombowską wartość l : 19314, o 2.25% mniejszą
od wartości, otrzymanej z ruchu Nereidy. Przyjęto ją również w amerykańskich tablicach współrzędnych planet zewnętrznych na lata 16:>3-2000.
Fotoelektryczna mapa Marsa
W czasie opozycji MC!irsa w 1954 r. Rogler Hosfeld z Uniwersytetu
Ohio, WY'Próbował przy pomocy 12,5 calowego refraktora Obserwatorium
Me Millin nową metodę badlania szczegółów pow:terzchni planet. Umie"
ścił on w ogn:is.ku teleskopu, w którym obraz Marsa miał średnice:
0,02 cala nieprzeźroczystą płytkę z otworem o średnicy 0,002 cala, z.~
którą umieścił fotokomórkę RCA 6199 i urządzenie wzmacniając() re-
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jestrujące (oscylograf). Otworek ten był przemieszczany po ob1·azie planety tak, iż podzielono ją ruchem tego otworka na 10 równoległych
pa:sów. Pomiary te wykonano 28/29. VI. 1954 r. powLa,rzając je trzykl'JOtn:e, przy czym stosowano żółty filtr dla polepszenia jakości obrazu.
Na skutek drgań obrazu wywołanych niepokojem atmosfery uzys:,_any
materiał nie jest wysokiej jakości, niemniej jednak udało się z niego
uzyskać mapę izofot Marsa. Na rysunku tym są w odpowiedni sposób
uwidocznione południowa kapa polarna (u góry) i Elisium (u dołu),
jest też na nim zaznaczony obszar, w którym leżą marsyjskie morza.
Ciągła linia na dole obrazuje średnicę tarczy planety. a mały krą
żek z prawej strony u dołu przedstawia średnicę otwork::~ w przes~onie. Centralny południk Marsa miał na rysunku wartość 217°. Hosfeld
zwraca uwagę, Ż·e · gdyby zastosować największe teleskopy U$tawicme
na obszarach o najlepszej przeJrzystości a;imos:fiery i gdyby wykonać
obserwacje w elabrych warunkach pogodovrych, to uzyskane wyniki
mogłyby być bardzo cenne i wn:eść istotne dane dla badań atmosfery
i szczegółów powierzchni tej niezwykle ciekawej planety.

Nowe radioobserwatorium w Owens Valley

W nowym ;radioobserwatorium Kalifornijskiego Instytutu Technologii
w Owens Valley koło Big Pine skonstruowano największy podwójny
;radioteleskop amerykański. Projekt sfinansowało Biuro Poszukiwań
Morskich.
Teleskop składa się z dwóch paraboloidalnych anten, z których każda
waży 40 ton, a jej montaż dwa ;razy tyle. Są one umieszczone na dwóCh
płaskich wózkach, które poruszają się po szynach długości 500 m. Gdy
anteny są od siebie oddalone, tworzą interferometr radiowy. Każda
z anten będzie miała siłę rozdzielczą 5' i pole "widzenia" około 11
kwadratowego, lecz użyte razem jako interferometr pozwolą wyznaczyć
pozycję radiożródła z dokładnością do 0.1 albo 0.2 minuty łuku. Wzdłuż
500-metrowej trasy zakopany jest miedziany kabel o przekroju 14X30 cm.
Kompletna instalacja wymagała prawie 150 km elektrycznego kabla.
Każda z anten obraca się w kącie godzinnym do 4 godzin w każdą
stronę południka. W deklinacji anteny mają swobodny ruch. Praktyczność tego rodzaju montażu wypróbowano przy 9-metrowym reflek-'
torze Obserwatorium na Mt Palomar, który to doświadczalny instru-·
ment używany był z powodzeniem w badaniach 21 cm linii wodoru.
W radiowych obserwacjach struktury Galaktyki prowadzą astronomowie holenderscy, lecz ich teieskopy nie mogą obserwować części Drogi
Mlecznej między 2000 a 330°. Dzięki temu, że Mt Falomar znajduje . się
o ca · 20° bliżej równika niż Holandia, można będzie nieobserwowany
odcinek zmniejszyć do 50° (od 245° do 295°).
Blisko sześć miesięcy zużyto na samo poszukiwanie miejsca dla.
nowego urządzenia. Znaleziono wiele miejsc pustynnych (chodziło,
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o miejsc~ wolne od interferencji radiowej stacji nadawczych). Dopiero
w Owens Valley znaleziono wodę i łatwą możliwość doprowadzenia
'E!nergii, jak również dobry dojazd.
Obserwatorium zajmuje 300 akrów terenu położonego około 8 km
na pn od Big Pine, a na wschód od pasma górskiego Sierra Nevada.
(Sky and Telescope -- maj 1957)

Nowe narodowe obserwatorium astronomiczne w Chile

Cieka·vve są losy" założonego w roku 1849 w Santiago (Chile) obserwatorium astronomicznego. Przede wszystkim dlatego, że w swoJeJ
108 lat liczącej historii przenosiło się ono trzy razy na inne miejsce,
a więc obecne, na którym buduje się teraz nowe budynki, jest już czwartą
z kolei lok::~lizacją tej instytucji, należącej obecnie do stołecznego uniwersytetu.
Założone początkowo (1849) na szczycie skalistego pagóra Santa Lucia
Hill, który obecnie znajduje się w środku miasta, było pierwszym stałym obserwatorium
astronomicznym, ufundowanym na kontynencie
Ameryki Poludniowej, jeżeli nie będziemy liczyć krótkotrwałego obserwatorium w Buenos Aires (Argentyna) założonego w r. 1822.
Celem założonej, na razie polowej stacji przez L. Gillisa było przeprowadzenie obserwacji Marsa i Wenus równocześnie z obserwatorium
w Cambridge w stanie Massachusets (Pn. Am.) dla wyznaczenia odległości Ziemi od Słońca. Obie te miejscowości leżące praktycznie na tym
samym południku, dzieli odległość 8000 km. W grudniu 1849 roku L.
Gillis ustawił 16-cm refraktor i koło południkowe i rozpoczął obserwację.
Gdy Gillis powrócił po wykonaniu zadania do Stanów, dyrektorem
obserwatorium został Charles Moesta, który w r. 1857 przeniósł je do kwater szkoły rolniczej na peryferiach miasta Santagio. W r. 1910 jego dyrektor Ristenpart przeniósł je w dotychczasowe miejsce do San Bernardo, małego miasteczka odległego około 14 km na południe od stolicy.
Szybko powiększające się zaludnienie i mnożące się światła miejskie,
łącznie z potrzebą uzyskania nowocześniejszych budynków, spowodowały konieczność przeniesienia go do Cerro Calan, 270 m wyżej, zdala
od świateł i dymów miejskich. Miejsce to ma b. dobre warunki meteo!rOlogiczne, posiadając przeszło 180 nocy pogodnych w ciągu roku.
Obserwatorium w Santiago zajmowało się dotychczas głównie pracami na polu astrometrii, obserwując pozycje małych planet i komet,
biorąc udział w krajowej służbie czasu i wydając rocznik astronomiczny.
Po przeniesieniu się na nowe miejsce przewidziane jest rozszerzenie
pracy na obserwacje fotometryczne i spektrograficzne, przy pomocy
refraktora Grubba o 60 cm średnicy, a później jeszcze obserwacje heliofizyczne i radioastronomiczne.
Prace na nowym miejscu rozpoczęto w roku 1956, przy czym pre-
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Jiminowany koszt wyniósł 340 000 dolarów, nie licząc instrumentów.
Nowy budynek główny obserwatorium będzie zawierał część administracyjną, pracownie dla załogi i 100-osobowe audytorium. Oczywiście
będą się tam mieściły laboratoria: fotograficzne, elektryczne, optyczne,
oraz maszyny i pracownie mechaniczne. Także planuje się małą kawiarnię i inne udogodnienia.
W budynku głównym znajdzie też pomieszczenie mieszkanie dyrektora. Stawia się również domki dla pięciu astronomów i ich rodzin,
jak również pomieszczenia dla astronomów zagranicznych, którzy chcieliby pracować na południowej półkuli.
Oprócz refraktora Grubba jest jeszcze : 31 cm refraktor astronomiczny, 27 cm wizualny refraktor Heydego, ustawiony paralaktycznie na
niemie<:kiej monturze, koło południkowe Repsolda 18 cm i 8 cm instrument przejściowy Bamberga.
Elektrownia słoneczna na Kaukazie
pobliżu jeziora Aigerlich na wyżynie Araratu buduje
się elektrownię słoneczną na wielką skalę, która służyć będzie dla
przemysłu. Celem ochrony zwierciadeł od pyłu pustynnego, cały obszar
otoczony został pierścieniem lasu kilometrowej szerokości.
Wewnątrz tego pierścienia znajdą się 23 koncentryczne kołowe tory
po których poruszać się będą pociągi wózków ze zmontowanymi na
nich 1293 lustrami. Lustra te będą skierowywać promieniowanie sło
neczne na bojler, umieszczony na szczycie centralnic ustawionej 43metrowej wieży, gdzie gromadzić się będzie para wodna pod ciśnieniem
30 atmosfer. Stąd para będzie odprowadzana do turbiny, wytwarzającej energię o mocy 1200 kilowatów.
Stacja ta będzie w wysokim stopniu zautomatyzowana. Urządzenia
fotoelektryczne skierowywać będą wózki z lustrami zawsze w kierunku
Słońca a płaskie boki bojlera prostopadle do odbitych wiązek.
Lokalizacja siłowni na wyżynie Araratu jest nadzwyczaj korzystna,
gdyż ilość godzin słonecznych w tym miejscu wynosi w ciągu roku 2600.
Energia elektryczna uzyskana w tej gigantycznej elektrowni słonecznej
będzie używana przede wszystkim do poruszania pomp nawadniających
obszary bezwodne i do drenowania bagien
(Sky and Telescope, 1957, maj)

W Armenii, w

Piece

słoneczne

Jak twierdzi chemik T. S. L a s z l o, piece słoneczne posiadają wiele
zalet, służąc głównie do studiowania zachowania się materii w w ysokich temperaturach, i mają wyższość nad łukiem węglowym, piecem
indukcyjnym i innymi sposobami wytwarzania wysokiej temperatury. ·
Laszlo jest dyrektorem laboratorium wysokich temperatur w Uniwer-
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sytecie Fordhama. Skonstruował on piec, u~ywając w tym celu parabolicznego zwierciadła o średnicy ok. 150 cm zbierającego· promienie
słoneczne. W ciągu kilku sekund próbka metalu może być ogrzana do ·
temperatury 3500° C.
Urządzenie takie zmniejsza ogromnie niebezpieczeństwo chemicznego
zanieczyszczenia próbki; poza tym nie daje ono pola elektromagnetycznego, które by zaburzało pomiary właściwości elektrycznych. Badana
próba nie potrzebuje być zamknięta w pojemniku, skutkiem czego
instrumenty pomiarowe można umieszczać dowolnie blisko.
środkowa część zwierciadła dra Laszlo posiada otwór obserwacyjny, .
w którym umieszczono optyczny pyrometr do mierzenia temperatury.
W budowie znajduje się olbrzymi piec słoneczny w Naticle (USA,
Massachusets). Będzie on posiadał energię równorzędną 28 000 watów
i będzie używany do badania materiałów ochronnych personelu wojskowego oraz efektów termicznych różnych broni łącznie z bronią
nuklearną.

Standartowe źródła wysokiej temperatury (łuk elektryczny, palnik
gruzowy, palący się magnez) nie są dziś wystarczające, gdyż ·dając za
niskie temperatury, nie mogą jednostajnie pokryć dostatecznie dużej
powierzchni oraz nie są łatwe do kontrolowania. W kabinie pieca, ·
o którym mowa, promienie słoneczne będą skupiane w ogromnie gorącej
wiązce o średnicy 10 cm
Cała instalacja posiadać będzie 4 główne elementy. Pierwszym jest
wielki heliostat o płaskim zwierciadle o wymiarach 12 X 11 metrów,
mechanicznie poruszający się za ruchem Słońca na niebie. Lustro to
będzie odbijać promienie słoneczne na znajdujące się w odległości ok.
30 m zwierciadło koncentrują c e o przekroju paraboloidalnym, a zrobione
ze 180 zwierciadeł, każd e ok. 60 cm średnicy. światło słoneczne odbija
się w nim, lecz zanim osiągnie "komorę' badań"" przechodzi przez trzeci
element, tzw. "attenuator", który credukuje według potrzeby intensywność światła , a jest zbudowany na zasadzie weneckiej story. Wreszcie
dwukrotnie odbita i skoncentrowana do odpowiednich rozmiarów w i ązka
światła wpada do "komory badań" ,
Jeszcze większy piec słoneczny zbudują amerykańskie siły lotnicze
blisko Clouderaft (Nowy Meksyk) , który będzie pozwalał na wytwarzanie temperatury do 3500° C.
Wymiary tego pieca b ę dą olbrzymie. Heliostat, jak również koncentrujące lustro paraboloidalne będą miały jednakowe rozmiary, a mianowicie 42 m długości i 39 m wysokości. Urządzenie koncentrować ·
b ę dzie energię słonecznego promieniowania 25 000 razy.
Nowy piec, któr ym opiekować się będą fachowcy z pobliskiego Halloman Air Development Cent er, rozpocząć ma pracę w początku roku 1959_
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Jego głównym celem będzie badanie efektów gwałtownych zmi.an temperatury na metale używane do budowy rakiet i pocisków.
(Sky and Telescope, maj-czerwiec 1957)
650-lecie Lidzbarka

Warmińskiego

Dnia 15 czerwca 1958 r. odbyła się inauguracja obchodu 650-lecia
Lidzbarka Warmińskiego, który w r. 1308 otrzymał prawa miasta. Zamek
lidzbarski, zupełnie dobrze do dzisiaj zachowany, był pierwszym miejscem pracy Mikołaja Koper n i k a. Tutaj spełniał on w latach 1503-3
obowiązki sekretarza i nadwornego lekarza, Łukasza W a c z e nr o d e,
biskupa i zarazem księcia Warmii, podówczas lenna Rzeczypospolitej
Polskiej. Na zamku Hdzbarskim opracowywał Kopernik zarysy ,.De Revolutionibus"
Uroczysta inauguracja obchodu 650-lecia miasta mi.ała miejsce w Sali
Rycerskiej zamku. Połączona była z prelekcją dra J. G a d o m ski e g o
pt. "Sukcesy nowoczesnej astronomii w nawiązaniu do działalności Kopernika". Transmitowano ją uczestnikom obchodu za pomocą głośników
na dziedziniec arkadowy i wewnętrzne przedpole zamku.
Najwyższa

W USA

temperatura

osiągnięto temperaturę

w trakcie eksperymentów,
korzystania reakcji

mających

osią,gni-:ta

na Ziemi

przeszło

miliona stopni Celsjusza
na celu zbadanie możliwości wy-

termojądrowych.

Spacistor
Amerykańska firma Raytheon Manufacturing Co opracowała nowy
typ wzmacniacza półprzewodnikowego, spacistor. który pracuje na wyż
szych częstościach i w wyższych temperaturach niż tranzystor.
Spacistor, będący jeszcze w stadium prób laboratoryjnych, jest pół
przewodnikiem stałym, do którego przyłożone jest wysokie stałe napięcie. Napięcie to wywołuje w półprzewodniku obszar ładunku przestrzennego i przyśpiesza elektrony do wysokich prędkości, tak że przechodzą one w bardzo krótkim czasie przez półprzewodnik, podczas gdy
w tranzystorze przepływ ładunku uwarunkowany procesem dyfuzji
odbywa się powoli. Im krótszy jest czas przepływu, tym wyższa czę
stość, na której może pracować urządzenie elektronowe. Przypu;,zcz'l
się, że spacistor będzie mógł być użyty dla częstości do 10 000 Me/s
Spadstor nadaje się szczególnie dobrze do wzmacniania sygnałów bardzo małej mocy.
(Postępy Fizyki, Tom IX, zeszyt 1 1958)
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KRONIKA TPMA
W dniu 21 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie członków krakowskiego Oddziału. Przeprowadzone wybory nowych władz powołały
na prezesa mgr inż. E. S z e l i g i e w i c z a, na jego zastępcę mgr inż.
St. S t e c i ak a, na sekretarza ob. M. M a z u r a, na skarbnika mgr inż.
L. M a r s z a łka, na bibliotekarza ob. Z. S z p o r a. W łonie Oddziału
powstała Komisja naukowa, na czele której stanął prof. dr E. R y b k a,
przeniesiony z Wrocławia do Krakowa, gdzie objął drugą katedrę astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czynną również będzie sekcja
instrumentalna prowadzona przez mgr inż. L. Marszałka.

*

*

*

P. T . M. A. , dążąc do rozwinięcia pracy obserwacyjnej, powołał do życia w swoim gronie sekcję obserwacyjną, której celem
jest koordynacja prac obserwacyjnych prowadzonych przez poszczególne
Oddziały i czuwanie nad ich porównywalnymi wynikami w zakresie
badań aktywności Słońca i zmienności blasku gwiazd. Opracowane
obserwacje wejdą w skład osobnego Dodatku Naukowego do "Uranii"
Rocznik 1-szy takiego Dodatku ukazał się w 1957 r., następne będą się
ukazywać corocznie w języku angielskim, albowiem przeznacza się je
do międzynarodowej wymiany.
Na czele Redakcji Dodatku stoi dr J. G a d o m ski, przy czym czę
ścią ..słoneczną" prac obserwacyjnych kieruje nadal prof. dr J. M erg e n t a l e r z Wrocławia, a kierownictwo prac nad zmiennością blasku
gwiazd objął mgr A. Wrób l e w ski z Warszawy.
Zeszłoroczny rocznik Dodatku pozwolił Towarzystwu nie tylko nawiązać kontakt z zagranicznymi obserwatoriami, tym samym wprządz
pracę naszych Członków do ogólnego naukowego dorobku w skali świa
towej, ale także, obok celu głównego, spopularyzował nasze Towarzylltwo w tejże samej skali. świadczą o tym liczne listy wielu zagranicznych pracowników naukowych. Gorące słowa zachęty przesłał nam także
B. W. Kuk ark i n, profesor astronomii na uniwersytecie moskiewskim,
a zarazem przewodniczący Sekcji gwiazd zmiennych Międzynarodowej
Unii Astronomicznej, której okresowy zjazd odbywa się obecnie (sierpień br.) w Leningradzie i Moskwie.
Rocznik 11-gi Dodatku wyjdzie we wrześniu br.
Zarząd Główny

*

*

*

W czerwcowym numerze .,Uranii" z br. (str. 185) podaliśmy wiadoo produkcji szkolnych, amatorskich lunetek systemu Cassegraine'aMaksutowa, podjętej przez Państwowe Zakłady Optyczne w Warszawie.
Streściliśmy zalety tych narzędzi obserwacyjnych, w które winny się
.aaopatrzyć licea ogólnokształcące, a należałoby sobie życzyć , aby je
mość
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posiadał też każdy miłośnik

astronomii. Spełnienie tego życzenia umożli
wia stosunkowo niska cena lunetki - 2 500 zł za sztukę wraz z konieczną skrzynką i statywem. Nie należy jednak kierować zamówień
do P. Z. O. w Warszawie, które nie zajmują się sprzedażą pojedynczych
lunet ani ich rozprowadzeniem. Z tego względu Zarząd Główny PTMA
w Krakowie zabezpieczył dla Członków pewną ilość tych lunet i zamówienia należy nadsyłać do Krakowa, przekazując równocześnie na
konto czekowe P . K. O. 4-9-5227 bądż całą kwotę, (z objaśnieniem
w dopisku celu wpłaty), bądź jej połowę, jako tymczasowy zadatek,
obowiązujący do zapłaty reszty ceny kupna w celu odebrania lunety
w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny. Koszt przesyłki i opakowania ponoszą odbiorcy według rzeczywistych wydatków.

*

*

*

18 czerwca br. obchodził wrocławski Oddział P. T. M. A. swój lO-letni
jubileusz pracy na tamtejszym terenie. Posiedzenie Zarządu Oddziału,
wraz z pełnym składem lokalnej Komisji Rewizyjnej, odbyło się już
w nowo-objętym lokalu na Wzgórzu Partyzantów, który dzięki pomocy
Zarządu Głównego przywraca się do stanu używalności. Nad pracami
tymi czuwa niezmordowany pręzes Oddziału mgr inż. A. S z a f k o ws k i. W posiedzeniu wziął udział prezes Zarządu Głównego mgr inź. W.
Ku c h ar ski, który przywiózł dla Oddziału duży refraktor o średnicy
12 cm, niezbędny dla zorganizowania pokazów nieba dla szerokiego
grona miłośników astronomii. Pokazy te prowadzone w bezchmurne
wieczory obol<- seansów we własnym planetarium w Hali Ludowej pogłębią oświatowo-poplilaryzacyjną pracę tamtejszej placówki P. T. M. A.

*

*

*

W dniu 20 czerwca br. odbyło się w Częstochowie w biurze Wydział~.t
Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zebranie przy udziale
przewodniczącego Komisji Kultury tej Rady oraz zaproszonych przedstawicieli: Towarzystwa Wiedzy Powszechnej , Chorzowskiego Planetarium, reprezentowanego przez prezesa katowickiego Oddziału naszego
Towarzystwa i Zarządów Głównego i terenowego P. T. M. A. Zarząd
Główny reprezentował prezes W. Ku c h ar ski. Celem zebrania było
przedyskutowanie środków na remont i uruchomienie tamtejszej placówki
obserwacyjnej P. T . M. A., założonej w okresie jeszcze międzywojennym
przez rz:asłuźonego naszego członka śp. ks. K. M e t l e r a, który tragicznie zginął w chwili wkraczania do Częstochowy wojsk hitlerowskich
we wrześniu 1939 r. Czas wojenny sprawił, że pewni bezdomni mieszkańcy miasta osiedli w tej kulturalnej placówce w charakterze stałych
lokatorów i odpowiednio ją zdewastowali. Dzięki zabiegom b. prezesa
Oddziału P . T . M. A., mgr inź. M a n n a oraz moralnej pomocy miejscowego Wydziału Kultury Prez. Miejskiej Rady Narodowej przywrócono częściowo budynek do stanu używalności w ramach czynu spo-
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kilku tamtejszych przedsiębiorstw budowlanych. Trudno było
ludzi, którzy by zapewnili ciągłość pracy tej placówce. Zmieniający się skład personalny Zarządu Oddziału był też powodem pewnych zastojów w .działalności placówki, tak potrzebnej w rozrastają
cym się środowisku wielkoprzemysłowym. Pięknym rysem działalności
nowowybranej Rady Narodowej jest zainteresowanie się zarówno tamtejszym muzeum regionalnym, jak i naszą kopułą obserwacyjną.
W kilkugodzinnej dyskusji wyjaśniono i omówiono wyczerpująco
całość zagadnienia, nie pomijając sprawy położenia samej placówki
w parku Staszica, którego rozrośnięte zadrzewienie wysoce utrudnia
pokazy nieba, organizowane dla szerokich sfer świata pracy i szkolnej
młodzieży. Stan ten nie ulegnie poprawie, raczej z biegiem czasu spodziewać się należy pogorszenia warunków obserwacji.
Prezes tamtejszego Oddziału P. T. M. A. prof. mgr J. Rud e ń k o.
zadeklarował podjęcie się kierownictwa placówki,. co zapewnia jej stałe
i nieprzerwane funkcjonowanie od początku nowego roku szkolnego.
Z kolei Zarząd Główny P. T. M. A. wyraził gotowość przyjścia z wydatną pomocą w realizowaniu zobowiązań miejscowego Zarządu. Podjętą
zostanie również praca obserwacyjna, do której będzie wciągnięta dojrzalsza młodzież licealnych i wyższych szkół tego, już dużego miasta.
Prezes Zarządu Głównego podziękował kierownictwu Wydziału Kultury za inicjatywę zwołania zebrania, a zarazem prosił o dalszą pomoo
w rozwijanej pracy Towarzystwa. Placówka posiada piękną .lunetę,
z daru majora S. S k r z y w a n a, którą Zarząd Główny przeznaczył
do miejscowych pokazów nieba.

łecznego

znaleźć

*

*

*

W młodym Oddziale P. T. M. A. w Szczecinku (woj. koszalińskie)
dobrze się dzieje. W lutowym numerze br. "Uranii" (str. 48) donosiliśmy, że 8 listopada 1957 r. powstał nowy Oddział Tow. w Szczecinku,
który otrzymał od Powiatowej Rady Narodowej dotację w wysokości
12 tysięcy zł. Pornoc ta miała spowodować objęcie działalnością Oddziału
szerokich sfer miejscowego społeczeństwa, łącznie z młodzieżą okolicznych szkół, a to przez wybudowanie tarasu obserwacyjnego na dachu
najwyższego domu w mieście. Suma to niewielka i niewystarczająca,
ale jakże cenna, stanowi bowiem obywatelską pomoc i dowodzi zrozumienia wartości pracy kulturalnej, prowadzonej przez nasze Towarzystwo za pośrednictwem jego członków, zjednoczonych w Oddziałach
terenowych. Bezinteresowna praca naszych miłośników nieba oddziałuje
niewątpliwie dodatnio na ich otoczenie, szerząc w nim głębsze zainteresowania kulturalne.
W Szczecinku dzięki zapałowi ludzi takich, jak prezes Oddziału mgr
inż. St. Kozi e j z Dyrekcji Lasów Państwowych, ob. A. G i e dr y s
z Wilna, właściciel pracowni krawieckiej, ob. R. 2 b i k o w ski, powstała bardzo czynna placówka, której ton nadaje swq pracą i poświę-
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ceniem ob. Giedrys, sekretarz Oddziału. Ten niezmordowany człowiek
posiada dotychczas za teren swojej pracy popularyzatorskiej jedynie
balkon swego mieszkania prywatnego, na którym prowadzi pokazy nieba
dla zwiększającej się liczby ciekawych mieszkańców miasta i okolicznych osiedli, zwłaszcza dla młodzieży i nauczycielstwa. Balkonowy teren
okazał się za szczupły, stąd też powstał pomysł budowy osobnego tarasu.
Gdy w maju br. odwiedził Szczecinek prezes Zarządu Głównego w.
Ku c h ar s k i, uczestniczył on w dyskusji nad planem budowy tegotarasu. Okazało się, że fundusze są niewystarczające, co groziło odwleczeniem realizacji tak potrzebnego urządzenia. Sekretarz A. Giedrys był
zmartwiony, ale nie złamany, widać posiadał w zapasie jakieś rozwią
zanie, ale go nie ujawnił. Dnia zaś 27 czerwca br. Zarząd Główny otrzymuje list, zawierający wyciąg z protokołu posiedzenia Prez. Miejskiej
Rady Narodowej, odbytego w dniu 13 czerwca br. , na którym powzięto
uchwałę Nr 36/XIX/58 treści następującej:
"Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku, działając na
podstawie art. 50 pkt. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o Radach
Narodowych (Dz. U. R. P. Nr 5/58), postanowiło d o I i n a n s o wać
sumę 15 tysięcy na budowę nowoczesnej wieży (tak!) obserwacyjnej .... "
podpisał: Przewodniczący Prezydium
Adam Ktonawski
Dzięki tej niespodziewanej pomocy powstanie kopuła obserwacyjn3
w Szczecinku, prowincjonalnym miasteczku zachodniego Pomorza, które
liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Warunkami lokalnymi zbliża się
Szczecinek do Jędrzejowa (woj. kieleckie) - oba miasta są powiatowe w którym także istnieje podobna kopuła obserwacyjna, ofiarowana Towarzystwu przez śp dr Feliksa Przypkowskiego.
Na wiadomość o zwiększonej dotacji ob. Giedrys prawdopodobnie nie
posiadał się z radości, zaś Zarząd Główny P. T. M. A. wysłał do Miejskiej
Rady Narodowej w Szczecinku list z gorącym podziękowaniem.
Oby takich obywateli, jacy zasiadają w Prezydium Szczecinka, znalazło się więcej, albowiem: "lm więcej takich ośrodków w Polsce, tym
mniej alkoholizmu i chuligaństwa, gdyż człowiek, który obserwuje gwiaź
dziste niebo, odrywa się od przyziemnych a najniższych spraw ziemskich". Tak uzasadniał ob. A. Giedrys prośbę Oddziału P. T. M. A,
w Szczecinku o .,dofinansowanie" potrzebnej sumy na budowę tamtejszego Ludowego Obserwatorium.
Całe Towarzystwo, w swoim pełnym składzie, oczekuje teraz zjawienia się następnego Adama Klonowskiego, w jednym z pozostałych
ośrodków prowincjonalnych, brakuje nam bowiem środków pieniężnych
na inwestycje nawet w skali umiarkowanej.
W chwili obecnej buduje się dla nowej placówki lunetę zwierciadlaną o średnicy zwierciadła 25 cm. Zwierciadło to jest już gotowe,
a pracuje się teraz nad montażem lunety.
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PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
na sierpień br. (momenty minimum
w czasie środk.-europ.)
RZ Cas: VIII, ld2phoom, 3dOh45m, 7d19h30m, 9dOh15m,13d19hOOm, 14d23h30m,
19dl8h15m, 20d23hOOm, 22d3h45m, 25d17h45m, 26d22h15m, 28d3h15m.
AR Lac: VIII, 2dOh30m, 3d24hOOm, 5d23h30m, 7d23h15m, 9d22h45m, lld22h15m,
13d21h45m, 15d21h30m, 17d21h15m, 19d20h45m, 21d20h30m, 23d20hOOm,
25d19h30m, 27dl9h15m, 29d18h45m, 31d18h15.
RR Lyn: VIII, 10d6h, 20d5h, 30d3h.
f3 Lyr: VIII, 2d23h, 15d22h, 28d20h.
U Qph: VIII, 5d1hOOm, 6d17h15m,10d1h45m, lldl8hOOm, 15d2h30m, 16d18h45m,
20d3h30m, 21d19h30m, 26d20h30m, 31d21h15m.
A W Peg: VIII, 6d22h, 17dl3h, 28d4h.
EE Peg: VIII, 6d3hOOm, 8d17h45m, 13d24hOOm, 21d21h15m, 27d3h15m,
29d18hl5m.
f3 Per: ld20h45m, 4dl7h30m, l6d4h45m, 19d1h30m, 21d22h15m, 24dl9h15m.

Efemerydy gwiazd

zaćmieniowych

Andrzej Wróblewski
Errata. ,.Urania'· t . XXIX, str. 174, w. l od góry zamiast .,1957 d" ma
,.1957 d 1 "; str. 183 w. 11 od góry zamiast projektowania ma być
projektowanego.

być

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Sierpień

1958 rok

Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązują
cym w Polsce. Aby przejść na chwilowo zaprowadzony czAs letni, należy do
każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d, h, m, s oznaczają dnie,
1:0dziny, minuty i sekundy czasu, podczas gdy przez: o, ', ", oznaczono stopnie,
minuty l sekundy łuku. Przez a. l), oznaczono, jak zwykle, współrzędne równik o we ciał niebieskich, wznoszenie proste i zboczenie; A• (()• oznaczają długość
l szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg wielkość
I!'Wiazdową.

1<1-3111. Planety. M er kury po największym odchyleniu zachodnim
- w dniu 26 lipca może być (teoretycznie) dostrzegany na początku miesiąca na zachodzie, jednakże późny zmrok zapewne bardzo utrudni te
obserwacje. 23. VIII. Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem. W e n u s
wschodzi 2h przed Słońcem, 22. VII. przechodzi z Bliźniąt do Raka,
a przy końcu miesiąca do Lwa. M ar s do 22. VIII w Baranie, pod koniec miesiąca w Byku. Jest on już zerowej wielkości gwiazdowej
i wciąż jaśnieje ze względu na zbliżającą się opozycję. J o w i s z
widoczny jeszcze wieczorami na zachodzie, w Pannie. S a t u r n
z najszerzej rozwartymi pierścieniami widoczny w pierwszej części nocy
w Wężowniku, do 24. VIII. posuwa się ruchem wstecznym, który po tej
dacie zmienia się na prosty. Podane niżej największe odchylenia Tytana pomagają obserwować ten najjaśniejszy z księżyców Saturna. Uran
niewidoczny z powodu małej odległości od Słońca (4. VIII. przechodzi
koło Słońca). N e p t u n widoczny na początku wieczora w Fannie na
wschód od Jowisza. Cer e s i J u n o niewidoczne w bliskości Słońca.
1d20h.7. Minimum Algola. W czasie minimum Algol będzie jeszcze
'b. nisko nad pn.-wschodnim horyzontem; obserwacje blasku rosnącego

URANIA
będzie można zacząć gdy
1 dzień po pełni bardzo

wzniesie się on nieco wyżej. Księżyc w fazie
utrudni, albo nawet uniemożliwi obserwacje

Algola tego wieczoru.
6tl]7hOm. Tytan w największym odchyleniu wschodnim od Saturna.
9d. Ziemia napotyka na najgęstsze partie roju meteorycznego Perseid
(zwanych przez lud ., łzami św. Wawrzyńca " ), opuszcza go około 20. VIII.
14<120".5. Największe zachodnie odchylenie Tytana.
16d"U3h]6m. Księżyc zbliży się do Merkurego na odległość (geocentryczną) 55' (niecałe dwie tarcze) i minie go od północy.
16d04".9. Nad ranem będzie można obserwować część zaćmienia Algola
(blask malejący); samo minimum blasku wypada na godzinę 4".9.
19flOQh.5. Dogodne do obserwacji minimum Algola : -obie gałęzie krzywej ; ciemne tło nieba ze względu na brak Księżyca (15. VIII. nów) .
20d]h22m. Największe zbliżenie Księżyca do Neptuna. Księżyc minie
planetę o 1° (dwie tarcze) na południe.
22ct22m.a. Minima Algola. Można będzie zaobserwować samo minimum i wzrastanie blasku.
21dl5".5. Największe wschodnie odchylenie Tytana.
26d24h. Wenus przechodzi tylko o 0°.1 (geocentrycznie) na północ od
Urana, którego to najwięks7ego zbliżenia jednak nie będzie można obserwować , dopiero bowiem po wschodzie obu planet będzie je można widzieć (Urana tylko w lornetce), ale już w nieco większej odległości od
siebie.
30dJ9h.l. Największe zachodnie odchylenie . Tytana.
Ze względu na blask Księżyca najmniej dogodne do obserwacji nieba
gwiaździstego będą noce w pierwszych i ostatnich dniach miesiąca.
układzie

Zjawiska w
1958 r.

księżyców

galileuszoWYch Jowisza

Sierpień

;;"

o

ś rodk
Czas.rurop .
b

l

Zj ewtsko

ll

środk . ·

e urop .

m

l 19 23
20 45
2 20 45
3 20 45
4 ]9 18
20 45
5 20 45
6 20 19
20 45
7 29 45
8 19 09

Czn s

;

Q

h

l kpc
31J24
3Jl24
321J4
3 kc
2J314
1J243
2 ppc
24Jl3
42J3
l ppc

;
Q

l

Czas. środk
europ.
h

m

8 20 45
2118
9 20 45
lO 20 45
11 20 45
2104
12 20 45
13 20 45
14 20 45
15 20 06
20 45

Oznaczenia zjawisk:

Zjuwisko

431J2
l kpc
43Jl2
4321J
42J31
3 pc
41J23
4.Tl3
241J3
2 kc
3J24

m

15 2104
16 20 25
20 45
17 20 45
18 20 45
19 20 45
20 20 45
21 20 45
22 20 45
23 20 45
24 20 45

l

Zjawisko

;
Q

l

Czas. środk
e urop .
h

Zjawisko

m

l ppc 25 20 45
l kc
26 20 45
3Jl24 27 20 45
32JJ4 28 20 45
2Jl4 29 19 lO
1J234
20 45
J2134 30 20 45
21J34 31 19 21
3Jl4
19 46
20 45
34J2
3421J
Foczątek

l

423Jl
41J23
4J213
421J3
3 ppc
432Jl
3-1.1J2
l ppc
2 kpc
3241J

Koniec
pc
kc
Zakrycie księżyca przez Jowisza
pk
kk
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
ppk
kpk
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza
ppc
kpc
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe (lo, Europa, Ganimedes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza ;
J - Jowisz.
Każdego drria o 201145m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
Zaćmienie księżyca
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KOMUNIKATY ODDZIAŁÓW P. T. l\1. A .
.na sierpień 1958 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
- UL Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierRkiej.
Przedmieście 618.
Częstochowa Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne
w Parku Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. i7..:_1.9. Pokazy.
nieba w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
·
·
l'rombork Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym czynny we wtorki
i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek mie-.
siąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
·
Gdańsk Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 34, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - Ul. 10 Lutego 24, Polskie Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J . Kasza, Ruda śląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481.
Jędrzejów Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgło
szonych listownie tub t e lefonicznie na umówiony termin.
J-:atowice - Siedzibą Oddziału jest Ptanetarium i Obserwatorium Ludowe, Chorzów l, skr. poczt. 10, tel. 301-49. - W każdą pierwszą sobotę miesiąca Wieczory dyskusyjne w Czytelni Planetarium od godz. 18. - W każdą drugą
sobotę miesiąca Zeuranie Sekcji ins trumentalnej w Czytelni Planetarium od
godz. 18.
Kraków - Ul. L. Solskiego 30, m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki
w godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. Pokazy nieba
na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 19-21.
Krosno njW. - Sekretariat w tokatu własnym, przy ul. Nowotki l, I. p ., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź W tokatu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pak. 512. Sekretariat
i biblioteka .czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w !bezchmurne wieczory na placu przed
lokalem Odd~iału.
Nowy Sącz - Lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, tel. 80-52. Sekretariat
· czynny codziennie w godz. 16-19.
Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim porozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurs kie). Zebrania członków . w każdą 3-clą sobotę miesiąca od godz. 18-tej
w Muzeum Mazursk-im. Ze względu na okres wakacyjny w lipcu i sierpniu
zebrań nie będzie.
.
Opole - Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury,·
pak. 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Lokal własny, Zakład. Dom Kultury, Al. I Maja, ITI p.
Oświęcim Ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwarte k od zmroku lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka,
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.36-20.
Pl.ock - J: Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura "Ruch".
Pozhań Lokal wła,ny przy ul. Chełmońskiego l. - Sekretariat l biblioteka
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-1,, w tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
i czwartkowy w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P. ·T. M. A.
(obok Palmiarni). Lokal w sierpniu ze względu na urlopy nie będzie czynny.
Racibórz - Ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
.
.
~zczecin Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej. Sekretariat czynny we
środy w godz. 26-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem je~t czwartek.
Szczecinek - Lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń Lokal. własny . przy ul. M. Kopernika 17. - SE\kl'ętar!at i ):>iblioteka
czynne w poniedziałki i czwo.rtki w godz. 18--20, oraz w soboty w godz. 17-19.
Dnia 11. VIII odczyt H. Witkowskiego p. t. "Ruchy Planet". .
..
.
Warszawa - Lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4. Sekretariat l Sekcje czynne
we wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór w godz. 19.15-21
Wrocław Lokal własny, przy ul. Pionierskiej 11. W miesiącach lipcu l sierpniu,
ze względu na okres wakacyjny, działalność Oddziału zostaje przerwana.
Białystok

Biecz -

Cena dla,

Członków

PTMA 3

zł.

CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE

u

ROK XXIX

N

l A

TRESC Nr 9:
Str.

ARTYKUŁY
Michał

Kam i e ń ski: Odnalezienie komet okresowych Wolfa I
i Kopffa

Włodzimierz Z o n n:

Kosmos jako laboratorium fizyczne (III)

257
259

Krzysztof B o ruń: Dalekie perspektywy astronautyki .

262

Andrzej M ark s: Największy teleskop świata .

267

KRONIKA
Fotografowanie Słońca z wysokości 25 km nad poziomem morza. Sztuczne meteory. - Zmienność nadolbrzymów. - Poszukiwanie
satelitów Księżyca. - Supernowa w galaktyce M 83. - Rozbłyski
komety Schwassmann-Wachmanna I. - Nieco szczegółów o projekcie Far Side (Daleka Strona). - Nowy satelita Ziemi. - Nieco
szczegółów o rakiecie nośnej Jupiter C projektu Explorer. - Nowe
maksimum RS Ophiuchi.
Nowy dyrektor obserwatorium na
Mount Harnilton

271

PORADNIK OBSERWATORA

279

KRONIKA ZAŁOBNA

284

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

285

Rycina na

okładce

Odwrotna strona zwierciadła teleskopu Obserwatorium na Mount Falomar w Kalifornii w USA. Srednica zwierciadła wynosi 508 cm, waga
około 15 ton. W celu zmniej szenia ciężaru zwierciadła i zwiększenia jego
sztywności zastosowano na jego odwrotnej stronie strukturę żebrową.
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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

MICHAŁ KAMIEŃSKI

-

Kraków

ODNALEZIENIE KOMET OKRESOWYCH
WOLFA I i KOPFFA
Krótkookresowe komety Wolfa I i .IKopffa obiegają obecnie
w okresach 8.33 resp. 6.32 lat. Ostatnio były one widoczne jeszcze na początku r. 1951. Następnie, oddalając się od
Słońca. po swych eliptycznych orbitach, pogrążały się coraz bardziej w mroki otaczające Saturna (łacińska nazwa greckiego
Kronosa- boga czasu). Po roku 1957 zaczęły się znowu wyła
niać i stopniowo zbliżać się do Słońca, obecnie zaś zostały odszukane i utrwalone na kliszach potężnych teleskopów. !Kometę
Wolfa I sfotografowano w dniu 13 czerwca r. b. za pomocą największego teleskopu świata (średnica zwierciadła 5 m), znajdującego się na górze Falomar w Kalifornii, a kometę Kopffa,
jako jaśniejszą, udało się sfotografować w dniach 25 i 26 czerwca r . b. za pomocą 40-calowego teleskopu na Stacji Obserwacyjnej Flagstaff, stanowiącej filię słynnego Obserwatorium
Morskiego w Waszyngtonie.
Pierwsza z nich od lat już przeszło 50-ciu stanowi przedmiot
badań autora niniejszego artykułu. Drugą - od r. 1926 zajmuje
się dr Felicjan Kępiński, profesor astronomii na Folitechnice
Warszawskiej. Astronomowie ci obliczyli efemerydy obu komet i w r. 1957 opublikowali je w polskim czasopiśmie astronomicznym "Acta Astronomica". Zawierały one pozycje tych
komet na niebie, przewidziane dla pewnych okresowych dni
r. 1958. Przy ich porównaniu z pozycjami zaznaczonymi na kliszach amerykańskich obserwatorów okazało się, że różnice są
zgoła znikome. Dla komety Wolfa I odchylenia miejsc obliczoSłońce

.....
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nych (przy uwzględnieniu aberacji gwiazd
wynosiły dla chwil obserwacji:
Czas un iwersalny
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I3<1.40903
I3d.42708

stałych

Pop r awk a efeme rydy
w e wzn ies. pros t .

i paralaksy)

Poprawka efem er y dy
w d eklinacji

-os.3
+ I" .
O .O
+ I ".
Taką zgodność obliczeń z obserwacjami- po upływie 8-miu
lat i 4 miesięcy - można uważać za wyjątkowo dobrą.
Podobnie małe są odchylenia pozycji komety Kopffa obliczonych · przez prof. F . Kępińskiego od zaobserwowanych
w dniach 25 i 26 czerwca I958 r.
Wyniki te należy uważać za znaczny sukces astronomii polskiej na terenie międzynarodowym. Obliczenia pozycyj komet
na niebie dla ich prz yszłych ukazań się są trudne i wymagają
wielu miesięcy, a nieraz i kilku lat pracy, gdyż tory komet
dokoła Słońca nie są prawidłowymi geometrycznie elipsami.
Byłyby nimi, gdyby komety poruszały się wyłącznie pod wpły
wem grawitacji Słońca, obecność jednak planet Układu Sło
necznego - a zwłaszcza wielkich mas Jowisza i Saturna sprawia, że rzeczywiste drogi komet składają się z licznych
krótkotrwałych (jednodniowych i krótszych) odcinków różnych
elips. Te ustawiczne zmiany, sumując się, mogą osiągnąć znaczne
wartości. Tak np. z obliczeń autora niniejszego artykułu wynika, że kometa Wolfa I przed r . I756 obiegała Słońce w ciągu
6.25 lat, a po tym roku okres jej obiegu zwiększył się do lat 8.27.
Druga z omawianych tu komet - kometa Kopffa - w początku r. I954 zbliżyła się do Jowisza na odległość O.I8 jednostki
astronomicznej, tzn. na odległość 27 milionów km. Zbliżenie
takie nie należy na ogół do zbyt wielkich. W danym jednak wypadku zaszły dodatkowo pewne okoliczności specjalne, które
spowodowały, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy pozycja linii
węzłów, tj. linia przecięcia orbity komety z płaszczyzną ekliptyki, uległa przesunięciu o I33°. Wydawało się to tak dziwne,
że w obliczaniu ruchu tej komety wzięli też częściowy udział
dr M. Bie1icki, adiunkt Obserwatorium Warszawskiego oraz
piszący te słowa. Otrzymane wyniki potwierdziły całkowicie
obliczenia prof. F . Kępińskiego, a obecnie pozycje komety,
przewidziane przez niego na r. I958, bardzo dobrze zgodziły się
z obserwacjami.
Astronomowie mają za zadanie tak obliczać zakłócane drogi
komet, by efemerydy oparte na tych obliczeniach możliwie
najmniej się odchylały od miejsc zaobserwowanych. Niestety.
nie zawsze to jest osiągane. Niektórzy astronomowie publikują
tak niedokładne wyniki swych obliczeń, że przy powrotach
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odpowiednich komet do Słońca nie udaje się ich zgoła odszukać.
Dla uniknięcia więc kompromitacji trzeba swe obliczenia na
każdym kroku kontrolować, a najlepiej stosować w nich dwie
zupełnie niezależne od siebie metody.
Obecnie przyjmujemy, że w naszym układzie planetarnym
istnieje 50 krótko- i średniookresowych komet. Dziewięć z nich
opracowuje się w Polsce (Kraków, Poznań, Warszawa), co stanowi aż 18% całej światowej pracy w tym kierunku (Dział
Mechaniki Niebios Zakładu Astronomicznego PAN). Z tak znacznego udziału w nauce światowej i z osiąganych przez nas wyników (np. w badaniach nad kometami Wolfa I i Kopffa) możemy być więcej niż zadowoleni.
N a zakończenie należy dodać, że prowadzenie przez polskich
astronomów tych prac nad kometami, żmudnych i pochłania
jących wiele czasu, jest dziś znacznie ułatwione wskutek udzielenia odpowiedniej dotacji przez Polską Akademię Nauk,
względnie przez jej Zakład Astronomii, pozostający pod
kierownictwem prof. dr J. Witkowskiego.
WŁODZIMIERZ

ZONN -Warszawa

KOSMOS JAKO LABORATORIUM FIZYCZNE
III.

Białe karły

W poprzednich artykułach wspomniałem już o tym, ie
w badaniach podstawowych praw natury astronomia stała się
od dawna partnerką fizyki. Wykrywanie i sprawdzanie wielu
praw wymaga często eksperymentowania w warunkach tak
trudnych do osiągnięcia na Ziemi, że praca w laboratorium
kosmicznym staje się często jedyną drogą poznawczą fizyki.
W świecie gwiazd i materii międzygwiazdowej panują niezmiernie wysokie temperatury, sięgające miUortów stopni, które
są czymś nieosiągalnym dla fiz)llka. IMamy tam takie próżnie,
o jakich nie można marzyć w laboratoriach ziemskich. Mamy
wreszcie materię o tak znacznym zgęszczeniu, jakie na drodze
,,ziemskich" zabiegów jest dotychczas zupełnie nie do osiąg
nięcia.

Największe gęstości, z jakimi mamy do czynienia w życiu
codziennym i nawet w laboratoriach fizycznych, nie przekraczają kilkudziesięciu gramów na centymetr sześcienny. Tymczasem astronomowie od dawna znają gwiazdy - tak zwane
białe karły których średnia gęstość jest rzędu miliona gramów na centymetr sześcienny. Gdybyśmy taką materią wypeł-
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nili pudełeczko od zapałek, ważyło by
przeszło 20 ton! Zapałka zrobiona z

ono (oczywiście na Ziemi)
takiej materii ważyła by

przeszło

200 kilogramów.
Zagadka tego dziwnego stanu materii w białych karłach
stanie się jasna, jeśl~ przyjmiemy, że każdy atom tej materii
uległ całkowitemu zdezorganizowaniu; to znaczy, że każda tworząca go cząstka elementarna została oddzielona od innych.
Wiadomo, że atom pod pewnymi względami przypomina
układ planetarny: jest bardzo "pusty". Wiemy, że między Słoń
cem a planetami istnieją ogromne puste przestrzenie. Podobnie
w atomie ~stnieją puste przestrzenie pomiędzy jego jądrem
a el~ktronami obiegającymi to jądro. Atom, jako całość, zajmuje niezmiernie dużą objętość w porównaniu z sumą obję
tości poszczególnych cząstek elementarnych, z których się
składa. I dlatego ciała, składające się z atomów, mają na ogół
małą gęstość.
Gdybyśmy jednak w myśli upakowali cząstki elementarne
tuż obok siebie tak, by niemalże się dotykały, objętość przez
nie zajmowana zmniejszy się tysiące razy i tyleż razy wzrośnie

~ęstość

zbudowanej z nich materii.
Na to jednak, by doprowadzić materię do takiego stanu, musimy dysponować niezmiernie wysokimi temperaturami. Tylko
wtedy w wyniku niezmiernie silnych zderzeń atomy mogą ulec
całkowitej dezorganizacji lub, mówiąc bardziej fachowo, jonizacji. Do tego jeszcze potrzeba bardzo dużych ciśnień, które
zbliżą do siebie wszystkie oderwane cząstki i utworzą materię
o niezmiernie dużej gęstości.
We wnętrzu wielu gwiazd panują warunki sprzyjające tego
rodzaju przeobrażeniom materii. Temperatury sięgają tam wielu
milionów stopni, dśnienia - wielu miliardów atmosfer.
Jesteśmy zatem przekonani, że wnętrze białych karłów
składa się właśnie z całkowicie zjonizowanych atomów, czyli
głównie z wolnych jąder atomowych i wolnych elektronów,
które - mówiąc obrazowo - są tam upakowane jak śledzie
w beczce.
Jeśli taki jest stan materii w białych karłach, to z tego wynika przede wszystkim wniosek, że materia ta musi być gazem.
Taki wniosek z rozważań nad sprawą białych karłów wydaje się na pozór paradoksalny. Nie ciało stałe, nie ciecz, a wła
śnie gaz może mieć tak olbrzymią gęstość, jaką mają białe
karły!

W~a:śnienie tego paradoksu jest dość proste. Ciała stałe
składają się z atomów tak czy inaczej ze sobą powią-

i ciecze
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zanych. Tam, gdzie tych powiązań nie ma, nie może być mowy
o istnieniu innego stanu niż stan gazowy, w którym każda
cząstka jest z reguły cząstką swobodną, nie powiązaną trwale
z żadną inną. A taki właśnie stan musi występować we
wnętrzu białych karłów i tylko przy takim stanie możliwe są
gęstości przewyższające milion razy gęstość wody.
Gaz, złożony z samych cząstek elementarnych lub z całko
wicie zjonizowanych atomów, nazywamy gazem zwyrodniałym
w odróżnieniu od normalnych gazów, złożonych głównie z atomów. To odróżnienie zawiera w sobie głęboką treść fizyczną,
którą postaram się pokrótce wyjaśnić:
Ruchem cząstek w zwykłych gazach rządzą prawa zwykłej
mechaniki. Ta zwykła mechanika operuje równaniami, z których można obliczyć, gdzie i kiedy znajdzie się dana cząstka,
jeśli znamy jej masę, prędkość i położenie w pewnej chwili.
Równania te dają odpowiedź zupełnie jednoznaczną, zgodną
z prostą zasadą przyczynowości, w myśl której w pewnych określonych warunkach ciaŁo ze stanu A musi przejść w stan B
i tylko w ten stan.
Inny charakter mają jednak prawa rządzące zachowaniem
się , a więc i ruchami cząstek elementarnych, z których skła
dają się gazy zwyrodniałe. Prawa te nie spełniają zasady przyczynowości, o której przed chwilą była mowa. W myśl tych
praw jakaś cząstka, znajdująca się w stanic A w pewnych zupełnie określonych warunkach, po pewnym określonym czasie,
może się znaleźć w różnych stanach B, C, D itd. z różnymi
prawdopodobieństwami trafienia do tych stanów. Prawa fizyki
w tych przypadkach nie są w stanie przewidzieć, który mianowicie stan nastąpi, jedynie mogą orzec, że taki a taki stan
nastąpi z takim a takim prawdopodobieństwem, i to wszystko.
Odmienny charakter praw fizyki w przypadku cząstek
elementarnych musi, oczywiście, mieć swój wyraz w innym
sposobie ich traktowania matematycznego. Dlatego też ruchami
cząstek elementarnych w gazach zwyrodniałych rządzą prawa
mechaniki tak zwanej kwantowej, nie zwykłej mechaniki,
o której była mowa. N o i oczywiście inne jest zachowanie się
gazów zwyrodniałych, niż zwykłych.
Dlatego też wnętrza białych karłów są jednym z nielicznych
laboratoriów w dziedzinie gazów zwyrodniałych.
Z białymi karłami wiąże się jeszcze jedno dość interesujące
zagadnienie, tym razem o charakterze wybitnie astronomicznym. Otóż dość proste rozumowanie przekonuje nas, że we
wnętrzu białych karłów nie powinno być wodoru; ściśle mó-
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wiąc, jąder wodoru, czyli wolnych protonów, ponieważ wnę
trza białych karłów składają się przecież z gazów całkowicie
zjonizowanych. Gdyby we wnętrzu tych gwiazd występował
·wodór, przy tak wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu
musiałyby tam masowo odbywać się reakcje syntezy wodoru
w hel, a więc reakcje stanowiące główne źródło energii gwiazd.
Dość proste obliczenia wskazują na to, że w tym przypadku
białe karły powinny świecić miliony razy silniej, niż to jest
w rzeczywistości. Znaczy to, że istotnie wnętrze białych karMw jest pozbawione wodoru. Gwiazdy te są tworami bezwo-

dorowymi, a co zatem idzie, gwiazdami starymi. Bo pozbawienie gwiazdy wodoru może nastąpić tylko w wyniku jego długo
trwałego "palenia" się i końcowego wyczerpania.
Rozumując tak, odrzucamy inne tłumaczenie, że białe karły
urodziły się bez wodoru. To tłumaczenie wydaje się nam wysoce nieprawdopodobne, bo we wszelkich znanych nam tworach
kosmicznych wodór zajmuje z reguły pierwsze miejsce. Istnienie materii bezwodorowej w naszym otoczeniu wydaje się niesłychanie mało prawdopodobne. Gdyby zresztą z takiej materii
miały powstawać gwiazdy, nie byłyby to gwiazdy zwykłe, bo
brakowało by im głównego "paliwa", jakim jest w każdej
gwieździe wodór.
Należy przypuszczać, że białe karły świecą w wyniku innych
procesów, niż gwiazdy normalne; w wyniku kurczenia się
gwiazdy, które też dostarcza gwieździe energii, jednak w znacznie mniejszych ilościach, niż synteza wodoru. Proces ten nie
może być długotrwały i dlatego przypuszczamy, że starość
gwiazdy trwa znacznie krócej, niż jej wiek dojrzały, trwający
miliardy lat.
KRZYSZTOF BORUŃ -

Warszawa

DALEKIE PERSPEKTYWY ASTRONAUTYKI
Część II Gdy statek międzygwiezdny wyruszy w drogę
Puśćmy nieco
gnięciach nauki i

wodze fantazji opartej na dzisiejszych osią
perspektywach, jakie one otwierają.
Gdzieś w trzecim tysiącleciu naszej ery· zbudowany zostanie
wielki statek kosmiczny, zaopatrzony w silnik jądrowy prosty,
jonowy lub fotonowy. Statek ten krążyć będzie wokół naszego
globu jako sztuczny księżyc, bą"dź też zostanie zbudowany na
jakiejś małej planetoidzie, których tysiące obiegają Słońce.
Taki wybór miejsca startu wiąże się m. in. z tym, że przyspieszenie statku musi odbywać się w próżni z dala od Ziemi.
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Przy starcie wprost z powierzchni Ziemi proste rakiety jądrowe
zakażałyby atmosferę promieniotwórczymi pi'oduktami reakcji.
V! silnikach jonowych trzeba zapobiec powstawaniu wysokich
temperatur wskutek zderzeń przyspieszonych jonów z cząst
kami gazów atmosfery planety. W przeciwnym razie statek ...
wyparuje, zanim silnik rozwinie pełną moc. Jeśli zaś chodzi
o rakiety fotonowe, to energia promieniowania wysyłanego
przez lampę fotonową Sangera byłaby tak potężna, że z odległości tysiąca kilometrów zapalała by lasy i osiedla na obszarze
tysięcy kilometrów kwadratowych.
Mało też prawdopodobny będzie start międzygwiezdnego
statku z Księżyca, mimo iż atmosfera jest tam bardzo rzadka.
Na to, by statek mógł oderwać się od planety, potrzeba znacznej
siły, a więc duża masa materii musi być wyrzucona z ogromną
prędkością. Uderzenie strumienia materii (np. jonów) w powierzchnię planety (nawet o prędkości tylko tysiąca kilometrów
na sekundę) spowodowałoby eksplozję niebezpieczną dla statku.
Mcżna, co prawda, wyrzucać przy starcie jony wolniej, ale
wymagałoby to wielk~ch zapasów paliwa. Znacznie korzystniej
jest zmontować statek tam, gdzie siła ciążenia jest nieduża
i nie ma obawy, że uderzenia fotonów lub przyspieszonych
cząstek o powierzchnię planety spowodują wybuch niebezpieczny dla statku.
Wewnątrz statku, poza zbiornikami paliwa jądrowego i ciała
służącego jako masa odrzutowa, znajdą się pomieszczenia mieszkalne dla kilkudziesięcio- czy kilkusetosobowej załogi, zło
żonej głównie z uczonych. Będą tam nie tylko pracownie naukowe, ale również hale z roślinnością ziemską. Wszak wyprawa
taka będzie trwała przynajmniej kilkadziesiąt lat, może wypełni astronautom całe życie. Muszą więc na swym statku mieć
warunki jak najbardziej zbliżone do ziemskich.
Załoga statku nie będzie odcięta od świata. Stale utrzymywany kontakt telewizyjny z Ziemią pozwoli im choć z odległości uczestniczyć w rozwoju nauki i kultury. Jednak łączność
radiowa przy odległościach liczonych w latach światła napotyka na znaczne trudności. Z obliczeń wynika, że aby porozumieć się drogą radiową z układem planetarnym gwiazd Alfa
Centauri potrzebna jest stacja nadawcza o mocy kilku miliardów kilowatów. Wprawdzie tę liczbę można poważnie zmniejszyć, operując kierunkową anteną nadawczą, niemniej tworzenie wąskich snopów na tak ogromne odległości będzie zadaniem
niezwykle trudnym i wymagającym precyzyjnych anten reflektorowych.
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Już w podróżach międzyplanetarnych powstaje problem niebezpieczeństwa, jakie mogą dla statku stanowić meteoryty. Taki
poruszający się szybko pocisk może spowodować przebicie
a nawet rozerwanie pancerza. Wynika to stąd, że energia kinetyczna meteorytu zmienia się na energię cieplną i następuje

eksplozja.
W warunkach układu słonecznego będziemy spotykać meteoryty, poruszające się względem statku z prędkością nie przekraczającą 100 km/sek. Już zderzenie przy prędkości kilkunastu
kilometrów na sekundę pociąga za sobą poważne niebezpieczeństwo, ale należy się spodziewać- na podstawie obserwacji
meteorytów biegnących przez atmosferę ziemską - że spotkan ia takie będą bardzo rzadkie. Doniosłe znaczenie ma tu równie-ż fakt, że meteoryty tworzą przeważnie roje, poruszające
się po określonych orbitach, podobnie jak planety. Astronauci
będą więc mogli wyznaczyć szlak siosunkowo najbezpieczniejszy, obliczając niejako prognozę meteorytową.
Znacznie groźniej przedstawia się sytuacja w podróżach
międzygwiezdnych. Jakkolwiek rozproszenie materii w przestrzeniach międzygwiezdnych jest wielkie - wynosi średnio
0,00003326 miligrama na jeden kilometr sześcienny- to jednak
ogr<Ymna szybkość statku i długotrwałość podróży zwiększa niepomiernie prawdopodobieństwo niebezpiecznych spotkań. Jak
wynika z obliczeń, już pyłek o masie l miligrama, poruszający
się z prędkością 20 000 km/sek względem statku, po uderzeniu
w jego pancerz powoduje eksplozję równą eksplozji 100 kg
prochu. Przy skupieniu siły uderzenia na niezwykle małej powierzchni trudno wyobrazić sobie pancerz, który by wytrzymał'
taką próbę .

Te drobne pyłki są najgroźniejszym niebezpieczeństwem
dla statku, gdyż większe bryły materii będzie można wykryć
zawczasu radarem i wyminąć . Jednym ze środków zabezpieczających statek przed zagładą może być podział na komory
zamykające się automatycznie w razie rozbicia ściany. Oczywiście ludzie przebywający wówczas w miejscu katastrofy ponieśliby śmierć. Nie odstraszy to z pewności-ą wielu śmiałków
od udziału . w wyprawie międzygwiezdnej.
Zresztą prawdopodobnie również problem pyłów meteorytowych znajdzie jakieś rozwiązanie. Np. po nabraniu "pręd
kości podróżnej" można by wybudować w wielkiej odległości
przed statkiem mdzaj parawanu, który po·wodowałby eksplozje
przynajmniej . części pyłów dążących wprost na spotkanie statku.
zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo katastrofy _
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W czasie hamowania statku pewnego rodzaju ochronę stanowiłby również strumień materii odrzutowej czy fotonów,
w którym pyły i drobne meteoryty uległyby wyparowaniu nim
zdołałyby dobiec do rakiety. Nie wiadomo też, czy przyszłość
nie zrealizuje projektów wysuwanych przez autorów fantastycznych powieści - miotaczy niszczących te niebezpieczne
"zawalidrogi" kosmiczne.
Jakiż cel będą miały wyprawy międzygwiezdne? Przede
wszystkim poznanie innych, niż słoneczny, układów planetarnych. Rozszerzy się niepomiernie nasza wiedza o Wszechświe
cie, co będzie miało niewątpliwy wpływ na wszystkie dziedziny
r1auki i techniki. Badając rozwój życia na planetach innych
gwiazd, pogłębimy naszą znajomość podstaw biologii. Przyspieszy to z kolei rozwój medycyny.
Nie jest również wykluczone, że w okolicach najbliższych
gwiazd znajdziemy planety, gdzie życie osiągnęło nie mniejszy
stopień rozwoju niż na Ziemi. Już sama możliwość spotkania
istot rozumnych pozaziemskiego pochodzenia będzie bardzo
potężnym bodźcem do odbycia wyprawy, choćby trwającej całe
życie.

Rozejrzmy się po najbliższych gwiazdach, a niemal każda
z nich może stać się kopalnią nowych, niezwykłych odkryć
i wrażeń. Możemy np. oglądać niebo z planet, krążących wokół
gwiazd podwójnych i wielokrotnych. Jeśli poszczególne gwiazdy
w takim układzie będą miały różną barwę i wzajemna ich
odległośĆ' nie będzie duża, oczom naszym ukaże się niezwykłe
bogactwo zjawisk optycznych, nieznane człowiekowi, zamieszkującemu układ planetarny o jednym Słońcu.
Najbliższa Słońcu gwiazda Alfa Centauri jest właściwie
układem trzech gwiazd. Dwie z nich krążą wokół siebie w odległości Urana od Słońca w czasie 78,8 roku i noszą nazwę Telimaka A i B. Telimak A jest bliźniaczo podobny do Słońca,
B - znacznie ciemniejszy o odcieniu pomarańczowym - ma
mniejszą masę od swego towarzysza.
Wokół tych dwu gwiazd krąży trzecia, nieduża, bowiem
o masie 7 razy mniejszej od Słońca. Jest to tzw. czerwony karzeł mała czerwona gwiazda o dużej gęstości. Ow trzeci
składnik znajduje się najbliżej Słońca spośród znanych nam
gwiazd i stąd został nazwany: Proxima Centauri ("najbliższa
w konstelacji Centaura"). Proximę dzieli ok. 1400 miliardów
kilometrów od Telimaka A i B, stąd bardzo wolno obiega ona
wspólny środek masy, bo prawdopodobnie w ciągu kilkuset
tysięcy lat. Pozostanie więc najbliższą gwiazdą jeszcze w okresie, gdy rozpoczną się wyprawy międzyplanetarne.
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Ponadto cały układ Alfa zbliża się nieustannie ku naszemu
Trzeba dodać, że przy planowaniu wypraw między
gwiezdnych będziemy obliczać zmiany położenia gwiazd wzglę
dem Słońca, podobnie jak przy wyprawach międzyplanetar
nych - ruch planet. Przecież gwiazdy nie są nieruchome, lecz
dążą w różnych kierunkach poprzez międzygwiezdne przestrzenie, a tylko my w krótkim okresie naszego życia, wobec ogromnych odległości dzielących nas od gwiazd nie mo·żemy wykryć
ich ruchu gołym okiem.
Ale wróćmy do naszej najbliższej sąsiadki - Proximy. Już
ona sama dostarczy nam niemało sensacji. Bliższ,e zbadanie
czerwonych karłów może przyczynić się poważnie do wyjaśnie
nia drogi rozwojowej gwiazd. Wyprawa w okolice Proximy
przyniesie wiele bardzo ciekawych materiałów, np. dotyczących
przemian jądrowych dokonujących się w gwiazdach tego typu.
Proxima jest gwiazdą rozbłyskową, tj. taką co zmieniając nieustannie swą jasność, co pewien czas rozpala się gwałtownie luh
przygasa.
Najciekawsze jednak dla niejednego czytelnika może być
to, że jak wykazały obserwacje pewnych zakłóceń w ruchu
Proximy, krąży wokół niej wielka planeta o masie blisko dwa
razy większej od Jowisza. Odległość tej planety od Proximy
jest nieco mniejsza od odległości Ziemi od Słońca, zaś czas
obiegu wynosi dwa i pół roku. Tak więc istnieją poważne
szanse, że już wokół najbliższej gwiazdy znajdziemy planety
(dotychczas można wykrywać tylko największe, będące w stanie poważnie zakłócić ruch gwiazd). Jedna tylko sprawa jest
mało pocieszająca dla astronautów: Proxima Centauri dostarcza
swym planetom tak mało ciepła, że życie na nich wydaje się
wykluczone. Jeśli jednak dolecimy do Proximy, to odwiedzimy
i układ Tolimaka, gdzie istnieją prawdopodobnie równie dogodne warunki dla rozwoju życia, jak wokół Słońca.
Kiedy pierwszy statek międzygwiezdny wyruszy w podróż
do Alfa Centauri, tego chyba nikt nie potrafi przewidzieć. Ale
nieograniczone perspektywy, jakie- stoją przed człowiekiem
i rozwojem jego myśli twórczej, mogą być gwarancją, że moment taki kiedyś istotnie nastąpi.
Dziś ludzkość sięga po raz pierwszy w swych dziejach poza
atmosferę, aby w kosmicznej pustce nadać ruch sztucznemu
ciału niebieskiemu. W dalekiej przyszłości sięgnie ona w niezbadane przestrzenie międzygwiezdne, ku innym, niezwykłym
Słońcu.

światom.
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa
NAJWIĘKSZY

TELESI{OP SWIATA

Niewątpliwie największym sukcesem astronomii instrumentalnej jest zbudowanie teleskopu o średnicy zwierciadła 5 metrów, ustawionego na Falomar Mountain w Kalifornii w USA.
Pomysł jego budowy został wysunięty przez znanego astronoma amerykańskiego z Obserwatorium Mount Wilson, Dr Ellery George Hale. Oczywiście tak wielki teleskop można było
budować tylko na zasadzie teleskopu zwierciadlanego, nie było
bowiem możliwe skonstruowanie tak wielkiego obiektywu
soczewkowego, gdyż aby uniknąć uginania się tak wielkich
soczewek na skutek własnego ciężaru (co wywołałoby złe
załamywanie światła), trzebaby im nadać wielką grubość, a to
spowodowałoby z kolei wielkie straty światła w grubej warstwie
szkła. Wielką trudność stanowiłoby także odlanie tak wielkich
płyt z jednorodnego szkła optycznego, z którego sporządza się
na drodze odpowiedniego szlifowania i polerowania soczewki. ·
Poza tym obiektyw soczewkowy składa się z kilku (przynajmniej 2) soczewek, toteż trzeba by szlifować z optyczną dokładnością (1/10 000 : 1/100 000 mm) przynajmniej 4 powierzchnie szkła.
Wszystkie te względy skłoniły konstruktorów do tego, iż
postanowiono zbudować teleskop zwierciadlany.
Po uzyskania przez Hale'a funduszów od naukowych fundacji amerykańskich można było przystąpić do pracy. Ostatecznie
zdecydowano się, iż średnica głównego zwierciadła ma wynosić
200 cali (508 cm). Odlania wielkiej płyty szkła, z której to zwierciadło zostałoby sporządzone, podjęły się zakłady Corning Glass
W ork Company w stanie New York. Początkowo za materiał
zamierzano użyć kwarcu, ale wielokrotne próby wykazały, iż
odlanie tak wielkiej płyty kwarcowej nie uda się. Po dalszych
długotrwałych i licznych próbach z małymi płytami z innych
materiałów zdecydowano się ostatecznie użyć specjalnego gatunku szkła zwanego Pyrexem.
Postanowiono, iż płyta szkła nie będzie jednolita, ale że
spodnia jej strona będzie miała wgłębienia (w celu zmniejszenia ciężaru przy jednoczesnym zachowaniu dostatecznej sztywności). Całkowita grubość płyty wynosiła 63 cm. Szkło, z którego miano odlać płytę, gotowało się w piecu 30 dni. 2 grudnia
1934 r. o godz. 7.00 przystąpiono wreszcie do odlewania płyty.
Automatyczne czerpaki napełniały szkłem formę do godz. 14.
Następnie formę z odlewem umieszczono w specjalnym piecu
elektrycznym, w którym stopniowo obniżano temperaturę.
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Płyta stygła w ten sposób przez rok i wyjęto ją z formy dopiero
8 grudnia 1935 r. Tak długotrwałe studzenie konieczne było
dla uzyskania wysoce jednolitej (bez wewnętrznych naprężeń)
·s truktury szkła. Płyta po wyjęciu z formy ważyła około 20 ton.
W międzyczasie prowadzono w zachodnich stanach USA badania meteorologiczne w celu wybrania najlepszego miejsca pod
budowę przyszłego największego obserwatorium astronomicznego na świeci~. •Należało wybrać miejsce o największej ilości
pogodnych dni ~najlepszej przejrzystości powietrza, położone
przy tym możliWie najwyżej ponad poziomem morza (aby
wznieść się możliwie najbardziej ponad dolne najgęstsze i najbardziej zakurzone warstwy atmosfery).
Po odlaniu bloku szklanego przewieziono go koleją do Kalifornijskiego Instytutu Technologii w Pasadenie, gdzie miał
być poddany optycznemu szlifowaniu i polerowaniu.
Sama podróż, wobec wielkich rozmiarów i kruchości płyty,
nastręczyła wiele trudności. Dokonano jej na specjalnie w tym
celu zbudowanej platformie kolejowej. Płyta została umieszczona w specjalnej skrzyni, dokładnie amortyzującej wstrząsy.
Wobec wiekich rozmiarów skrzyni, jej dolna część znajdowała
się tylko o 14 cm ponad poziomem podkładów torowiska, górna
zaś krawędź była w tunelach odległa zaledwie o 12 cm od ich
sklepienia. Nic dziwnego, iż w tych warunkach ten niezwykle
cenny ładunek wieziono tylko w dzień i tylko z szybkością
do 40 km/godz. Podróż trwała 15 dni. Transport przybył do
Pasadeny 10 kwietnia 1936 r.
Zbudowano tu tymczasem pracownię szlifiersko-optyczną
i maszynę, na której miano płytę poddać szlifowaniu i polerowaniu. Maszyna ta ważyła 160 ton.
Proces obróbki optycznej miał trwać kilka lat, jednak został ze względu na wybuch wojny przerwany i zakończony
dopiero po jej ukończeniu. Zajął on ogółem 180 000 roboczogodzin. W tym czasie zeszlifowano i spolerowano przeszło 5 ton
szkła tak, iż ostateczna waga gotowego zwierciadła wynosi
około 15 ton. W czasie procesu szlifowania, zakońcżonego we
wrześniu 1947 r., nadano zwierciadłu dokładnie paraboliczną
formę i idealną gładkość. Do szlifowania i polerowania zużyto
przy tym 31 ton materiałów szlifierskich i polerskich (karborund i róż polerski). Prace te były prowadzone pod kierunkiem
l. A. Andersona. Zwierciadło zostało następnie w specjalnej
komorze próżniowej pokryte cienką warstwą aluminium, którą
następnie wypolerowano. Ona to właśnie stanowi właściwą powierzchnię odbijającą.
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W międzyczasie rozpoczęto budowę montażu teleskopu i budowę obserwatorium, które zdecydowano się ostatecznie umieścić na Falomar Mountain w Górach San Jacinto. Góra Falomar ma płaski wierzchołek o długości 30 mil i szerokości 10 mil
i wznosi się na 1700 m nad poziomem morza. Oddalona ona jest
o 125 mil na połudn. zachód od Pasadeny i 50 mil na północ
od San Diego. Okolica jest słabo zaludniona i nie ma w niej
ośrodków przemysłowych.

Przy budowie teleskopu zastosowano spe<:jalny, dotychczas:
nie stosowany, widłowy typ montażu teleskopu.
Montaż ten odznacza się wielką stabilnością i pozwala zwrac ać teleskop w zupełnie dowolnym kierunku nieba, pozwala
przy tym automatycznie poruszać teleskop za pozornym ruchem
sklepienia niebieskiego. Waga całego teleskopu wynosi 500 ton,
jest on jednak tak idealnie ułożyskowany, iż do obracania jego
wystarczy 1/2 konny silnik elektryczny. Obracanie teleskopu
i wycelowywanie jego na żądany punkt nieba jest sterowane
przy pomocy przycisków i tarcz numerowych (podobnych do
telefonicznych) umieszczonych w kilku miejscach instrumentu .
W teleskopie tym po raz pierwszy umieszczono obserwatora
wewnątrz instrumentu w specjalnej kabinie na końcu tubusa
teleskopu, gdzie powstaje obraz dawany przez zwierciadło.
Kabina ma średnicę 180 cm, jednak zakrywa tylko 10% powierzchni lustra. Tak więc obserwator może obserwować bezpośrednio w głównym ognisku lustra, odległym o 16,77 m od
jego powierzchni (~iła światła l : 3,3).
Teleskopu można użyć w innym układzie optycznym, tzw.
Cassegraina. Pod kabiną obserwacyjną jest wtedy umieszczone
specjalne zwierciadło o hiperbolicznej wy1pukłej powierzchni,
które skierowuje promienie, odbite od głównego zwierciadła
w kierunku obserwatora. W głównym zwierciadle został wywiercony otwór o średnicy 125 cm, przez który promienie
odbite od pomocniczego hiperbolicznego zwierciadła wychodzą
pod dolny konie<: tubusa teleskopu, gdzie wypada ostatecznie
miejsce ich skupienia się (ognisko).
Znajduje się tutaj druga kabina obserwacyjna. Ogniskowa
tego układu wynosi 81 m (siła światła l: 16). Wreszcie jeszcze
jeden układ, tzw. coude, przy zastosowaniu dodatkowych zwierciadeł pozwala skupiać promienie, idące od głównego zwierciadła w odległości 152 m od niego (siła światła l : 30).
Teleskop został ustawiony w kopule o średnicy 42 m i wysokości 41 m.
Kopuła waży 1000 ton, a jej szczelina obserwacyjna ma
średnicę 9 m. Kopuła jest obracana przy pomo<:y silników elek-
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trycznych automatycznie za ruchem teleskopu. Spoczywa ona
na 32 wózkach. Wewnątrz kopuły, oprócz teleskopu, znajduią
się liczne pomieszczenia laboratoryjne. Transport materiałów
budowlanych i części teleskopu odbywał się po specjalnie zbudowanej, wiodącej na szczyt Falomar Mountain długiej na
200 km drodze. Musiano przy tym zbudować lub wzmocnić
8 mostów. Oczywiście z największą troskliwością zostało przetransportowane samo zwierciadło. Przewozu dokonano na 16
kołowej platformie w specjalnej skrzyni o wymiarach 6,5 X 6,5 m.
Platforma była ciągnięta i popychana przez kilka ciągników
(razem 58 kół). Szybkość jazdy trasportu z zwierciadłem na tej,
jak ją nazwano, "Wysokiej drodze do gwiazd", wynosiła na
terenie poziomym 10~20 km /godz, a w terenie górzystym
2~3 km/godz.
Po zmontowaniu teleskopu i kopuły można było dokonać
pierwszych próbnych obserwacji. Pierwszym człowiekiem, który
spojrzał na niebo przez to "Oko świata " był Anderson, pod kierownictwem którego była wykonana optyczna obróbka lustra.
Próby instrumentu i regulacje jego mechanizmów trwały kilka
miesięcy i dopiero 8 czerwca 1948 r. teleskop został przekazany do pracy. Ogólny koszt budowy tego największego teleskopu świata wyniósł ponad 60 000 000 fr. szw. Końcowe badania zwierciadła wykazały, iż jego zewnętrzna część (szerokości 1/ 2 m) jest za mało spolerowana (o wielkość wynoszącą
1/20 000 mm). Błąd ten poprawiono w ciągu 9 godzin polerowania. Lustro zostało potem ponownie poaluminizowane i ostatecznie instrument w październiku 1949 r . podjął normalną
pracę. Teleskop dla uczczenia pamięci, zmarłego w 1938 r. ,
· inicjatora: jego budowy został nazwany "Teleskopem Hale'a" .
Teleskop skupia 800 000 razy więcej światła niż nieuzbrojone
oko ludzkie i pozwala dostrzegać na ciałach niebieskich 3000
razy drobniejsze szczegóły niż najdrobniejsze widoczne jeszcze
okiem nieuzbrojonym. Teleskop pozwala obserwować obiekty
odległe o 2 miliardy lat świetlnych od nas. Przeznaczeniem
jego jest przede wszystkim badanie stanu fizycznego i chemicznego ciał niebieskich -- astrofizyka, a także badanie innych
galaktyk. · Teleskopem tym jest także atakowany problem roślinności na Marsie.
Oczywiście do teleskopu skonstruowano ogromną ilość pomocniczych instrumentów pomiarowych. Poza tym w obserwatorium na Falomar !Mountain ustawiono także największy
na świecie teleskop tzw. typu Schmidta, a także kilka innych
instrumentów. Obserwatorium na Falomar Mountain jest orga-
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związane z trzecim co do wielkości obserwatorium
świata, znajdującym się na Mount Wilson. Obserwatoria te są
kierowane przez dr Bowena. Temat pracy największego teleskopu świata jest ustalany przez komisję najwybitniejszych
astronomów amerykańskich. Na zakończenie warto wspomnieć,

nizacyjnie

iż z dysku o średnicy 120 cali, odlanego w celach próbnych
w czasie prac nad zwierciadłem 200 calowym, zostało w ostatnich czasach wyszlifowane nowe zwierciadło, co pozwoliło
zbudować drugi co do wielkości teleskop na świecie, który
ustawiono na Mount Harnilton w Obserwatorium Licka.

KRONIKA
Fotografowanie

S łońca

z

wysokości

25 km nad poziomem morza

Wiadomą jest rzeczą, iż atmosfera ziemska przeszkadza otrzymywać
dobre zdjęcia astronomiczne. Ruchy jej zamazują szczegóły otrzymywanych fotografii. Nic więc dziwnego, że astronomowie od dawna marzyli o możliwości umieszczenia stacji obserwacyjnych w idealnych
miejscach, gdzie wpływ atmosfery byłby możliwie jak najmniejszy.
Wydaje się, iż obecnie astronomowie bliscy są tych idealnych warunków. W ubiegłym roku bowiem 25 września 30-centymetrowy teleskop został wzniesiony za pomocą balonu na wysokość przeszło 24 km
w stanie Minnesota w U. S. A. i po raz pierwszy otrzymano z tej wysokości fotografię Słońca .

Głównym

celem fotografii było badanie granulacji słonecznych wyna powierzchni Słońca . Granuły są, jak wiadomo, drobnymi
tworami w fotosferze, są przy tym tak drobne i krótkotrwałe {tworzą
się i znikają w ciągu kilku minut), że trudno je obserwować . Uważa
się, że są to wznoszące się prądy rozżarzonego gazu odgrywające istotną
rolę w przenosżeniu energii z gorącego wnętrza Słońca na jego postępujących

wierzchnię.

Pierwsze fotografie granulacji słonecznych otrzymał 60 lat temu J.
Janssen w Obserwatorium w Meudon we Francji. Jak dotąd trudno było
otrzyma<: lepsze. Najmniejsze jego granuły miały rozmiary jednej lub
dwóch sekund łuku, co odpowiada rozmiarom liniowym od 700 do 1400 km.
W maju 1949 roku R. S. Richardson, za pomocą 45-metrowego teleskopu wieżowego na Mt. Wilson otrzymał świetny spektrogram słoneczny.
Linie widmowe były nieco faliste na skutek przesunięcia dopplerowskiego spowodowanego ruchem granul. Opierając się na pomiarach drobnych przesunięć, Richardsan i Schwarzschild wywnioskowali o możli
wości istnienia w atmosferze Słońca ruchów wirowych o średnicy rzędu
250 km z prędkościami około 2 km fsek.
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Granuły są zbyt małe, aby można je było fotografować w zwykły
sposób. Stratoskop projekcyjny (tak został nazwany teleskop przeznaczony do fotografowania Słońca z wysokich warstw atmosfery ziemskiej) rozwiązuje ten problem obserwacyjny przez wyniesienie wielkieg<>
teleskopu ponad gęste warstwy atmosfery.
Już w listopadzie 1956 r. i następnie w kwietniu 1957 r. otrzymano
pierwsze fotografie z wysokości 6 km z balonu sterowanego. Użyto wówczas refraktora o średnicy 28 cm i otrzymano fotografie granulacji
słonecznych, które można było porównać z najlepszymi fotografiami
otrzymanymi do tej pory na Ziemi.
W czasie lotu balonu w dniu 25 września ub. r. kamerę skierowaną
ku centrum tarczy słonecznej utrzymywało specjalne urządzenie fotoelektryczne. Z przerwami sekundowymi w sposób automatyczny fotografowano Słońce i otrzymano aż 8000 fotografii 35 mm. Następnie teleskop wraz z całym urządzeniem i eksponowanym filmem automatycznie oddzielił się od balonu i na spadochronie wylądował po siedmiu
godzinach lotu.
Następnego udanego lotu dokonano 17 października . Teleskop z całym wyposażeniem, ważący około 700 kg, wzniesiono za pomocą balonu
na wysokość 25,6 km.
Stratoskop jest teleskopem zwierciadlanym o średnicy 30 cm, posiada
zwierciadło paraboliczne o światłosile F : 8, które wraz z układem soczewek powiększających daje efektywną ogniskow1 61 m. Obraz Słońca
otrzymywany za pomocą teleskopu mierzy ponad 60 cm i jedynie mała
czQść tarczy słonecznej mogła być sfotografowana na 35 mm filmie. Sam
teleskop posiada długość około 3 m i ciężar - 150 kg. Tubus teleskopu
wykonano z porowatej stali inwarowej w celu ZJmniejszenia termicznego
rozszerzania i kurczenia się. Aluminowane kwarcowe drugie zwierciadło.
odrzucające promienie Słońca do teleskopu, posiadało urządzenie utrzymujące je w stałym obrocie, przez co zmniejszało się znacznie nagrzewanie instrumentu.
W celu nastawienia instrumentu na Słońce użyto parę roto-diod. Te
sztuczne "oczy" teleskopu zostały zmontowane w ten sposób, że gdy
teleskop nastawiony był ściśle na środek tarczy słonecznej, obie fotodiody .,widziały" taką samą ilość światła, gdy zaś na jedną z diod
padało więcej światła - wiadomość ta została przekazana mechanizmowi
poruszającemu teleskop i nastawienie było automatycznie korygowane,
tak, by oświetlenie diod było jednakowe.
Z paru tysięcy ekspozycji dokonanych w czasie lotów wybrano kilkanaście obrazów o niezwykłej ostrości, jakich nigdy nie otrzymywało się
dawniej, fotografując z powierzchni Ziemi. Zawierają one zarówn<>
środek tarczy słonecznej jak i jej brzeg i wykazują wyraźną budowę
granulacji. Okazuje się, iż granuły przypominają komórki o charakterze
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nieregularnym. Jasne komórki wydają się być oddzielone od siebie za
pomocą ciemnych, często bardzo ostrych linii. W ten sposób wydaje się,
iż zamiast gorących prądów wznoszących się i zimniejszych opadających
o prawie tych samych rozmiarach (jak dotąd sądzono) istnieją na Słońcu
gorące wznoszące się kolumny i cienkie linie opadających gazów. Rozmiary granuł wynoszą od 2 do :Y:J sekundy łuku, lub w przeliczeniu
na kilometry - około 240 km średnicy.
Wyniki badań za pomocą projekcyjnego stratoskopu są tak obiecujące, że już obecnie można się pokusić projektować dalsze jego udoskonalenia. Tak np. projektuje się użycie stratoskopu wraz z urządze
niem telewizyjnym, z którego pomocą można byłoby przekazywać obraz·
Słońca na Ziemię i oglądać go na skranie telewizyjnym, dając w ten
sposób obserwatorowi na Ziemi możność wyboru bardziej interesują
cych .fragmentów powierzchni Słońca.
W dalszym ciągu projektuje się wzniesienie z pomocą balonu teleskopu o średnicy 90 cm, dającego wspaniałe obrazy, posiadającego znacznie większą światłosiłę. W związku z projektowanymi przyszłymi lotami
astronomowie spodziewają się sukcesów również i w przypadku innych
zagadnień astronomicznych. Projektuje się badanie powierzchni planet,
budowy mgławic galaktycznych a nawet i bliższych układów gwiazdowych.
M. K.
(Sky and Telescope, styczeń 1958)
Sztuczne meteory

W październiku ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych wypuszczono do wysokich warstw atmosfery specjalne pociski, które na wysokości około 90 km wyrzuciły kilka aluminiowych kulek. Te na skutek
tarcia w powietrzu rozżarzyły się i były następnie fotografowane, podobnie jak fotografuje się meteory.
Niezwykle interesującą fotografię tych sztucznych meteorów otrzymano za pomocą kamery Schmidta, specjalnie przystosowanej do zdjęć
meteorów w obserwatorium Sacramento Peak. Z otrzymanej fotografii
wynika, że sztuczny meteor posiadał prędkość około 50 000 km/godz.,
jasność zaś jego sięgała -2 wielkości gwiazdowej, a więc miał mniej
więcej jasności Jowisza.
W roku 1947 dr Fritz Z w i ck y z kalifornijskiego Instytutu Technologii próbował po raz pierwszy wyprodukować sztuczne meteory, uży
wając do tego celu jako rakiety nośnej pocisków V-2.
Jak dotąd, wiedza nasza, dotycząca gęstości powietrza, jego temperatury i prędkości wiatru na wysokościach od 40 do 120 km, opierała
się głównie na obserwacjach wizualnych i fotograficznych bolidów i meteorów. Wpadają one w atmosferę ziemską z prędkościami od 43 000•
do 260 000 km/godz. Sztuczne meteory o znanych właściwościach, pro-
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dukowane na tak wielkich wysokościach i posiadające duże prędkości,
bardziej pożyteczne niż meteory naturalne dla prowadzenia badań dotyczących własności fizycznych
chemicznych naszej
atmosfery, szczególnie wysokich jej warstw.
(Sky and Telescope, styczeń 1958)
M. K.

mogą okazać się

Zmienność

nadolbrzymów

Wiadomo od dawna, iż czerwone nadolbrzymy typu widmowego M
zmieniają blask, co zostało stwierdzone z całą pewnością pomiarami
fotoelektrycznymi
Obserwatorium Washburn. Wśród gwiazd typów
widmowych F i G cefeidy są przykładem żółtych nadolbrzymów, które
są gwiazdami zmiennymi. Fakty te spowodowały, że ostatnio dr A.
A b t z Obserwatorium _Me Donalda podjął badania gwiazd wczesnych
typów widmowych o dużej jasności absolutnej w celu przekonania się,
czy te gwiazdy nie wykazują zmienności. Metodą badań dr Abta były
raczej pomiary prędkości radialnych, a nie bez-pośrednie pomiary zmian
jasności, ponieważ dla gwiazd zmiennych fizycznym zmianom blasku
towarzyszą zmiany prędkośCi radialnych. Dr Abt za pomocą spektrografu, zamontowanego przy 82-calowym reflektorre w Obserwatorium
Me Donalda, posiadającego dyspersję 8,5 angstroma na milimetr przebadał 9 nadolbrzymów typów widmowych od A do F.
Wszystkie 9 gwiazd wykazały wyraźne fluktuacje prędkości radialnych o charakterze półregularnym. Największą zmianę wykazała gwiazda
~ Cassiopeiae,
której zmiany prędkości radialnej sięgały 18 km/sek.
Wyniki, otrzymane na podstawie tych dziewięciu gwiazd, pozwalają
przypusz-czać, iż są to gwiazdy pulsujące o okresie pulsacji od paru dni
do kilku tygodni. Dr Abt wnioskuje dalej, iż prawdopodobnie wszystkie
gwiazdy jaśniejsze absolutnie od gwiazd z wielkością absolutną +1 są
zmienne pod względem jasności i posiadają zmienną pr:ędkość radialną.
Obserwowane zmiany noszą charakter pulsacji.
(Sky and Telescope, styczeń 1958)
M. K.

w

Poszukiwanie satelitów

Księżyca

Teoretycznie nie jest wykluczone, że Księżyc posiada satelitę. Jest
~n w rodzinie księżyców wyjątkowo dużym tworem, gdyż zajmuje pod
względem wielkośCi średnicy 5-te miejsce. Posiada oczywiście swą "sferę
aktywności", w obrębie której przyciąganie księżycowe jest silniejsze,
niż działanie sił grawitacyjnych Ziemi [ Słońca. W astronomicznej skali
czasu może się zdarzyć, że dojdzie do skutku wychwyt przeciągającej
w pobliżu zabłąkanej planetoidy i zamiana jej na miniaturowego satelitę.
Opierając się na takim rozumowaniu, C. W. T o m b a u g h (odkrywca
Plutona), B. A. S m i t h i Ch. F. C a p e n dokonali zdjęcia otoczenia
Księżyca w czasie jego całkowitego zaćmienia. Do obserwacji użyto 33.centymetrowej kamery Schmidta, prowadzonej za ruchem Księżyca.
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Księżyca dla obserwatora ziemskiego rozciąga się
w promieniu 5° wokół Księżyca i może być z łatwością
objęta polem widzenia szerokokątnej kamery. Mimo iż sięgnięto do obiektów o jasności 17m,o, nie znaleziono na zdjęciu żadnego ruchomego
obiektu, który by wykazywał ruch okołoksiężycowy.
J. G.

Sfera
mniej

aktywności

więcej

Supernowa w galaktyce M 83
Supernowa zabłysła pod koniec roku 1957 w spiralnej galaktyce
Messier 83 w Wężu Wodnym (Hydra). Odkrył ją H. S. G a t e s w Obserwatorium na Mount Palomar, porównując ze sobą zdjęcia dokonane
45-centymetrową kamerą Schmidta.
Obiekt ten, będący albo słabą Supernową, albo wyjątkowo jasną
Nową, leży na spiralnym ramieniu galaktyki, około 3 minuty luku na
pólnoc od jądra. Widać ją na zdjęciach z 28 grudnia 1957, 16, 30 stycznia
oraz 14 lutego 1958 roku. W ostatnim dniu była ona około 16 . 7
wielkości
gwiazdowej. Odkrycie potwierdził E. F. Carpenter
w Obserwatorium Stewarda w Tucson, w Arizonie.
Jeśli potwierdzi się, że jest to Supernowa, będzie tQ już trzeci tego
rodzaju wypadek w galaktyce M 83. Pierwszą odkrył C. O. L a m p l a n d
w Obserwatorium Lawella w r. 1923.
Pg.
Słaba

Rozbłyski

komety Schwassmann-Wachmanna I

Okresowa kometa. odkryta w obserwatorium astronomicznym w Hamburgu w roku 1927 (15. XI.) przez astronomów S c h w a s s m a n n a
i W a c h m a n n a, jest obiektem niezwyklym. Jej niemal kolowa orbita
leży między orbitami Jowisza i Saturna i jest obserwowalna przez część
każdego roku. Odległość komety od Słońca i Ziemi nie podlega wielkim
wahaniom w ciągu jednego obiegu. Z tego powodu jasność jej powinna
się zmieniać najwyżej o l. 3 wielkości gwiazdowej. Pomimo jednak, iż
normalnie jest ona obiektem 18 albo 19 wielkości gw., zdarza się, że
raptem jaśnieje o 5, 6 a nawet więcej wielkości gwiazdowych. Do roku
1950 zaobserwowano 32 rozbłyski tego rodzaju. Przyczyna tych oryginalnych rozbłysków nie jest znana, lecz podejrzewa się ich związek
z czynnością Słońca.
W roku 1957 rozbłysk taki zaobserwowała na drodze fotograficznej
E. R o e m er na stacji U. S. Naval Observatory we Flagstaff, Arizona,
dokonując reflektorem o l m średnicy szeregu zdjęć komety. I tak
21 lipca jądro komety miało jasność 19 mg, 31 sierpnia 15.0 mg, a sama
kometa 13.0 mg, podczas gdy 4 września, nawet l godz. przed zachodem Księżyca, mogła być dostrzeżona okiem nieuzbrojonym. 19 wrze'·nia jądro znów miało jasność 18,3 mg. Jedynie o komecie Holmesa wia-domo, że w styczniu 1893 ll'. uległa podobnemu rozbłyskowi.
(Sky and Telescope, marzec 1953)
Pg.
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W drugiej połowie 1957 r. w ramach bad a ń prowadzonych w czasie
MRG dokonano w USA 6 wyrzutów rakiet, które zaapatrzone w przyrządy pomiarowe miały wykonać pewne obserwacje na wysokości <><f
1600 do 6400 km nad powierzchnią Ziemi. Rakiety stanowiły zespoły
IV-stopniowe. Poszczególne rakiety zespołu były obliczone na paliwo
stałe. Pierwszy stopień składał się z 4 rakiet typu Rekrut z siłą ciągu
7,26 t w czasie 2 sek. Drugi stopień - rakieta Rekrut z siłą ciągu
1,81 t. Trzeci stopień stanowiły 4 rakiety Erroy II z siłą ciągu 543 kg
w czasie około 2 sek. Czwarty stopień wreszcie był rakietą Erroy II
z siłą ciągu 113 kg. W-edług innych danych jako składowych III i IV
stopnia użyto rakiet ASP o średnicy 165 mm. Rakiety były wykonane
ze stopów aluminiowych. Samą głowicę i najważniejsze części wykonano
ze stali ni'erdzewnej. Rakiety były podwieszane do balonów o powłoce
wykonanej z polietylenu, która przy objętości 106 000 m 3 ważyła tylko680 kg. Balony napełniano helem. Podnosiły one rakiety o łącznej dłu
gości 7 m i wadze 862 kg, jak również 181 kg pomocniczej aparatury
i specjalny uchwyt podtrzymujący rakietę, na wysokość około 30 km,
gdzie następował start rakiet. Po odpaleniu rakieta przelatywała przez
specjalny rękaw ciągnący się pionowo poprzez balon i wylatywała przez
jego wierzchołek. Czas, upływający od uruchomienia pierwszego stopnia
do zakończenia działania stopnia ostatniego, wynosił 26 sek. Składało
się nań 8 sek. działania silników rakiet poszczególnych stopni i 18 sek.
lotu rozpędem między uruchomieniem silników w poszczególnych stopniach. Po zakończeniu pracy stopnia II szybkość wynosiła 3 km/sek,
IV - 8 km/sek, co pozwalało dolecieć rozpędem na wysokość 6400 km.
Pierwsze dwa stopnie spadają na Ziemię, zaś III i IV spalają się w atmosferze po spadku w jej dolne gęste warstwy. Najwyższe przyspieszenie
w czasie działania silników dosięgało 200 g. Wymag<~ło to specjalnie
wytrzymałej
konstrukcji aparatury pomiarowej i nadajnika. Całość
aparatury użytecznej ważyła 1,6 kg, w tym nadajnik 0,9 kg. Była ona
zamknięta w głowi<;y o średnicy 10 cm i długości 15,2 cm. Pierwszą próbę
przeprowadzono 25. IX. 1957. Była ona nieudana na skutek złych warunków atmosferycznych. Druga próba dokonana 3. X. była także nieudana na skutek uszkodzenia rakiety. Osiągnięto wysokość 800 km.
Trzeci start z dnia 7. X. znów się nie udał, gdyż na skutek złych warunków atmosferycznych balon wzniósł się tylko na 21 km, a po wzniesieniu się rakiety na 640 km przestał działać nadajnik. Czwarta próba
z dnia 11. X. nie powiodła się z powodu oblodzenia balonu. Piąta dopiero
próba przeprowadzona 20. X. była w pełni udana. Balon wzniósł się ·
ua 31,7 km. Rakieta wystartowała z niego normalnie i jej ostatni stopień
osiągnął wysokość 6400 km. Szósta próba była tylko częściowo pomyślna,
gdyż mimo, że rakieta wzniosła się na wysokość około 6400 km, to jednak
od Wysokości 1600 km nie działał nadajnik.
A. M.
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Nowy satelita Ziemi
Dnia 26. VII. 1958 dokonano wystrzelenia nowego satelity Ziemi. Jest
:nim Explorer IV (1958 epsilon) wmanewrowany na orbitc: około-ziemską
za pomocą czterostopniowej rakiety Jupiter C. Apogeum wynosi 2184 km,
perigeum 278 km, okres obiegu 110,0 minut, kąt nachylenia do pła
szczyzny równika ziemskiego 51 °. Spodziewany pobyt satelity na orbide 5 lat.
Explorer IV waży 17,3 kg. Ma długość 2 m , szerokość 15 cm.~ Za-wiera - oprócz dwóch radiostacji pracujących na fali 2,78 m - cztery
liczniki Geigera-Miillera przystosowane do pomiaru promieniowania ko-smicznego o dużym natężeniu. Jeden z liczników otacza warstwa ołowiu
grubości 3 mm. Wstępne relacje satelity zdają się wskazywać na istnie:nie na wysokości 960 km strefy dużego stężenia promieniowania ko.smicznego.
J. G.
Niceo

szczegółów

o rakiecie

nośnej

Jupiter C projektu Explorer

Rakieta składa się z IV stopni. Pierwszy slopień stanowi rakieta
~dstone o sile ciągu 34 t. Drugi stopień składa się z wiązki 11 rakiet
:na paliwo stałe o średnicy 15.,2 cm każda i długości 137 cm. Rakiety te
są zmniejszonymi rakietami Sergeant. Trzeci stopień składa się z 4 takich samych rakiet. Czwarty stopień składa sic: z pojedynczej rakiety
Sergearut o jeszcze bardziej zmniejszonych rozmiarach (długość 1,21 m) .
II, III i IV stopień umieszczone są na szczycie rakiety Redstone w ten
sposób, że można je przed startem wprawić przy pomocy silnika elektrycznego w ruch obrotowy wokół osi pionowej . Rozkręca się je do szybkości wirowania 750 obr./min. Pierwszy stopień rakiety odpada na wysokości 80 km. Pozostała czqść zespołu wznosi się rozpędem do wysokości 483 km, kiedy kolejno zaczynają działać pozostałe stopnie rakiety,
rozpędzając satelitę do szybkości 8047 m /sek. Przygotowania rakiety do
startu trwają l miesiąc. Pierwszej udanej próby dokonano l. II. 1958
z przylądka Canavena'l na Florydzie. W 7 minut po starcie stacje obserwacyjne znajdujące sic: na wyspach położonych na południowy wschód
od Florydy doniosły, że salelita wszedł na orbitc:.
A. M.

Nowe maksimum RS Ophiuchi
W dniu 15 lipca Centrala Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Kopenhadze zawiadomiła obserwatoria całego świata o nagłym wzroście jasności RS Ophiuchi.
RS Oph jest tzw. "Nową powrotną". Pierwszy jej obserwowany wybuch nastąpił w r. 1898, ale świat dowiedział się o tym dopiero w kilka
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lat pozmeJ, gdy W. G. F l e m i n g, przeglądając stare zdjęcia nieba
z okolicy gwiazdozbioru Wężownika, zauważył, że jedna z gwiazd, która
normalnie świeciła blaskiem 12m, zwiększyła nagle jasność do 7'!'7. Niewielka ilość zdjęć wykonanych w tym okresie nie pozwoliła na dokładne
wyznaczenie krzywej blasku. Zmiany jasności były bardzo szybkie a jasność gwiazdy w maksimum była prawdopodobnie jeszcze większa od
zarejestrowanej na wspomnianym zdjęciu.
Następne m~ksimum jasności nastąpiło w r. 1933. Szczęśliwy traf
zrządził, że tym razem pierwsza obserwacja jasności została wykonana
w okresie, gdy gwiazda zwiększała jeszcze swą jasność. Wybuch RS Oph
zauważył włoski amator E. L o r e t a, który tej nocy obserwował znajdującą się w pobliżu cefeidę Y Oph. Już następnej nocy RS Oph osią
gnęła maksymalną jasność 4m,3. W "szklanych bibliotekach" udało się
potem odnaleźć dwa zdjęcia tej okolicy nieba wykonane w odstępie
140 minut w okresie, gdy gwiazda zwiększała jasność. Na drugim z tych
zdjęć RS Oph była o przeszło dwie wielkości gwiazdowe jaśniejsza niż
na wcześniejszym. Fakt ten najlepiej świadczy o niezwykłej szybkości
wzrostu jasności gwiazdy. Spadek jasności następował wolniej: po miesiącu jasność gwiazdy spadła do 9m.
Wiadomość, która nadeszła z Kopenhagi; pochodzi z Obserwatorium
Harvardzkiego. W nocy z 13 na 14 lipca amerykański amator F er n a l d
zauwa:lył, że RS Oph jest niezwykle jasna (6m), choć jeszcze w poprzednich świeciła n=alnym blaskiem (12m). Według obserwacji, wykonanych w Warszawie w dniu 15 lipca, jasność RS Oph wynosiła
5m,3. Maksimum jasności Nowej przypadło prawdopodobnie w dniu
14 lipca.
O wybuchu Nowej powiadomieni zostali natychmiast obserwatorzy
gwiazd zmiennych w Gdańsku i Łodzi. Obserwacje trwają. Jeżeli powtórzy się przebieg zmian blasku z 1933 r., to w końcu lipca jasność RS Oph
będzie wynosić 8m.
A. w.

Nowy dyrektor w Obserwatorium na Mount Harnilton

Od grudnia 1945 roku godność dyrektora Obserwatorium Licka na
r.'Iount Harnilton sprawował C. D o n a l d S h a n e. Obecnie wycofuje
się on od zajęć administracyjnych w celu poświęcenia się w całości
pracom badawczym.
Jego następcą jest od lipca 1958 r. Albert W h i t for d, między-·
narodowy autorytet w fotometrii fotoelektrycznej, tak jako obserwator,
jak i jako konstruktor narzędzi w tej dziedzinie badań astronomicznych.
Pg.
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PORADNIK OBSERWATORA
. Wykresy

aktywności słonecznej

Na powierzchni Słońca i w jego atmosferze zachodzą różne zjawiska~
których natężenie waha się od maksimum do minimum w ciągu 11-letnich
cykli aktywności słonecznej. Pojawiają się i znikają plamy, pochodnie,
protuberancje, obłoki chromosferyczne, zmienia się kształt korony sło
necznej, tworzą się i rozpraszają kondensacje koronalne. Wszystkie te
zjawiska przebiegają mniej więcej równolegle w ten sposób, że zwiększo
nej ilości plam odpowiada wzrost ilości rozbłysków chromosferycznych
lub wzrost powierzchni zajmowanej przez plamy czy obłoki chromosferyczne. Wystarczy wykreślić przebieg ,.natężenia'· paru tych zjawisk
w czasie, aby stwierdzić, że otrzymane krzywe na ogół są do siebie
podobne, że mają mniej więcej w tych samych latach maksima i minima.
Wobec takiej równoległości przebiegu, można pokusić się o znalezienie
liczbowej zależności pomiędzy natężeniami poszczególnych zjawisk na
Słońcu, a więc np. pomiędzy liczbami Wolfa i ilością rozbłysków, lub
pomiędzy powierzchniami plam i powierzchniami pochodni lub także ilością rozbłysków. Tego rodzaju proste liczbowe zależności mogą być o tyle
pożyteczne, że pozwalają określić w przybliżeniu, ile np. rozbłysków
wyprodukuje obserwowana na Słońcu grupa plam. Taka prognoza może
mieć duże znaczenie dla przewidywania zakłóceń w jonosferze ziemskiej,
zakłóceń, powodujących trudności w odbiorze audycji radiowych luł}
w możliwości sterowania pociskami zdalnie kierowanymi.
Istnieje kilka takich zależności, obliczonych przez różnych autorów.
Najczęściej ograniczano się do prostej liniowej formuły podobnej do
podanej przed ldlkudzies1ęciu laty przez W a l d m e i e r a dla związku
pomiędzy śreónimi rocznymi liczbami Wolfa i średnimi wartościami
powierzchni plam.. Związek ten wyraża się za pomocą następującego
wzoru:
S = 16,7 R
gdzie S jest
Wolfa.

średnią roczną

powierzchni plam, R

średnią roczną liczbą

Ustalając ten wzór, Waldmeier zresztą nie miał zamiaru podawać
metody przewidywania wielkości powierzchni plam, chodziło tylko
o sprawdzenie przydatności liczb Wolfa do charakteryzowania aktywności słonecznej. Wydawało się mianowicie, że mierzone na kliszach fotograficznych powierzchnie plam są bardziej obiektywną miarą aktywności niż liczby Wolfa, które mają wszystkie cechy subjektywnych ocen.
Prosty związek, wyżej wypisany, pomiędzy tymi wielkościami wskazuje
jednak na to, że obie te wielkości są równie dobre dla określenia cykliczności zjawisk na Słońcu i że do liczb Wolfa można mieć takie samo
zaufanie jak do powierzchni plam.
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Tak wygląda ta sprawa w grubszych zarysach. Jeżeli jednak przyjrzymy się wyżej podanej zależności nieco bliżej, okaże się, że wystąpią
pewne komplikacje, wynikające stąd, że liniowa zależność zamazuje
rzeczywisty przebieg i jest tylko bardzo grubym przybliżeniem. Może
.się bowiem okazać, że danej liczbie Wolfa mogą odpowiadać określone
-powierzchnie, wynikające ze wzoru Waldmeiera, ale także i powierzchnie o 20-30% mniejsze lub większe. Gdyby tak było tylko czasem, albo
,gdyby takie odchylenia były zupełnie przypadkowe, znaczyłoby to tylko
tyle, że wzór liniowy jest grubą korelacją statystyczną o znacznym błę
-dzie przypadkowym, że jest formułą przybliżoną, choć przeciętnie słuszną.
Okazuje się jednak, że odchylenia tego rodzaju mają charakter systematyczny, zależą od fazy cyklu, mogą być systematycznie ujemne przed
maksimum a dodatnie po maksimum lub odwrotnie.
Jak to wygląda na Słońcu? Czasem pojawia się dużo drobnych plam.
Wtedy liczba Wolfa jest duża, ale suma powierzchni nie osiąga wielkości
przewidzianej przez wzór liczbowy. Czasem jest odwrotnie. Obserwujemy parę tylko wielkich plam o znacznej powierzchni, ale liczba Wolfa
będzie wtedy nieduża.
Te odchylenia od liniowego prawa najlepiej zilustrować z pomocą
wykresu. Weźmy na osi pionowej liczby Wolfa, na osi poziomej
powierzchnie plam i zróbmy wykres dla cyklu XVIII, który trwał od
r. 1945 do 1955. Jak widać z rysunku, otrzym,aliśmy krzywą zamkniętą
zamiast linii prostej, przewidywanej przez podaną poprzednio liniową
:zależność. Krzywa ~ jest dość ni~egularną pętlą lewoskrętną, co odczytujemy z wykresu, na którym strzałkami zaznaczono przebieg zjawiska
w czasie. Linią przerywaną zaznaczono zależność liniową, wynikającą
z podanego wyżej wzoru. Jak widać, rzeczywista krzywa obserwowana
układa się ponad tą prostą po maksimum, a przed maksimum przebiega
poniżej niej.
Z wykresu tego można wyciągnąć ciekawe wnioski. Po pierwsze widać
<Jd razu, że wzór Waldmeiera bardzo niedokładnie opisuje zależność, gdyż
obserwowane wartości odskakują znacznie od linii prostej, rozmaicie
w różnych częściach krzywej. Prócz tego - w początku i przy końcu
cyklu zależność powierzchni plam od liczb Wolfa jest prawie liniowa,
ale w środkowych latach tym samym wartościom liczb Wolfa odpowia-dają większe powierzchnie plam przed maksimum niż po maksimum.
Innymi słowy - przed maksimum występowały obficiej większe plamy,
po tej dacie więcej było stosunkowo drobnych plam, co dowodzi, że zwią
:zek pomiędzy liczbami Wolfa i powierzchnią plam jest zależny od fazy
cyklu i może mieć inne wartości współczynnika liczbowego we wczesnych fazach cyklu niż w późniejszych.
Gdyby podobna sytuacja powtarzała się stale, mielibyśmy ciekawą
zależność, rzucającą światło na mechanizm powstawania plam. Niestety
<>bserwowane zjawiska są znacznie bardziej zawiłe. Niewątpliwie wystę-
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od fazy cyklu, ale w jednych cyklach mamy pętle lewojak na rysunku, w innych prawoskrętne, lub nawet w jednym
cyklu mogą wystąpić dwie pętle o różnym obiegu. Skoro już w ogóle
s twierdziliśmy, że istnieje zależność od fazy cyklu, spróbujmy zrobić
jeszcze jeden krok dalej i wprowadzić jakiś ład w te rozmaite pętle.
puje
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Spróbujmy więc np. opisać zależność od cyklu w ten sposób, że do wzoru
Waldmeiera dodamy jeszcze jeden wyraz liczbowy związany z fazą, a dla
uzyskania większej dokładności także i wyraz stały. W rezultacie wzór
będzie miał postać następującą:

Y..= a+ by + c cos ({)- + ({J)
We wzorze tym Y. może być np. powierzchnią plam, y liczbą Wolfa, {} jest
kątem fazy, a, b, c, ({J są to stałe liczbowe ..
Zastosujmy teraz ten wzór nie do plam i liczb Wolfa, ale do
powierzchni plam i powierzchni pochodni. Jeżeli obliczymy współczyn
niki liczbowe, otrzymamy np. dla cyklu XVIII następujące wartości:
S pochodni = 491 + 0,87 S plam + 227 cos ({} + 180°)
Podobne wzory można wyliczyć i dla innych cykli i wtedy wychodzi
ciekawy fakt na jaw. Oto współczynnik przy S plam systematycznie
maleje od cyklu XII do XVIII, spadając z wartości 1,97 do 0,97. Co to
znaczy? Ano, po prostu dawniej pochodnie zajmowały większe obszary
obok plam niż obecnie. Trudno w to uwierzyć i jeszcze trudniej podać
jakąś racjonalną teorię tego zjawiska, ale z obliczeń tak wychodzi. Licz-
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różnych zależności pomiędzy zjawiskami na Słońcu
jeszcze do odnalezienia i innych niespodzianek. Nie
są to zawiłe rachunki i miłośnicy astronomii mogliby je z łatwością wykonywać. Trudną jest jedynie interpretacja, a przede wszystkim powią
zanie ze sobą wszystkich zależności.
Nie łatwo jest dziś podać jakąś ogólną interpretację. Można by jedynie zaryzykować taką bardzo luźną uwagę, że prawdopodobnie zjawiska
zachodzące na Słońcu, podobnie jak wiele innych zjawisk fizycznych,
wykazują związek z czasem, w tym sensie, że to co dzileje się dzisiaj,
jest w pewnym sensic zdeterminowane tym, co działo się przed kilku
laty Jest to banalne twierdzenie na pozór, ale dla teorii nie bez znaczenia. Być może występuje tu jakieś podobne zjawisko, jak w przypadku
namagnesowywania i rozmagnesowywania sztabki żelaza, która inną
drogą osiąga stan nasycenia magnetycznego, a inną wraca z powrotem
do stanu neutralnego. Z elementarnych podręczników szkolnej fizyki
z pewnością wszyscy przypominają sobie odpowiednie wykresy w postaci
pięknej pętli. W przypadku sztabki żelaza i procesu namagnesowywania
mamy jednak zawsze pętle o tym samym kierunku, w przypadku powią
zań słonecznych zjawisk pętle te są różne. Niewątpliwie jest to ciekawe,
zwła s zcza dlatego także, że analogia ze sztabką żelaza, choć być może
głównie formalna, zwraca jednak uwagę na możliwości poszukiwania
głębszych przyczyn takiego zachowywania się związku np. pomiędzy
powierzchniami plam i pochodni.
Zwykle popularyzuje się jakieś gotowe osiągnięcia, najczęściej innych
astronomów. Może czytelnicy wybaczą mi, że opisałem nie zakończone
jeszcze badania, będące dopiero na warsztacie i w dodatku nie w innym
obserwatorium, tylko właśnie we Wrocławiu. Ponieważ niektórzy z czytelników Uranii inteJOesują się dość pilnie Słońcem, być może zainteresują się także i tym zagadnieniem, w którym zresztą ich pomysłowość
mogłaby także przynieść konkretne owoce.

bowe opracowanie

może

doprowadzić

Jan Mergentaler -

Teleskop

Wrocław

" księżycowy··

Polscy amatorzy astronomii, zajmujący się szlifowaniem zwierciadeł
teleskopowych i budową teleskopów, są już na tym poziomie, że mogliby
wypróbować konstrukcję, podaną w 3 numerze 66 tomu "The Journal of
the British Astronamical Association'·, której autor, E. M. F a h y,
nadał nazwę: księżycowy teleskop poziomy.
Opisany niżej teleskop posiada pewne zalety jako narzędzie do obserwacji Księżyca i planet. Jego najważniejszymi składowymi są: długo
ogniskowe zwierciadło sferyczne, wielkie zwierciadło płaskie, oraz zwyczajny okular. Zasadą jest tu skoncentrowanie ruchu teleskopu na płaskim
.zwierciadle. Trzy składowe newtonowskiego reflektora są te same,
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wklęsłe zwierciadło, zwierciadło płaskie

i okular. Różnica polega na tym,
jest nieruchome, a tylko zwierciadłu płaskiemu
konieczny ruch powolny, ażeby utrzymać obiekt w polu

że zwierciadło główne

nadaje się
widzenia.

ręcznie

Urządzenie

Obserwator siedzi zWrócony twarzą do
i patrzy przez okular. Bezpośrednio pod okularem
znajduje się zwierciadło płaskie, dla wygody nieco wysunięte ku przodowi, zmontowane w sposób umożliwiający nadanie mu ruchu w wysokości i azymucie za pomocą śrub. światło Księżyca lub planety odbija
się od zwierciadła płaskiego i pada na zwierciadło główne, po czym
powraca do ogniska, w którym znajduje się okular. Przy pomocy ruchów
powolnych (wygodne umieszczenie śrub pod rękami) obserwator utrzymuje obraz Księżyca lub planety w okularze.
Autor artykułu posiada jako lustro główne 25 cm zwierciadło sferyczne
o ogniskowej 12 m, umieszczone w drewnianym ujęciu, przymocowanym
na solidnym, drewnianym trójnogu. W odległości ogniskowej umieszczony jest ciężki stolik, na którego kwadratowym, masywnym blacie stoi 25 cm zwierciadło płaskie w metalowej oprawie z ruchami w wysokości i azymucie. Okular umieszczony jest na statywie o dającej się
regulować wysokości. Okular ten trzeba nastawić tak, by uchwycić obraz
tuż ponad górnym skrajem lustra płaskiego.
Zalety takiego teleskopu są następujące:
l) Główne zwierciadło nie jest niczym przesłonięte nie ma efektów
wywołanych przez suport zwierciadła płaskiego.
2) Ogniskowa może być tak długa, jak tego wymaga potrzeba - wielka
to zaleta przy obserwacji Księżyca i planet - bez konieczności unoszenia obserwatora na podobną wysokość w powietrze.
:3) Otrzymując duże powiększenie przez zwiększenie ogniskowej zamiast używać silnych okularów - obserwator może wykorzystać
zalety okularów o dłuższych ogniskowych.
4) Obserwator w każdej pozycji obserwowanego ciała niebieskiego siedzi
wygodnie i patrzy do okularu, zajmującego stale tę samą pozycję.
5) Oba składniki teleskopu są przenośne i mogą być umieszczane według
wygody.
jest

następujące.

zwierciadła głównego

6) Nie wymaga budowy masywnego montażu.
Opisany przyrząd jest, oczywiście, bardzo długi w porównaniu z ilością
miejsca, którą dysponuje przeciętny obserwator. Krótsze ogniskowe są
oczywiście również możliwe. Autor artykułu używał zwierciadeł ok. 6 m,
i ok. 3 m długości ogniskowej, które również dawały dobre wyniki.
Wydajność teleskopu zależy w bardzo dużym stopniu od jakości lustra
płaskiego, która musi być jak najwyższa.
Janusz Pagaczewski -

Kraków
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Gwiazdy zmienne
zaćmieniowych na wrzesień br. (podane są przymomenty minimum w czasie środk. eur.)
VIII, 3dl9hl5m, 5dlh30m(wt), 8d20h30m, IOd2h45ID(wt),

Efemerydy gwiazd
bliżone

WW

Aur:

13d2lh45m, 15d3h45m(wt),
18d22h45m, 20d5hOOm(wt), 23d24hOOm
29d}h}5ffi.
AR Aur: VIII, 4ct3h 45m, 24d20hOOm, 28d23hOOm.
RZ Cas: VIII, ld21h45m, 3d2h45m, 7d2lhl5m ,9d2hOOm, 13d20h45m,
15dlh 30m, 19d2Qh}5m, 21dQh45m, 25d19h45m, 26dQh15m.
AR Lac: VIII, 2dl8hOOm, 4dl7h30m, 6dl7hOOm, 8dl6h45m, 10d16h15m.
RR Lyn: VIII, 9d2hOOm, 19d1hOOm, 28d23hOOm.
f1 Lyr: VIII, 10d18h, 23d17h.
U Oph: VIII, 5d21h45m, 10d22h3Qm, 15d23h15m, 21dOhl5m, 26dlhOOm
27dl7h15m.
A W Peg: VIII, 7d19h, 18dlOh, 20dlh.
EE Peg: VIII. 4dOh15m, lld21h30m, 17d3h30m, 19d18h30m, 25dOhl5m .
B Per: VIII, 8d3h15m, 10d24hOOm, 13d2lhOOm, 16dl7h45m.
,Andrzej Wróblewski

KRONIKA ZAŁOBNA
Dnia 21 czerwca br. zmarł w Warszawie mec. Wacław Szadurski,
wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Odd:tiału
PTMA. W Zmarłym tracimy entuzjastę wiedzy astronomicznej i oddancgo sp.nawie jej popularyzowania pracownika Towarzystwa.

Sprostowanie
W poprzednim numerze "Uranii" (sierpień 1958 r., str. 249) podano
na ruabycie w P. Z. O. amatorskich lunetek systemu
Cassegraine'a-Maksutowa należy przekazywać do Zarządu Głównego
PTMA w Krakowie. Prostując niniejszym popełnioną pomyłkę, Zarząd
Główny komunikuje, iż zamówienia i wpłaty należy kierować pod adresem Warszawskiego Oddziału PTMA -Warszawa, Aleje Ujazdowskie 4,
konto bankowe NBP - VII OM - W-wa 1531-9-1328. Dotychczasowe
zgłoszenia i wpłaty skierowane do Zarządu Głównego, przekazane zostały
Oddziałowi Warszawskiemu do bezpośredniego załatwienia.
bł~dnie, że wpłaty
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Wrzesień

1958 rok

Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązują
cym w Poisce. Aby przejść na chwilowo zaprowadzony czas letni, należy do
.każdego momentu dodać jedną godzinę. Symbole: d, h, m, s oznaczają dnie,
godziny, minuty 1 sekundy czasu, podczas gdy przez: o, ', ", oznaczono stopnie,
minuty i sekundy łuku. Przez U• (), oznaczono, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał niebiesidch, wznoszenie proste i zboczenie: A• ({h oznaczają długość
1
szerc..kość
geograficzną
punktów na powierzchni Ziemi; mg wielkość
~wiazdową.

Id-30tl. Planety i planetoidy. M er kury będzie w dobrych warunkach widoczności w drugim tygodniu września, jako gwiazda poranna 1.4 mg. Największe odchylenie zachodnie od Słońca przypada
na dzień 9. IX. (18°) o IOh; do 25. IX. przebywa w Lwie, 10. IX. mija Regulusa w odległości l' na północ, potem w Pannie. W e n u s wschodzi na
godzinę przed Słońcem i przebywa w Lwie, 8. IX. mija Regulusa, przy koń
cu miesiąca w Pannie; jasność: minus 3 mg. 5. IX. spotkanie z Merkurym.
Warunki widoczności M ar s a poprawiają się stale, rośnie średnica tarczy (od 13" do 16") oraz jasność (od -0.5 do -1.1 mg). Widoczny przez
całą noc w Byku. J o w i s z widoczny tylko wieczorami na zachodzie
w Pannie, pod koniec miesiąca ginie w blasku słonecznym. S a t urn,
którego pierścienie nadal są najszerzej rozwarte, widoczny jest z wieczora w Wężowniku jako żółta gwiazda 0.7 mg. Uran w Raku porusza
się ruchem prostym o 2° na południe od gwiazdy 1t Cne, wschodzi w drugiej połowie nocy. N e p t u n porusza się ruchem prostym nieco na południe od gwiazdy 96 Vir; wcześnie zachodzi. Dla C e re s i J u n o
efemeryd nie podajemy, gdyż warunki ich widoczności nie są korzystne.
4d21h56m. Efektowne zbliżenie Księżyca do Marsa w fazie bliskiej
do ostatniej kwadry. W podanym momencie środki obu ciał będą odległe
od siebie o 31', przy czym Księżyc minie Marsa od południa. Wschód
Księżyca w tym dniu: 20h43m.
5d03h. Efektowne wzajemne zbliżenie się Merkurego i Wenus. Merkury w podanym momencie znajdzie się o 2°.5 na pd. od Wenus. (Jasność
Wenus -3 mg, Merkurego 1.4 mg).
7d14h4
Największe odChylenie wschodnie Tytana.
8d03h2m. Minimum Algola; dogodnie można będzie obserwować spadek blasku i samo minimum; obserwacje nalezy rozpocząć 3-4 godzin
przedtem.
9d03h. Zakrycie gwiazdy A Gem (3.6 mg) przez Księżyc w fazie po
ostatniej kwadrze. Podajemy dane dla pięciu miast polskich obliczone
przez Obserwatorium Krakowskie.
Poznań

Wrocław
Toruń

03h15"'6
13'i'1
17~ 1 5

04h14':'2
13•"8
16111'1
1511117
18'i'O

Kraków
12 1 ~1
Warszawa
16'!'8
9d10h. Merkury w największym odchyleniu zachodnim od Słońca
(17°59') do odszukania przed wschodem Słońca w Lwic, wschodzi około
1 1/, godz. przed Słońcem.
10d24h. Minimum Algola. Będzie można dogodnie obserwować minimum i wzrost blasku.
lld04h48m. Zbliżenie Księżyca do Urana. Księżyc minie planetę o 5°40'
na południe.
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12dl8h. Saturn w kwadraturze ze Słońcem.
13d20h9m. Minimum Algola. Obserwacja możliwa dopiero od czasu.
gdy Algol wzniesie się dostatecznie wysoko na niebo, a więc końcowych
faz zaćmienia.
15dl8h3. Największe zachodnie odchylenie Tytana.
18d07h. Największe zbliżenie Merkurego do Wenus. Obserwację zbliżania się obu planet do siebie należy zacząć przy pomocy lornetki wkrótce
po ich wschodzie {w Warszawie 3h50m).
2ld20h. Zakrycie gwiazdy p Sgr (4.0 mg) przez Księżyc w fazie l kwadry {zajście). Podajemy momenty obliczone przez Obserwatorium Krakowskie:
Poznań
20h 38 1~1 6
Wrocław
41'!'2
Toruń

40~'6

Kraków
49'!'6
Warszawa
46'!'7
23dl3h.S. Największe wschodnie odchylenie Tytana.
26d07h. Spotkanie Jowisza z Neptunem. W momencie podanym Jowisz
będzie o 46' {geocentrycznie) odległy od Neptuna. Można będzie obserwować w przeciągu nocy 25/26 IX zbliżanie się obu planet do siebie.
Użyć lornetki.

Zjawiska w
Wrzesień

;
Q

l c... l
środk.-

ukł ad zie

1958 r.

Zjawisko

europ.

h m
l 18 41
l kc
23J l 4
19 15
2 19 15
1J234
Jl234
3 19 15
ł 19 15
21J34.
2J314
5 19 15
31J24
6 19 15
3J14
7 19 15
20 06 2 ppc
234J
8 19 15

~l

Czas

środk.-

europ.

h

l

Zjawisko

; l ś~z::.-1

Q

europ.
h

m

8 20 39
17 53
9 1915
10 19 15
11 19 15
12 19 15
13 19 15
14 19 15
15 19 15
16 19 12

Oznaczenia zjawisk:

satelitów galileuszowych Jowisza

l kc
l kpc
41J23
4Jl23
421J3
42J31
431J2
43J21
4231J
3 kc

Zjawisko

l; l
Q

m

16 19 15
19 40
19 48
17 19 15
18 19 15
19 19 15
20 19 15
21 19 15
22 19 15
23 - -

Czas' Zjawisko

środk.-

europ.

h m

41J3 24
25
2 kc
l kpc 26
4Jl23 27
12J43 28
2J314 29
31J24 30
3J214
32J14

-

-

-

-

Foczątek

Koniec
pc
kc
Zakrycie księżyca przez Jowisza
pk
kk
Przejście księżyca na tle tarczy Jowisza
ppk
kpk
Przejście cienia księżyca po tarczy Jowisza
ppc
kpc
Oznaczenia ciał: l, 2, 3, 4 - księżyce galileuszowe {lo, Europa, Ganimedes, Callisto) w kolejno wzrastających odległościach od Jowisza;
J - Jowisz.
Każdego dnia o 23hl5m podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
Zaćmienie księżyca

Wrzesień
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Cena 4 rd.
KOMUNIKATY ODDZIAŁOW P. T. M. A.
na wrzesień 1958 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej.
- Ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Przedmieście 618.
Częstochowa Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne
w Parlf.u Staszica. - Sekretariat czynny w każdą środę w godz. 17-19. Pokazy
nieba w każdą bezchmurną środę po godz. 19, po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym 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
Oddziału jest Ludowe Obserwatorium
Astronomiczne Gdańsk-Oliwa, ul. P!astowska 34, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - Ul. 10 Lutego 24, Polsk!e Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481.
Jędrzejów Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgło
szonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Oddziału jest Planetar!um l Obserwatorium Ludowe, Chorzów l, skr. poczt. 10, tel. 301-49. - W każdą pierwszą sobotę miesiąca Wieczory dyskusyjne w Czytelni Planetar!um 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. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. Pokazy nieba
na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 19-21.
Krosno n;w. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I. p., Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź W lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. Sekretariat
l biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz. 18-20. Pokazy
nieba przez lunety odbywają się w bezchmurne wieczory na placu pl'zed
lokalem Oddziału.
Nowy Sącz - Lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, tel. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. 16-19.
Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim porozumleniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebrania członków w każdą 3-c!ą sobotę miesiąca od godz. 18-tej
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Lokal własny przy ul. Strzelców . Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury,
pok. 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 10-18.
Ostrowice Sw!ętokrzyskl - Lokal własny, Zakład. Dom Kultury, Al. l Maja, III p.
O święcim Ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odby\v'ają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku lub po uprzednim porozumieniu: H. Stupka,
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18.30-20.
Płock J. Burzyński, pl. Narutowicza l. - Delegatura "Ruch".
Poznań -Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publiczne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P. T. M. A.
(obok Palmiarni). Sekretariat Oddziału czynny we wtorki l czwartki w godzinach 17-19.
Racibórz - Ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Szczecin - Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej. Sekretariat czynny we
środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń Lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat l biblioteka
czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19.
Dnia 8. IX odczyt prof. J. Szyca pt. "Problem czasu w podróżach kosmicznych";
dnia 22. IX odczyt mgr St. Gorgolewskiego pt. "Zagadnienie odległości w przeBiałystok

B!ecz -

stl~zeni".

Warszawa - Lokal własny przy Al. Ujazrlow•kfrh 4. ~ekretariat l Sekc.1e czynne
we wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór w godz. 19.15-21
Wmcła'Y - Lokal własny, przy ul. Pionierskiej 11.
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Zdjęcie przelotu rakiety 3-go radzieckiego sztucznego satelity, wykonane dnia 11 sier:pnia 1958 r. w czasie 21h28mts astrografem Ludowego
Obserwatorium Astronomicznego PTMA w Gdańsku-Oliwie. ślad przelotu zaczyna się na prawo od gwiazdy 2 Cyg (5-tej wielkości)" a kończy
się na prawo od beta Lyr-Albireo (2-giej wielkości~. Naświetlenie 60 minut. Fotografował L. Wohlfeil.

Znak Zodiaku:

Zam. 3948/58 -

Niedźwiadek.

S-41 -

Drukarnia

Nakł.

4400 -

Związkowa,

Obj. 21/2 ark. -

Kraków. ul.

Pap. sat. Al 70 g.

Mikołajska
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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 PLANET
Astronauci projektują wystrzelenie w najbliższym 30-leciu 100
satelitów różnego typu, przeznaczonych do zbadania przestrzeni
międzyplan etarnych. Pierwsze dotychczas zrealizowane satelity
w liczbie 7 mają charakter efemeryczny, gdyż wszystkie zaczepiają w perigeum (w punkcie przyziemnym) o jonosferę, co prędzej czy później musi je "strącić z nieba". Gdy technika
rakieto,w a ulegnie udoskonaleniu, następne satelity będą już
"wieczn~" według pierwotnej koncepcji N e w t o n a. Mijając
atmosferę w dużej odległości, nie natrafią już na opór ośrodka
i utrzymają się na swych orbitach przez długie wieki. Jeżeli
zainstaluje się na nich baterie słoneczne, to radiostacje pokła
dowe obsługujące aparaty pomiarowe dadzą stałe informacje
o tym, co się dzieje na szlaku ich orbit.
Ponieważ w przyszłości projektuje się bezpośrednie zbadanie
sąsiednich planet, przeto przed wyruszeniem wyprawy skieruje się ku nim na zwiady satelity, które - wyzwoliwszy
się z przewagi pola grawitacyjnego Ziemi wejdą w bezpośrednie władanie grawitacji planet w charakterze ich sztucznych
satelitów.
Rozważymy różne typy takich "planetarnych" satelitów. By
spełniały jak najlepiej swe zadanie, powinny one okrążać planety tuż poza ich atmosferami, przekazując na Ziemię to, co
"zobaczą" i pomierzą.
Satelita Marsa, wmanewrowany w kołową orbitę w odległości
1200 km od powierzchni planety, okrążałby ją w okresie 2 godz.
40 min. z prędkością orbitalną 3,14 km/sek. Podobny satelita
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planety Wenus obiegałby ją raz na l godz. 55 min. z prędkością
orbitalną 6,63 km/sek. Liczbowe wartości charakteryzujące orbitę satelity "planetarnego" zależą od wielkości promienia planety, jej masy i pułapu satelity. Dają się łatwo obliczyć.
Satelity "planetarne" mają pewien graniczny pułap określony zasięgiem "sfery aktywności" planety. W obrębie tej sfery
przyciąganie planety przeważa nad siłami grawitacyjnymi
Słońca. Ponad tym pułapem krążyć nie mogą, gdyż Słońce odebrałoby je planetom, tworząc z nich "sztuczne meteoryty".
Nazwijmy najdalsze teoretycznie możliwe satelity planet satelitami "krańcowymi". Oto dane liczbowe dla ich orbit.
"Krańcowe"

l

r

i!

sztuczne satelity planet

Planeta
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun

Promień
.sfery aktywności"
10 6 km

!

-~-

l
l
l

0,150 .
0,598
0,897
0,598
48,140
54,270
50,682
86,114

--':-l-

T.

V

dni

km/sek.

2-9-,0646
58,7124
97,954
162,679
214,810
4508,95
1087,66
2228,21

0,38
0,74
0,67
0,27
1,63
0,88
0,34
0,28

Wartości liczbowe promienia "sfery aktywności" planet zaczerpnęliśmy z F. T i s ser a n d a. Dla obliczenia okresu obiegu
gwiazdowego (T) posiłkowaliśmy się wzorem:

(t)

oznacza prom1en planety, R - promień jej "sfery
g 0 - na tężenie siły ciężkości na jej powierzchni.
Z tabeli tej widać, że okresy obiegu satelitów "krańcowych"
planet byłyby długie. Wynosiłyby od miesiąca (dla Merkurego)
d? kilkunastu lat (dla Saturna).
Przeciwne ekstremum- w porównaniu z satelitami "krań
owymi- stanowią tzw. satelity "zerowe" planet. Są to wyimaginowane satelity, które obiegałyby planetę tuż nad jej pogdzie r -

aktywności",

291

URANIA

w!erzchnią w zalQżeniu, że nie posiada ona ani gór, ani atmosfery. Za A. S t e r n f e l d e m podajemy dane liczbowe doty~zące satelitów "zerowych" planet.

Satelity "zerowe" planet
1 Planeta

l Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
n -

oznacza

ilość

l god~*minl

2
3
2
2

obiegów na

24
27
24
40
57
45
50
52

.;

n

1508,6
15,6
17,1
14,8
3,4
2,7
3,8
5,5

dobę gwiazdową

7,32
7,91
3,56
42,21
25,10
15,31
15,13

planety, v -

prędkość

orbitalną .

Z liczb tych jest widoczne, że najkrótszy obieg (l godz. 24
min.) wykazałby satelita "zerowy" Merkurego, najdłuższy zaś
(3 godz. 45 min.) taki sam satelita Saturna. Najmniejszą prędkość
orbitalną (3,03 km/sek) miałby satelita Merkurego, największą
natomiast (42,21 km/sek) satelita Jowisza. Oczywiście są możliwe do wyreżyserowania wszystkie rodzaje · satelitów .,planetarnych" pośrednich pomiędzy "zerowymi" a "krańcowymi" .
Skala możliwości jest duża.
Obliczymy jeszcze dane liczbowe dla tzw. satelitów stacjonarnych. Satelitami stacjonarnymi nazywamy takie satelity,
które obserwowane z planety nie przesuwają się, tkwiąc nieruchomo na niebie. Okrążają planetę raz na jej dobę gwiazdową
w kierunku jej rotacji, biegnąc nad równikiem po orbicie kołowej. Takie satelity Ziemi miałyby zastosowanie jako ekrany
telewizyjne. Ustawione na odpowiednich orbitach w liczbie
trzech obsłużyłyby całą Ziemię.
Okres obiegu gwiazdowego (T*) jakiegokolwiek satelity po
orbicie kołowej wyraża się wzorem:

go

(2)

gdzie R 0 - oznacza promlen planety. h - wysokość satelity
nad powierzchnią planety, g 0 - natężenie siły ciężkości na jej
powierzchni. Ze wzoru (2) otrzymujemy:

URAN I A
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(3)

Wstawiając

we wzór (3) na T* wartość liczbową okresu obrotu
planety dokoła osi, na R 0 , g 0 odpowiednie dane liczbowe, otrzy• mujemy następujące odległości (R 0 + h) oraz prędkości orbitalne
(v) "gwiazdowych" stacjonarnych satelitów planet:
"Gwiazdowe" satelity stacjonarne planet:
Planeta

T.

Ro + h
km

km~ek.

{313 860)
37 700
41 910
32 990
160 540
112 790
60 440
82 290

0,259
2,910
3,053
2,338
28,221
10,226
3,897
2,375

-,

d

Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Odległość

87,9693
0,93
0,9972
1,0260
0,4137
0,4267
0,4479
0,6583

satelity tego typu

obliczoną

dla Merkurego po-

daliśmy w nawiasie, dla zaznacżenia, że satelita taki jest w prak-

tyce nie do zrealizowania, gdyż wkraczałby poza "sferę aktywności tej planety, wskutek czego przeszedłby niebawem na
orbitę okołosłoneczną pod wpływem przeważającego przycią
gania Słońca.
Oprócz satelitów stacjonarnych, tkwiących nieruchomo na
firmamencie, można stworzyć satelitów stacjonarnych w odniesieniu do horyzontu. Musiałyby one okrążać
planetę po orbicie kołowej położonej w płaszczyźnie jej równika
w kierunku wstecznym, tj. od wschodu na zachód, w okresie
jednej średniej doby słonecznej . Ponieważ doba gwiazdowa planety jest nieco dłuższa od jej doby gwiazdowej (T*), przeto satelity tego typu musiałyby być wmanewrowane na nieco więk
szed wysokości niż "gwiazdo,w e" satelity stacjonarne. Rachunek
daje, że dla Ziemi ta różnica wysokości wynosi: h 0 - h= 78 km.
Ponieważ planety krążą nie po kołach a po lekko spłaszczonych
elipsach, satelity stacjonarne "horyzontalne" oscylowałyby nieco
po równiku niebieskim zgodnie z przebiegiem lokalnego "równania czasu".
gwiaździstym

URANIA
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MIĘDZYGWIAZDOWA

Odległości
Jedną z nich,

gwiazd można wyznaczać różnymi metodami.
i to dość często stosowaną, jest metoda tzw. paralaks spektroskopowych; opiera się ona na dawno znanym
związku pomiędzy jasnością absolutną i widomą*) gwiazdy,
a jej odległością.
M = m + 5 - 5· log R.
Wzór ten, w którym M i m oznaczają jasność absolutną i widomą, zaś R odległość gwiazdy. wyraża znany fakt, iż natę
żenie promieniowania zmienia się odwrotnie proporcjonalnie
do kwadratu odległości . . Przy pomocy powyższego związku
można obliczyć odległość gwiazdy, jeżeli mamy tylko jej jasność widomą i absolutną; pierwszą z nich daje się wyznaczyć
obserwacyjnie, drugą zaś można obliczyć pośrednio z własności
widma gwiazdy, czyli przy pomocy badań spektroskopowych.
Ponieważ paralaksa jest odwrotnie proporcjonalna do odległości,
możemy równie dobrze mówić o wyznaczaniu odległości spektroskopowych, jak też i spektroskopowych paralaks, gdyż oba
te rodzaje wielkości są sobie równoważne.
Tak wyznaczone odległości. czy paralaksy gwiazd są jednolitym pod względem naukowym materiałem o znacznej dokładności (jak na stosunki astrofizyczne), wynoszącej około 20<fo .
Ciekawa, jednak rzecz: astronomowie dawno już zaczęli
stosować powyższą metodę do wyznaczania odległości gwiazd
i stwierdzili, że istnieje niezrozumiała różnica pomiędzy tak
wyznaczonymi odległościami, a odległościami wyznaczonymi
metodami trygonometrycznymi. Okazało się, że odległości
gwiazd wyznaczane metodą spektroskopową są zawsze większe
od wyznaczonych trygonometrycznie.
Ze względu na dość dużą dokładność metody paralaks spektroskopowych zastosowano ją do wyznaczenia rozmiarów naszego układu gwiazdowego -układu Drogi Mlecznej. Okazało
się wówczas, że układ Drogi Mlecznej jest układem gwiazdowym wyjątkowo dużych rozmiarów, przewyższa bowiem wielkością wszystkie mgławice spiralne, które są podobnego rodzaju
układami gwiazdowymi. Ponieważ Droga Mleczna otrzymała
nazwę· Galaktyki (po grecku .,gala" oznacza "mleko") zaczęto ją nazywać Wielką Galaktyką w celu odróżnienia jej od
•) Jasność absolutna gwiazdy jest taką jej jasnością, jaką miałaby
ona, znajdując się w odległości 32,6 lat światła od nas, zaś jasność widoma jest jasnością obserwowan:ą .
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innych mgławic spiralnych, będących galaktykami przez małe
"g". Miało to miejsce około roku 1930.
Postępujący jednakże milowymi krokami rozwój techniki
i metod obserwacji astronomicznych pozwolił ponad wszelkie
wątpliwości stwierdzić, iż przestrzeń międzygwiazdowa nie jest
zupełną próżnią, a więc że nie jest ona całkowicie przeźro
czysta. Już w roku 1904 H ar t m a n n zauważył w widmie
jednej z gwiazd prążek absorpcyjny zjonizowanego wapnia ;
własności tego prążka można było wytłumaczyć tylko założe 
niem, iż powstaje on nie w atmosferze gwiazdy, lecz w ośrodku
międzygwiazdowym, w którym występuje zjonizowany wapń .
Obecnie dobrze zdajemy sobie sprawę, że nawet gołym
okiem, względnie uzbrojonym w niewielkie narzędzie obserwacyjne, można względnie łatwo zaobserwować materię między
gwiazdową o ile jest ona stosunkowo znacznej gęstości, co
zdarza się zresztą dosyć często. Obserwujemy więc na tle gwiazd
jasne chmurki o średnicach do 2-3°; występują one przeważnie
w Drodze Mlecznej , a wyglądają podobnie jak dym z papierosa
(np. Wielka Mgławica Oriona). Otóż chmurki te, zwane mgła
wicami galaktycznymi lub dyfuzyjnymi. są masami materii
świecącej samodzielnie, albo też oświetlanej przez sąsiednie
jasne gwiazdy. Poza tym w wielu miejscach Drogi Mlecznej
można dostrzec ciemne plamy, na tle których nie widać gwiazd ;
występowanie tych plam nie jest spowodowane nieobecnością
gwiazd w tym kierunku przestrzeni, lecz istnieniem chmur nieświecącej materii rozproszonej, przesłaniającej sobą leżące za
nimi gwiazdy . Dlatego utwory te nazywamy ciemnymi mgła
wicami. Do najbardziej znanych należą: Mgławica w Orle,
" Koński Łeb" w Orionie i inne.
Trzeba tu zaznaczyć, że zarówno dyfuzyjne jak i ciemne
mgławice, a także materia międzygwiazdowa wykryta przez
Hartmanna, nie różnią się zasadniczo między sobą; mgławice
dyfuzyjne i ciemne nie stanowią oddzielnych, izolowanych obło
ków materii międzygwiazdowej, są natomiast zgęszczeniami
materii wypełniającej całą przestrzeń międzygwiazdową, o czym
będzie później mowa.
Wszelkie rozważania astronomiczne aż do lat trzydziestych
bieżącego wieku zakładały istnienie absolutnie przeźroczystej,
a więc i próżnej przestrzeni pomiędzy gwiazdami. Ponieważ
badania wykazały niesłuszność tego założenia - należało dokonać odpowiednich zmian i poprawek celem otrzymania nie-·
sfałszowanego obrazu budowy Wszechświata.
Materia :nllędzygwiazdowa w dwojaki sposób pochłania przechodzące przez nią promieniowanie gwiazd, a mianowicie se-
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lcktywnie, zależnie od barwy światła danej gwiazdy, oraz nieselektywnie.
Przyczyną pochłaniania selektywnego jest występowanie
w przestrzeni gazu międzygwiazdowego. Przy pomocy analizy
widm dalekich gwiazd stwierdzono występowanie pomiędzy
nimi a Słońcem znacznych ilości wodoru, który zresztą jest
najczęściej występującym we Wszechświecie pierwiastkiem,
()raz obojętnych i zjonizowanych metali (sód, wapń, żelazo,
tytan, potas), a także cząsteczek (CH. NaH, CN).
Opierając się o pomiary prążków absorpcyjnych gazu mię
dzygwiazdowego, można określić skład materii międzygwiazdo
wej, jej gęstość, a także jej rozkład przestrzenny. Badania tego
rodzaju należą do bardzo żmudnych i długotrwałych, ponieważ
jednak mają ogromne znaczenie dla astronomii, są prowadzone
przez liczne ośrodki astronomiczne świata.
Pył międzygwiazdowy rozprasza światło nieselektywnie to znaczy, że "zaciemnia" gwiazdy dalej położone, nie zmieniając przy tym ich barwy, zachowuje się więc tak, jak padający śnieg, który "osłabia" światło latarni ulicznych. Jeżeli
jednak cząstki tego pyłu są małe, o średnicach ziaren zbliżo
nych do długości fali światła - to następuje selektywne rozproszenie światła gwiazdy, dzięki czemu do obserwatora do-chodzą przede wszystkim promienie czerwone. niebieskie zaś
ulegają silnemu rozproszeniu "na boki", wskutek czego obserwuje się "poczerwienienie" światła gwiazdy; wielkość tego pooCZerwienienia jest tym większa, im więcej na drodze promienia
znajdzie się pyłu. Zjawisko to .jest zupełnie analogiczne do
poczerwienienia tarczy słonecznej w czasie wschodu lub m-chodu, gdy promienie Słońca przebywają w atmosferze ziemskiej drogę znacznie dłuższą, niż np. w południe, kiedy to wysokość Słońca nad horyzontem jest zwykle znaczna. Podobnie
też źródło światła obserwowane poprzez warstwę dymu (np.
w czasie pożaru) zawsze wydaje się bardziej czerwone, niż jest
w rzeczywistości.
Z rozważań opartych o dane obserwacyjne wynika, że ga2owa materia międzygwiazdowa składa się głównie z protonow
1. swobodnych elektronów oraz - w znacznej mniejszości z atomów i jonów innych, stosunkowo lekkich pierwiastków,
jak sód, wapń, potas, żelazo. tlen, tytan, itd. Pył międzygwia
-zdowy natomiast ma skład chemi::zny niezbyt ściśle określony,
jednakże możemy z wielkim prawdopodobieństwem przyjąć
jego skład za bardzo zbliżony, a może nawet identyczny jakoś
ciowo z gazem międzygwiazdowym. Pvł ten składa się z ziaren
materii o średnicy rzędu długości światła, a więc 10-5 cm.
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Ocenia się, że przeciętna gęstość gazu międzygwiazdowego wynosi około 4.10-24 g/cm3 , pyłu zaś około l0- 26 g/cm3 • Jest to
gęstość tak znikomo mała, że w l cm3 przestrzeni znajdują się
zaledwie 2-3 atomy wodoru. Można łatwo obliczyć, iż oznacza
to, że w przestrzeni o objętości równej kuli ziemskiej występuje
przeciętnie 1000 gramów materii. Tak więc możemy dalej
spokojnie używać terminu "próżnia międzygwiazdowa", niepopełniając przy tym wielkiego błędu. Warto zaznaczyć także,
iż gęstość materii międzygwiazdowej jest nieporównywalnie
mniejsza od tej, jaką potrafimy osiągać w laboratoriach przy
pomocy najlepszych pomp próżniowych, czyli od technicznych
"wysokich próżni" .
A jednak materia ta, mimo swej znikomej gęstości, sprawia
wiele kłopotu astronomom , zwłaszcza gdy wchodzą w grę wielkie odległości (powyżej kilkuset lat światła), co ma miejsce
przy wyznaczaniu paralaks spektroskopowych. Mianowicie
wskutek osłabiania światła przez absorpcję w materii między
gwiazdowej, przytoczony na początku artykułu wzór fotometryczny należy napisać z uwzględnieniem absorpcji A nastę
pująco:

M = m - A + 5 - 5 log R.
Po dokładnym przeanalizowaniu problemu materii między
gwiazdowej okazało się, że tak uzupełniony wzór daje po zastosowaniu go do wyznaczania rozmiarów układu Drogi Mlecznej wyniki pomniejszone w stosunku do otrzymywanych bez
uwzględnienia absorpcji i zgodne z wynikami otrzymanymi
metodą paralaks trygonometrycznych. Jeśli mianowicie przyjmiemy na wartość absorpcji międzygwiazdowej l wielkość
gwiazdową na 1000 parseków (około 3000 lat światła), to gwiazdy
znajdujące się w odległości 1000 parseków, będą o l wielkość
gwiazdową słabsze, niż gdyby absorpcji nie było. Natomiast
odległość tych gwiazd, obliczona bez uwzględnienia absorpcji,
wyniosłaby 1600 parseków, a więc o 60 o/o więcej. Mówiąc
obrazowo- jesteśmy w sytuacji turysty, który pragnie w nocy
określić odległość domu na podstawie jasności jego okien; jeśli
jest mgła - to jasność każdego obserwowanego okna będzie
taka, jaką miałoby to okno znajdując się dalej, ale przy braku
mgły w powietrzu. Tak więc po uwzględnieniu wpływu absorpcji międzygwiazdowej nasz układ Drogi Mlecznej "skurczył się" o 1/3, co tłumaczy dobrze fakt, dlaczego dawniej
mówiliśmy o Wielkiej Galaktyce; dziś układ Drogi Mlecznej
nazywamy tylko Galaktyką.
Obserwowana polaryzacja światła licznych gwiazd wska-
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mają podobny do siebie, wydłużony kształt, przy czym ukła
dają się w przestrzeni często w sposób uporządkowany tak, że
kierunki największych i najmniejszych osi ziaren są do siebie
równoległe. Tego rodzaju przestrzenne uporządkowanie ziaren
nie może oczywiście być przypadkowe; może ono nastąpić jedynie wskutek działania pól magnetycznych. W ten sposób polaryzacja światła gwiazd pozwoliła nam odkryć istnienie w przestrzeniach międzygwiazdowych pól magnetycznych, a fakt ten
ma doniosłe znaczenie dla dalszych badań nad układami gwiazd
i materią międzygwiazdową.
Podana uprzednio gęstość materii międzygwiazdowej jest
wartością średnią, otrzymaną przy pomocy szeregu różnych
rozważań teoretycznych, opartych o dane obserwacyjne. W rzeczywistości jednak gęstość ta zmienia się w dość szerokich granicach. Okazuje się mianowicie, że gaz i pył międzygwiazdowy
występują zwykle razem pod postacią "mieszanki" o stałym
stosunku składników tworząc rozległe chmury jasnej i ciemnej
materii, zależnie od obecności lub braku w pobliżu jasnych
gwiazd oświetlających te chmury. Jednakże przy tym wszystkim obok chmur materii występuje subtelna, rzadka materia,
wypełniająca sobą ogromne przestrzenie naszej Galaktyki; materia ta, posiadająca stałą w przybliżeniu gęstość, obejmuje
sobą chmury materii, niejako w niej "zanurzone". Oblicza się,
że stosunek gęstości materii w chmurach do gęstości materii
poza chmurami wynosi około 1000.
Dalszą ciekawą cechą materii międzygwiazdowej jest jej
dążność do skupiania się w płaszczyźnie Drogi Mlecznej, czyli
w płaszczyźnie symetrii naszego układu gwiazdowego. Zjawisko takie obserwuje się również w wielu innych mgławicach
spiralnych - galaktykach.
Materia międzygwiazdowa stanowi dość znaczną część cał
kowitej masy materii, zawartej w naszej Galaktyce, być może
nawet bliską 50 '/r ; niewątpliwie odgrywa ona dużą rolę w procesach powstawania i ewolucji gwiazd, jednakże badania w tej
dziedzinie, bardzo żmudne i skomplikowane, nie doprowadziły
jeszcze do jasnego, jednolitego obrazu sytuacji.
Warto wreszcie zaznaczyć, że przed kilku laty Z w i ck y
zaobserwował fakt istnienia także i materii międzygalaktycznej.
W każdym jednak razie odkrycie istnienia i zbadanie materii
międzygwiazdowej stało się punktem zwrotnym w historii
astronomii, a szczególnie w rozwoju teorii ewolucji gwiazd.
Każdy niemal rok przynosi nowe dane obserwacyjne, każdego
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roku ukazuje się znaczna ilość prac teoretycznych, a żywa dyskusja naukowa trwa. Dzięki temu coraz bardziej zbliżamy się
do rozwiązania licznych zagadek związanych z materią między
gwiazdową.

JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków
WATYKAN'SKIE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Na szczycie wzgórza, którego stoki łagodnie opadają ku
Jezioru Albańskiemu, w odległym o 22 km na południo-wschód
od Rzymu Castel Gandolfo, wznosi się pałac, będący letnią rezydencją papieży, Palazzo Pontificio. Z tarasu pałacowego roztacza się uroczy widok na okoliczne wzgórza pokryte lasami
i winnicami i na Góry Albańskie. N a dachu pałacu widać dwie
spore kopuły; jest on bowiem od roku 1933 siedzibą obserwatorium astronomicznego, przeniesionego tu z Rzymu ze względu
na lepsze warunki obserwacyjne.
· Tradycje astronomiczne Watykanu są bardzo stare i stoją
prawdopodobnie w bliskim związku z gregoriańską reformą kalendarza, gdyż obserwacje czynione za pomocą wielkiego gnomonu, urządzonego w zbudowanej w r. 1578 Wieży Wiatrów,
wskazały na konieczność podjęcia reformy.
Nie mam zamiaru zajmować się historyczną stroną stosunku
Watykanu do astronomii, ogólnie tylko stwierdzę, że astronomia żywo krzewiła się w Rzymie i że trzy jej ogniska zawdzię
czają swe istnienie poparciu Watykanu.
Osservatorio del Collegio Romano, założone przez Klemensa XIV (1774) i wyposażone na nowo przez Piusa VII (1804),
zasłynęło w XIX wieku z wielu odkryć astronomicznych a dyrektorami jego byli słynni astronomowie włoscy: C a l a ndr e l l i (1803-1824), de V i c o (1839-1848) a zwłaszcza
Angelo S e c c h i (1850-1878), jeden z głównych pionierów
nowego naówczas działu astronomii - astrofizyki. Podobnie
obecne świeckie Osservatorio Romano in Monte Mario zawdzię
cza swój początek Leonowi XII, który założył niewielkie obserwatorium na Kapitolu.
Historia tzw. Nowego Obserwatorium (Specola Vaticana) datuje się od chwili, gdy Francesco D e n z a w porozumieniu
z Leonem XIII, ponownie zorganizował obserwatorium w pierwotnej jego siedzibie, tj. w Wieży Wiatrów, a więc tam, gdzie
pierwsze podwaliny rzymskiej astronomii budował Grzegorz
XIII. N a dachu wieży zbudowano kopułę, zgromadzono szereg

URANIA

299

starszych, zakupiono kilka nowych narzędzi. W roku 1891
Leon XIII uroczyście otworzył nowe obserwatorium i zapewnił
mu konieczne środki finansowe. Wówczas postanowiono przystąpić do olbrzymiego międzynarodowego przedsięwzięcia, jakim było sporządzenie fotograficznego katalogu i atlasu nieba.
W tym celu zamówiono w Paryżu specjalną lunetę fotograficzną (astrograf normalny) i przebudowano dla niej jedną ze
starych wież obronnych Watykanu. Pracę nad tym katalogiem
i mapą nieba prowadził przez 30 lat uczeń Secchiego, L a i s,
wicedyrektor Obserwatorium w latach 1891-1921, doprowadzając ją niemal do końca.
Z objęciem dyrekcji przez J. J. H a g e n a, obserwatorium
wkracza w nowy okres swego istnienia. Pius X przekazał mu
wówczas swą letnią willę przytykającą do murów obronnych
Watykanu. Drugą, wolną jeszcze wieżę, wyzyskano do ustawienia wielkiego, 40-cm refraktora o ogniskowej 6 metrów.
Z Wieży Wiatrów przeniesiono lunetę, ustawiono w dogodnym
miejscu heliograf, służący do obserwacji Słońca. W ten sposób
obserwatorium zajęło całe pozostałe obwar0wanie miasta watykańskiego.

Za dyrekcji Hagena całą uwagę skierowano na wykończe
nie fotograficznego katalogu i atlasu przydzielonej obserwatorium części nieba, którą to odpowiedzialną i olbrzymią pracę
musiano możliwie szybko ukończyć. Wymierzanie klisz zajęło
siedem lat żmudnej i wyczerpującej pracy. Katalog liczy
481 215 numerów; dziesięć jego tomów ukończono w roku 1928.
Obserwatorium ukończyło tę pracę jako piąte spośród osiemnastu biorących udział w tym międzynarodowym przedsię
wzięciu.

Wielkim osiągnięciem Hagena było wydanie atlasu gwiazd
zmiennych (Atlas Stellarum Variabilium), którego wyszło za
życia autora 7 tomów; tom ósmy wyszedł już po jego śmierci;
ostatni, XI tom, wydano w roku 1941. Atlas zawiera mapy dla
484 gwiazd zmiennych z podaniem dla nich gwiazd porównania (ponad 24 000). Hagen, niezmordowany obserwator, pracował nad barwami i jasnościami gwiazd do Katalogu, zajmował się obserwacją jasnych i tzw. "ciemnych" mgławic. Katalog mgławic ciemnych był jego ostatnią wielką pracą. Hagen
umiera w roku 1930, w wieku lat 83.
Po śmierci Hagena Pius XI powołuje na kierownika Specola Vaticana J. W. S t e i n a, profesora matematyki i fizyki
w Amsterdamie. Opracował on katalog ponad 3000 gwiazd
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podwójnych. Wówczas zaczęła być coraz pilniejsza sprawa
przeniesienia obserwatorium poza Rzym z powodu znacznego
i szybkiego pogarszania się warunków obserwacyjnych w mieście, oraz wskutek równoczesnej rozbudowy tej naukowej placówki do roz.miarów większej instytucji w połączeniu z laboratorium astrofizycznym i z nowymi instrumentami, tak, by
mogło współzawodniczyć z
nowoczesnymi obserwatoriami
Pius XI polecił wówczas odnowić i odpowiednio dla celów
obserwatorium przebudować swój pałac w Castel Gandolfo.
Trzy lata trwała budowa nowych narzędzi zamówionych
przeważnie u Zeissa w Jenie; prace zakończono jesienią 1935 r .
W dniu 29 września tegoż roku odbyło się uroczyste poświę
cenie · nowego lokalu obserwatorium w obecności papieża
i licznie zgromadzonych gości spośród astronomów włoskich
i zagranicznych.
W większej z dwu kopuł ustawiono nowy refraktor z obiektywem o średnicy 40 cm, mający służyć do obserwacji ciemnych
mgławic. W drugiej kopule znalazł pomieszczenie astrograf, tj.
narzędzie służące do fotografowania ciał niebieskich. Składa
się nań refraktor fotograficzny o średnicy 40 cm i 2 m dłu
gości ogniskowej, oraz reflektor o zwierciadle 60 cm i 240 cm
długości ogniskowej, ważący wraz z lunetą celowniczą i masywnym statywem- aż 17 400 kg. Na fotografii widzimy jego
część okularową wraz z wielką kasetą fotograficzną na pierwszym planie. Do teleskopu można zastosować duży spektrograf
(przyrząd do fotografowania widm gwiazd). Oczywiście wielkie
narzędzia uzupełnia szereg instrumentów pomocniczych jak
fotometry, mikrometry, aparaty do pomiarów pozycji gwiazd
na kliszach. Dla wyznaczeń jasności gwiazd na zdjęciach nieba
służy fotometr termoelektryczny, wyposażony niedawno w powielacz elektronowy.
Uzupełnieniem obserwatorium są wspaniałe laboratoria fizyczne i chemiczne. Zajmują one cały parter pałacu, czyli 18
ubikacji. W nowoczesnym obserwatorium o charakterze astrofizycznym takie laboratoria są nieodzowne. Przeprowadza się
w nich badania i kalibrację narzędzi, pomiary kontrólne na
elektrycznych i optycznych instrumentach, badania czułości płyt
fotograficznych, zdjęć widmowych itp. Laboratoria zaopatrzono
w dużą ilość pierwszorzędnych narzędzi. Znajduje się tam
wielki spekt:mgraf Steinheila oraz spektroskop siatkowy Zeissa,
nadto wiele narzędzi pomocniczych jak mikrofotometry, aparaty do projekcji i powiększeń. Kierownikiem pracowni astrofizycznej został O. G a t t er e r, który opracował i wydał dwa
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atlasy widma żelaza, a następnie wielki atlas widm 73 pierwiastków, mogących wchodzić w grę przy badaniach astrofizycznych (wydany w r. 1949). Jest to monumentalne, wzorowo
wydane dzieło, nieodzowne dla wszystkich laboratoriów
spektroskopowych.
Głównym programem obserwatorium jest badanie budowy
Wszechświata, a przede wszystkim Drogi Mlecznej. Dzięki
znacznym rozmiarom pryzmatów obiektywowych na podwójnym astrografie obserwatorium może badać gwiazdy do 14 wielkości gwiazdowej, sięgając tym samym głęboko w przestrzeń.
W tym celu bada się rozkład gwiazd w pewnych, z góry wybranych polach. Aby móc jeszcze udoskonalić badania, zamówiono w r. 1949 sferyczne zwierciadło do nowego teleskopu
typu Schmidta o średnicy 96 cm, oraz jeszcze jeden specjalny
pryzmat obiektywowy. Na wielkim refraktorze obserwuje się
gwiazdy zmienne, gwiazdy podwójne oraz małe planety.
Personel Obserwatorium Watykańskiego składa się z czternastu osób.
ROMAN WOYNARSKI ROŚLINNE

Katowice

PASY OCHRONNE NA MARSIE?

Dla zwolenników hipotezy o możliwości występowania życia
organicznego poza Ziemią szczególnie pociągający temat do
dyskusji od wielu już lat stanowiły zagadkowe "kanały'' na
Marsie, zaobserwowane i opisane przez S c h i a p ar e l l i e g o
w roku 1877.
Zjawisko to potwierdŻały również obserwacje innych astronomów, z których przykładowo wymienić można F. T er by
(1879), W. P i ck er i n g a (1892), L a u'a i L o w e II a (1909),
P h i I l i p s a (1924), S l i p h er a (1924, 1939), P e t t i t a (1939,
1947) i wielu innych.
Przeciwko odkryciu Schiaparelliego wypowiadali się między
innymi: Cer u l l i (1893), A n t o n i a d i (1911, 1926), B arn ar d (1923), K ii h l (1924), D o 11 f u s (1941-1952) i ostatnio
G. Ku i per, który w czasie opozycji Marsa w roku 1956 pilnie
śledził jego tarczę przy pomocy 208-centymetrowego reflektora
obserwatorium McDonalda. Z grupy tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują obserwacje wspomnianego już Dolifusa
z obserwatorium na Pic, du Midi, uznane powszechnie za najlepsze i najbardziej przekonywujące oraz argumentacja Anto-
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niadiego, udowadniającego, że geometryczna siatka "kanałów"
sprzeczna jest z prawami dyfrakcji światła i nie stosuje się do
praw perspektywy.
Nadmienić należy, że do chwili obecnej nie opublikowano
jeszcze wszystkich wyników obserwacji Marsa z roku 1956 a te, które już znamy, nie potwierdzają słuszności wywodów
Schiaparelliego i jego zwolenników, zaprzeczając występowa
niu na Marsie charakterystycznej siatki linii ciągłych. Z drugiej
jednak strony stwierdzone zostało występowanie drobnych, nieregularnych plamek, h..tórych charakterystyczną i niewyjaśnio
ną dotychczas cechą jest układanie się w pewnych kierunkach.
Przypomnijmy z kolei, w jaki sposób starano się wytłuma
czyć odkrycie Schiaparelliego. Oto kilka przykładów:
l Cerulli, Maunder, Evans, Newcomb i większość współcze
snych nam astronomów uważa marsjańskie kanały za złudze
nie optyczne obserwatorów, wynikłe na skutek zmęczenia
wzroku, słabych przyrządów, zakłóceń atmosferycznych lub
bezwiednego łączenia pojedynczych szczegółów na tarczy
planety w siatkq linii ciągłych .
2. Schiaparelli, Lowell i Pickering dopatrywali się w kanałach
dowodu obecności na Marsie istot rozumnych, utożsamiając
zaobserwowane linie z siecią irygacyjną, której zadaniem
ma być rzekomo rozprowadzanie skąpej ilości wody po
powierzchni całej planety.
3. Gramatzki uważał kanały za złudzenie optyczne obserwatorów, wynikł e na skutek kontrastu powierzchni planety
(1922).
4. McLaughlin przyjmuje, że kanały są pyłem wulkanicznym,
układanym przez wiatr w jednolite pasma, przesypane miejscami przez piasek pustynny, co powoduje powstawanie
obrazu przerywanych linii lub pojedynczych punktów uszeregowanych w rzędy.
5. Tombaugh (1950) popiera teorię wulkaniczną działalności
Marsa przypisując jędnak kanałom roślinne pochodzenie.
6. Szereg astronomów uważa kanały za gigantyczne szczeliny
w skorupie lodowej tamtejszych oceanów, uważanych powszechnie za " lądy". Przypuszczenie to związane jest z teorią
Lebiedynskiego o cyrkulacji wody na Marsie.
7. G. Tichow wraz z pozostałymi zwolennikami hipotezy o wegetacyjnej istocie mórz i kanałów marsjańskich, uważają
je za tereny pokryte roślinnością, zbliżoną do flory ziemskiej okolic podbiegunowych. Swiadczyć o tym może zaob-
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serwowana sezonowa zmiana barwy hipotetycznej roślin
(Tichow - 1918, 1920), zdolność polaryzacji glonu
"czerwony śnieg", zbliżona do polaryzacji niektórych połaci
Marsa (Dollfus - obs. Pic du Midi) oraz rewelacyjne wyniki badań Sintona (1956), który w widmie Marsa znalazł
częściowe potwierdzenie pochłaniania promieniowania 3,46f..l.
(związki węgla i wodoru) na wzór roślinności ziemskiej. Na temat sporu o naturę marsjańskich "mórz" wypowiedział się bardzo obszernie w 6-tym numerze Uranii
mgr Andrzej Wróblewski, dlatego też ograniczę się jedynie
do próby wyjaśnienia zagadki marsjańskich "kanałów'· .
Każda z przytoczonych powyżej hipotez ma jakąś słabą
stronę. Niektóre z nich zdeaktualizowały się już w wyniku
ostatnich obserwacji Marsa stwierdzających jedynie występo
wanie na nim oddzielnych szczegółów terenu, ułożonych czasem
wzdłuż pewnych kierunków.
Szczegóły te wg niektórych obserwacji podlegają podobnym
zmianom sezonowym zabarwienia, jak to ma miejsce u "mórz" mogą więc być zaliczone do hipotetycznych terenów, pokrytych roślinnością.
Zakładając, że są to enklawy roślinne, rozsiane na terenie
pustynnym wzdłuż pewnych ustalonych kierunków, dające
czasami złudzenie linii ciągłych, trudno nam wyobrazić sobie
dłuższą ich żywotność i odporność na stałe ataki marsjańskiej
pustyni, czego potwierdzeniem są obserwowane burze piaskowe
na tarczy planety. Tym bardziej trudno wyobrazić sobie, by
zaobserwowane szczegóły mogły być rozpadlinami lub dolinkami
pokrytymi roślinnością, która w stosunkowo krótkim czasie
uległaby zasypaniu przez piaski pustyni.
Czym więc są owe szczegóły i w jaki sposób wytłumaczyć
można ich kierunkowe rozmieszczenie, -pomijając naturalnie
omówione już uprzednio hipotezy.
Pewną próbą odpowiedzi na powyższe pytanie może być
przypuszczenie, że są to roślinne pasy ochronne, powstałe dzięki
specyficznej właściwości tamtejszej roślinności lub w wyniku
działalności hipotetycznych mieszkańców Marsa, broniących
się w ten sposób przed niszczycielskimi atakami pustyni.
Hipoteza ta, fascynująca nas możliwością występowania na
Marsie istot rozumnych - może zbliżonych do człowieka ma jednak swoje słabe strony i wymaga uprzedniego stwierdzenia lub potwierdzenia się obserwacji o roślinnym charakterze omawianych szczegółów oraz możliwości występowania na
Marsie przedstawicieli flory i fauny wyższego rzędu. Szczególnie to ostatnie jest dziś mocno kwestionowane. Powszechnie
ności
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przypuszcza się, że na planecie tej może występować jedynie
roślinność zbliżona do ziemskich glonów i porostów.
Rozważmy jednak wspomnianą ewentualność występowania
na Marsie roślinnych pasów ochronnych.
Wobec przypuszczalnych warunków klimatyczno-glebowych
tej planety przed hipotetycznymi jej mieszkańcami stanęł yb y
następujące problemy do rozwiązania:
jak zabezpieczyć dotychczas zagospodarowane (pokryte
roślinnością?) tereny przed zasypaniem piaskami pustyni
i przed szkodliwym, wysuszającym działaniem wiatrów 'ł
w jaki sposób stopniowo zagospodarować tereny pustynne,
stanowiące blisko 2/3 powierzchni planety?
w jaki sposób ograniczyć i osłabić siłę wiatrów, likwidując
zarazem - przynajmniej częściowo - źródło ich powstawania (obszary pustynne i duże różnice dobowe temperatur)?
jak uzdrowić stale pogarszającą się gospodarkę wodną planety i powstrzymać dalsze rozszerzanie si.ę pustyni?
Problemy te porównajmy z korzyściami, uzyskanymi z zakładania leśnych pasów ochronnych na Ziemi, które:
przy pomocy ażurowych rzędów drzew osłabiają siłę i pręd
kość wiatrów do 15 /'o w środku pól chronionych lub rzędami
roślinności zwartej przenoszą je ponad tymi terenami,
- stanowią naturalną przeszkodę dla posuwających się lotnych
piasków,
powodują lepsze pochłanianie i utrzymanie wilgoci (do 80 % ),
podnoszą poziom wód gruntowych i zmniejszają parowanie
lądu do 40 9"o ,
łagodzą zbyt ostre wahania temperatury, ocieplając lub
ochładzając chroniony teren o kilka stopni Celsjusza, co jest
wynikiem lokalnego gromadzenia pary wodnej, powodują
cego zarazem wzrost opadów w skali rocznej o około 15'/t,.
chronią tereny zagospodarowane przed niszczycielskim działaniem wiatrów,
stanowią jeden ze sposobów stopniowego zagospodarowania
terenów zajętych przez pustynię.
Przyjmując zaobserwowane szczegóły na powierzchni Marsa
za enklawy roślinne (oazy), stanowiące część składową roślin
nych pasów ochronnych - łatwiej zrozumieć moglibyśmy ich
kierunkowe ustawienie i odporność przeciw burzom piaskowym, często obserwowanym przez astronomów. Pasy te moż
naby sobie wyobrazić jako pojedyncze, mniejsze lub większe
zagospodarowane oazy (zaobserwowane szczegóły?), połączone
ze sobą cienkimi liniami roślinności, dzielącymi pustynię na
mniejsze obszary i spełniające właściwą rolę ochronną .

Castel Gandolfo - kopuła obserwatorium astronomicznego, w której przy pomocy przyrządu zwanego astrografem są sporządzane fotografie ciał niebieskich

Astrograf obserwatorium astronomicznego w Castel Gandolfo, oglądany od
strony części okularowej i wielkiej kasety fotograficznej.

Ślad

przelotu rakiety 3-go radzieckiego sztucznego satelity w pobliżu gwiazdy
17 Cyg w konstelacji Łabędzia, uzyskany przez L. Wohlfeila dnia 10 sierpnia
1958 r. (21h36m58S) za pomocą astrografu Ludowego. Obserwatorium Astronomicznego PTMA w Gdaósku-Oliwie. Naświetlenie - 91 minut.

Dwa rozbłyski rakiety 3-go radzieckiego sztucznego satelity po obu stronach
Albireo (beta Cyg). Zdjęcie L. Wohlfeila z dnia 11 sierpnia 1958 r. (21h28mls
oraz 2lh2BmlOS), uzyskane przy pomocy astrografu Ludowego Obserwatorium
Astronomicznego PTMA w Gdańsku-Oliwie. Naświetlenie - 60 minut.
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Hipoteza ta ma jednak poważny minus. Oprócz wspomnianego już uprzednio kwestionowania możliwości występowania
na Marsie flory i fauny wyższego rzędu - brak dotychczas
dowodów potwierdzających obecność owych połączeń pomię
dzy poszczególnymi, przypuszczalnymi enklawami roślinnymi.
Może to być wynikiem ich stosunkowo małych rozmiarów,
poniżej dotychczasowej granicy widzialności lub może nie ma
ich wcale?
Celowość zakładania roślinnych pasów ochronnych potwierdzają nam pasy leśne, powstające na szeroką skalę np w Związ
ku Radzieckim, gdzie stanowią barierę dla wiatrów, wiejących
od strony pustyń azjatyckich.
Pierwszy z nich powstaje wzdłuż rzeki Ural i ciągnąć się
będzie przez ponad 1000 km. Pas ten składa się z 6-ciu rzędów
o łącznej szerokości około 1000 metrów. Ogólna długość
wszystkich pasów przekroczyć ma 5000 km i zająć powierzchnię
ponad 117 tysięcy hektarów.
Czy pasy te - w wypadku ich kilkakrotnego tylko poszerzenia - widoczne byłyby z Marsa jako "kanały" na Ziemi?
KRONIKA
Zakrycie gwiazdy BD ·-20°4568 przez

pierścienie

BatumaJ

Zakrycia gwiazd przez pierścienie Saturna nale'Żą do najciekawszych
zjawisk astronomicznych. Zakrywana gwiazda znika zupełnie lub też
zmniejsza tylko nieznacznie swą ja s ność w zależności od tego, przez
którą część pierścieni jest zakrywana. Obserwacje zmian jasności !r-Viazdy
(dokonywane np. metodą Argeland ~ra ) są niezwykle cenne, stanowią
bowiem jedyną podstawę do wnioskowania o !"8zkładzie gęstości materii
w pierścieniach. Przebieg zmian jasności pozwala· również na dokładne
wyznaczenie szerokości poszczególnych przerw w pierścieniach .
Interesującym przykładem przebiegu omawianego zjawiska może być
obserwacja zakrycia przez pierścienie gwiazdy BD -20° 4568, wykonana
w dniu 28 IV 1957 r. py;zez amerykańskiego amatora J. E. W e s t f a l l a
z Oakland (Kalifornia). Pierwsza zmiana jasności nastąpiła w momencie,
gdy gwiazda zbliżała się do zewnętr znej krawędzi pierścienia zewnę
trznego (pierścienia A). O godz. 71157m14s jasność gwiazdy nagle zmalała, ale już po dwóch sekundach wróciła do pierwotnej wartości. Od
7h58m do 8h2m następował powolny spadek jasności , potem nieoczekiwanie stopniowy wzrost aż do 8h7m, następnie znów powolny spadek
jasności. O godz. Bh12m gwiazda nagle przestała być widoczna. O 8hl7m3Qs
zajaśniała pełnym blaskiem w przerwie Cassiniego i pozostawała w niej
widoczna przez 45 sekund, po czym znów rozpoczęło się powolne, dość
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nieregularne zmniejszanie jasności aż do 8h28m, gdy gwiazda powtórnie
zupełnie znikła . O 8h47m,5 pojawiła się znowu i była widoczna przez
minutę , będąc jednakże na granicy dostrzegalności.
Następnie gwiazda przestała być widoczna i dopiero o llhlm zajaśniała
pełnym blaskiem w przerwie Cassiniego; tym razem blask ten utrzymywał się aż przez pięć minut, po czym znów zaczęło się dość nieregularne zmniejszanie jasności. Ćodnym uwagi jest fakt ponownego powrotu
(na okres l minuty) do pełnego blasku o 1lh27m5os. Prawdopodobnie
_gwiazda przechodziła wówczas przez największą przerwę w pierścieniu A
(przerwę Enckego). Przez następne 2 minuty gwiazda była całkowicie niewidoczna; o llh31m zajaśniała pełnym blaskiem, ale po upływie 70 sek.
znikła nagle na przeciąg 5 sek. O 11h3215S nastąpił równie gwałtowny
powrót do normalnego blasku - gwiazda wynurzyła się z poza brzegu
pierścienia zewnętrznego. Opisany przebieg zakrycia świadczy o znacznej
nierównomierności rozkładu materii w pierścieniach.
(J. B. A. A. , 68, 2, str . 58, 1958)
Nowe badania

Mgławicy

A.

w.

Andromedy

H . C. van H u l s t E. R a i m o n d i H. van W o e r d e n ogłosili
w jednym z ostatnich numerów BuHetin of the AstronamicaL Institutes
of the Nethertands (Vpl. 14, Nr 480, 1957) prac~ o obrocie, rozkładzie
gęstości i masie Mgławicy w Andromedzie. Praca ta opiera się na obserwacjach wykonanych przy pomocy nowego, 25-metrowego radioteleskopu
w Dwingeloo.
Mianowicie mierzono profile emisyjnej linii wodorowej 21-cm
w różnych punktach, leżących na większej osi Mgławicy. Emisję wodorową obserwowano do odległości 2".5 z każdej strony środka Mgławicy.
Szybkość
zbliżania
się
centrum mgławicy ku Ziemi wyznaczono
na - 296 ± 3 km/sek, w zadawalającej zgodzie z pomiarami optycznymi.
Również wyznaczono szybkość obrotu Mgławicy: spada ona z 278 km/sek
w odległości 0°.6 od środka Mgławicy do 221 krn/sek w odległości 2°.5
od środka . Mierzono także gęstość wodoru w różnych punktach Mgła
w icy. Całkowitą ilość wodoru oceniono na okc;>ło 3 X 10 9 m a s Słońca,
czyli z grubsza lOfo całkowitej masy Mgławicy Andromedy.
Druga praca, której autorem jest M. S c h m i d t, podaje nową
dyskusję rozkładu mas w Mgławicy. Opierając się na najlepszym z teoretycznych modeli obracającej się galaktyki, autor oblicza, że masa Mgła
wicy Andromedy wynosi 3.4 X 10 11 mas słonecznych, tj. około trzy razy
tyle, ile podają obecne oceny na masę naszej własnej Galaktyki.
Jednym z problemów, wymagających dalszej pracy, jest wyznaczenie nachylenia płaszczyzny Mgławicy do promienia widzenia. Studia
ramion spiralnych, wyznaczonych przez okolice żarzącego się wodoru,
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77 •. 7 na kąt między promieniem widzenia a normalną do pła
szczyzny Mgławicy. Inna metoda, oparta na znanych kształtach mgła
wic pozagalaktycznych widzianych z boku, prowadzi do wartości 71 •.
Obecnie nie da się jeszcze zadecydować, którą z tych dwóch wartości

należy przyjąć.

(J.

B. A. A. Vol. 68, Nr 6, 1958).
Pg.
Zmienność

nadolbrzymów

Teoria ewolucji gwiazd przewiduje, że w początkowym okresie swego
gwiazda znajduje się na ciągu głównym, by po "wypaleniu" znacznej części wodoru w jej częściach centralnych przejść do obszaru żółtych
i czerwonych olbrzymów. Obecnie stosunkowo najsłabiej zbadany teoretycznie i obserwacyjnie jest okres przechodzenia gwiazdy z jednego z tych
stanów w drugi. Wiadomo tylko, że gwiazda, przesuwając się na diagramie Hertzsprunga-Russella od ciągu głównego do obszaru olbrzymów,
napotyka na swej drodze obszary zajmowane przez gwiazdy zmienne:
{:efeidy, gwiazdy typu Canis Maioris i czerwone zmienne nieregularne
i półregularne. Prawdopodobnie w tym okresie przejściowym równowaga
wewnętrzna gwiazdy zostaje zachwiana, co powoduje regularne lub nieregularne pulsacje. Argumentem na korzyść przypuszczenia, że zmienność jest cechą powszechną dla wszystkich gwiazd opuszczających ciąg
główny, są ostatnie wyniki H. A. A b t a, który stwierdził, że wszystkit>
z wybranych przez niego w sposób losowy dziewięciu nadolbrzymów typu
A i F wykazują zmienność prędkości radialnych, oraz blasku, a bliższa
analiza tych zmian wykazuje, że mamy tu do czynienia z pulsacjami. WystQpowanie podobnych pulsacji stwierdzono już poprzednio u nadolbrzymów późnych typów widmowych.
(Ap. J. 126, 138, 1957)
JIS
życia

Fotoelektryczne pomiary czerwonego

przesunięcia

Dotychczasowe pomiary czerwonego przesunięcia opierały się na pomiarach położeń linii w widmach galaktyk. Przy pomocy największych
teleskopów udało się sięgnąć tymi metodami do obiektów osiemnastej
wielkości gwiazdowej. Okazuje się jednak, że rozstrzygnięcia fascynują
cych problemów skończoności lub nieokończoności Wszechświata oraz
geometrii przestrzeni, w której żyjemy, należy oczekiwać od materiału
-obserwacyjnego obejmującego obiekty znacznie słabsze, niedostępne do
-obserwacji spektroskopowych. Zmusiło to astronomów do szukania innych
metod badania czerwonego przesunięcia, zwłaszcza, że na zwykłych, integralnych zdjęciach dochodzi się do galaktyk 22111-23m, a licznik fotonów

308

w ognisku

URANIA
pięciametrowego

teleskopu na Mt Palomar rejestruje kwanty.
do nas od jeszcze słabszych, niewykrywalnych nawet fotograficznie obiektów. Tej ostatniej metody użył W. A. B a u m, wykonując
fotómetrię wielobarwną galaktyk. Dane takie pozwalają na skonstruowanie krzywe] rozkładu energii w widmie obserwowanej galaktyki; krzywa
taka będzie na skutek oddalania się obserwowanego obiektu przesunięta
ku czerwieni w porównaniu z krzywą dla tego samego obiektu nieruchamego. Niepewność wprowadza jedynie fakt, że różne galaktyki mają
różne rozkłady energii w widmie; w szczególności na pewno różnią się
galaktyki eliptyczne od spiralnych. Baum ograniczył się tylko do galaktyk
eliptycznych, wykalibrował swoją metodę na bliskich, badanych spektroskopowo galaktykach i na szczęście okazało się, że wspomniany efekt jest
zaniedbywalny dla galaktyk z dużymi prędkościami ucieczki (słabych),
tzn. tych, o które głównie w badaniach chodziło.
Dotychczas przeprowadzono jedynie wstępną analizę otrzymanych
wyników. Kształt zależności prędkości ucieczki od odległości wskazuje ,
że przestrzeń Wszechświata z dużym przybliżeniem może być opisywana
przez geometrię euklidesową; ewentualne zakrzywianic się przestrzeni
jest bardzo niewielkie. Przy założeniu niezmienności stałej ekspansji
Baum otrzymuje na wiek V.'szechświata 4.3X19 9 lat w przypadku przestrzeni euklidesowej, lub nieco mniej w przypadku drugim .
dochodzące

(A. J. 62, 6, 1957)

JIS

Automatyzacja pomiarów astrometrycznych
Ogromną ilość wiadomości o budowie i kinematyce naszej Galaktyki
uzyskuje się z danych o ruchach własnych gwiazd. Rozwój astronomit
gwiazdowej wymaga coraz to większej ilości i coraz dokładniejszych pomiarów astrometrycznych, co napotyka na trudności w zwi~1zku z tym, że
ilość astronomów zajmujących się tymi pomiarami gwałtownie maleje.
W związku z tym rozwiązania sytuacji należy oczekiwać jedynie od
wprowadzenia automatyzacji techniki pomiarowej. Pionierem w tej
dziedzinie jest Obserwatorium Licka. w którym pod kierunkiem V a s il e v s k i s a realizowany jest ogromny program ruchów własnych. Do
pomiarów ma być użyta kompletnie automatyczna maszyna elektronowa.
Dla wykonania pomiaru pary klisz, na podstawie których ma być wyznaczony ruch własny danej gwia:;:dy, potrzeba jedynie za pomocą dziurkowanej kartki podać maszynie przybliżone współrzędne obiektu. Sam pomiar odbywa się zupełnie automatycznie, dokładność jego wynosi
około 1 / 4 mikrona, zaś wynik (we współrzędny~h prostokątnych) zostaje
wydrukowany na karcie gwiazdy.

(A. J. 62, 35, 1957)

JIS
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GWIAZDY NASZEGO NIEBA
Układ

gwiazdowy beta Liry -

Lutni

Od dawna wiadomo, że gwiazda oznaczana literą grecką ~ (beta)
w gwiazdozbiorze Liry, cechuje się zmiennością swego blasku. Wytłu
maczenie mechanizmul tego zjawiska podał już w 1784 r. 19-letni głu
choniemy od urodzenia, miłośnik astronomii J. G o o dr i ck e. Przyjął
bowiem, że dwie gwiazdy o różnej jasności, a przy tym także o różnych
wymiarach przestrzennych, krążąc dokola wspólnego środka •s woich
mas, przesłaniają się wzajemnie i stwarzają dla nas zjawisko nazywane zaćmieniem gwiazdy. Goodricke przyjął identyczne wyjaśnienie
dla regularnie zmiennej gwiazdy beta Perseusza, • nazwanej przez Arabów Algolem, czyli Czartem, albo Diabłem. W póżniejszych badaniach
stanowisko Goodricke'a znalazło potwierdzenie.
Tak więc gwiazda beta Liry jest gwiazdą zaćmieniową i w ielokrotną, stanowi układ dwóch ciał niebieskich, zwanych jej składni
kami, związany w jedną nierozerwalną całość siłą wzajemnego przyciągania . Odległość między tymi składnikami może być różna, większa
lub mniejsza, aż do granicy pozornego ich zlania się w jeden obiekt.
W tym krańcowym wypadku dopiero spektroskop ujawni nam podwójność układu na podstawie wywołanego widma światła badanej gwiazdy.
Układy, odkryte przy użyciu spektroskopu, nazwano "ciasnymi", atmosfery ich składników mogą się wzajemnie przenikać. Niezwykła bliskość składników ultładu wskutek dużej siły wzajemnego ciążenia, wywołała na powierzchni gwiazdy zjawisko przypływów materii, z której jest ona zbudowana, powodując deformację kształtu obu składni
ków, a mianowicie zmieniając ich postać kulistą na elipsoidalną (jajowatą) .

Takim

ciasnym jest gwiazda beta Liry. Jeden jej
zaznacza swą obecność w widmie; jest to duża
gwiazda gorąca, z rodziny gwiazd helowych, najczęściej spotykanych
w Drodze Mlecznej, widmo jej odpowiada klasie B Bp. Drugi składnik
labo widoczny, jest gwiazdą mniejszą, widmo jego światła należy do
klasy B 2p (roczniki niemieckie podają klasę F, wtedy należała by ona
do grupy gwiazd zwanych wapniowymi). Widmo całego układu wykazuje bardzo skomplikowaną budowę. W lecie 1955 r. J. S a h a d e
i O. S t r u v e, z obserwatorium na Mount Wilson zgromadzili około
200 fotografii widm tej gwiazdy, z różnych faz jej zaćmieniowego okresu
i odkryli mnóstwo osobliwości, trudnych do zupełnego wyjaśnienia
w ramach z góry przyjętego modelu budowy gwiazdy. Zebrany materiał spektroskopowy dał Struve'mu podstawę do opracowania hipotezy, według której układ beta Liry jest utworem gorących gazów
o temperaturze średnio 11 ooo•c, o dużej gęstości materii, a przy tym
stosunkowo młodym. Oba składniki układu tracą swoją masę przez
składnik

właśnie układem

wyraźnie
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nieustający wypływ strumieni gazów o różnej temperaturze, płynących
ku stronom wzajemnie ku sobie zwróconym. Jaśniejszy i obfitszy
strumień pochodzi od jaśniejszego składnika i prędkość jego wypływu
waha się od 180-360 krn!sek, przekracza wtedy prędkość orbitalną ruchu samej gwiazdy. Strumień wypływający z ciemniejszego składnika
posiada prędkość 140-200 km/sek. Krótko po głównym minimum blasku strumień gazów porusza się prosto w stronę obserwatora i rzutuje
się na tle składnika jaśniejszego, przeto widzimy prążki pochłonne
(absorpcyjne) przesunięte ku fioletowej stronie widma. Niedługo potem
oglądamy jasny strumień gazów na tle czarnego nieba i wtedy wystę
pują prążki emisyjne. Przy wtórnym minimum blasku powtarza się to
samo zjawisko ze !'i,trumieniem mme]szym. Według uzupełnienia
G. P. Ku i per a strumienie po wyjściu z obszaru układu formują
rozległą spiralę. Byłby to uroczy widok, gdyby mógł być oglądany.
W widmie beta Liry stwierdzono nieprzesunięte prążki H i K, należące do międzygwiazdowej materii.
Przebieg krzywej zmienności blasku gwiazdy wykazuje podwójne
szczytowe maksimum przedzielone podwójnym minimum, co też zmusiło do opracowania swoistego o wyjątkowej budowie modelu tego
układu. Obecnie można tłumaczyć zaobserwowany charakter zmienności
blasku gwiazdy założeniem, że jej składniki są silnie wydłużone (jajowate), kształtu elipsoidy obrotowej. Ich osie wielkie skierowane są ku
wspólnemu środkowi mas, przez co zwracają się ku nam wciąż zmienną
powierzchnią.

okres zaćmienia gwiazdy był oceniany na 12 dni 19 godzin,
jednak zwiększa s1ę corocznie o 9.38s, równa się dzisiaj
12 d. 22.5 godz., czyli 12.908 doby. Wywołuje to wrażenie, jakby coś
przeszkadzało
w przestrzeni swobodnemu ruchowi jej elementów.
Gwiazda w tym czasie osiąga dwukrotnie szczyt swojej widomej jasności, odpowiadający +3.45 1 ~', a tym samym posiada dwa minima
swego blasku, co już spostrzegł Goodricke. W głównym minimum
przedstawia się nam jako obiekt +4.3'~. zatem amplituda wahań jasności zawiera się w granicy niespełna jednej wielkości gwiazdowej.
Natomiast przy wtórnym minimum zbliża się jej jasność do wartości
+3.9m, a więc spada nieco więcej ąiż o pół wielkości gwiazdowej w stosunku do widomego blasku. Główne minimum blasku występuje, gdy
składowa mniejsza i jasnością słabsza przesuwa się na tle jasnego
składnika;
odwrotnie jest przy wtórnym minimum. Zakrywającym
wtedy składnikiem jest jasna gwiazda.
Przy wyznaczeniu wielkości m a s pojedynczych składników natrafiamy na pierwsze trudności i rażące sprzeczności. Z wykresu krzywej
zmian blasku można obliczyć wielkość promienia jaśniejszego składnika,
który wypada równy 70-ciu promieniom Słońca. Wynik ten wskazywałby, że gwiazda należy do klasy tzw. nadolbrzymów.
Pełny

ponieważ
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Tymczasem na podstawie spektrogramu, przy założeniu, że układ
jest typu ciasnego, otrzymujemy tylko 12 promieni Słońca. Gwiazda
jako nadolbrzym powinna posiadać absolutną jasność co najmniej minus 7m, co znowu jest sprzeczne z wyglądem jej widma, które wskazuje najwyżej na minus 4m. Biorąc pod uwagę znaną zależność pomiędzy masą gwiazdy a jej absolutną jasnością, masa; gwiazdy jaśniej
szej równałaby się tylko około 13 masom Słońca. Pragnąc wyznaczyć
masę składnika ledwo widocznego, przy założeniu
jego orbitalnej
prędkości około 180 km/sek, musielibyśmy przy\ąć, że masa jego
równa się prawie 21 masom Słońca.
Aby usunąć te sprzeczności s. G a p o s c h k i n, astronom amerykański, założył istnienie wokoło mniejszego składnika układu ruchomej,
grubej, pochłaniającej warstwy gazów, co nie jest prostym wymysłem,
albowiem jej istnienie popiera zaobserwowane widmo światła. Zgodnie
z zależnością masa - jasność oraz przy założeniu, że stosunek mas
składników tego rodzaju gwiazd zaćmieniowych wyraża się cyfrą 2,
a nadto przyjmując hipotetycznie do obliczenia masę jaśniejszege>
składnika na 9.7 mas Słońca a dla gwiazdy ciemniejszej 19.5 mas Słońca,
otrzymał on wynik orientacyjny dla wy m i arów składników 19 promieni Słońca dla jaśniejszej gwiazdy, a 14 promieni dla ciemniejszej.
Nawet przy tak skomplikowanych założeniach nie usunięto wszystkich
narzucających się sprzeczności. Dotychczas nie umiemy dać odpowiedzi
na pytania: dlaczego chmura gazowa, otaczająca ciemniejszy składnik,
n :c przysłania jasnego składnika tuż przed a także po minimum blasku
gwiazdy'? Co dzieje się z energią pochłoniętą przez chmurę gazową,
która pomniejszyła jasność zaćmionej gwiazdy, a nie wywołała koniecznych linii pochłonnych odpowiedniej mocy?
Powyższe nierozwiązane problemy spowodują, że jeszcze nieraz powracać będziemy do tak interesującego układu gwiazdowego, z którym każdy miłośnik nieba gwiaździstego winien się zapoznać.
Położenie gwiazdy dla epoki 1959 wyznaczają współrzędne:
alfa (wznoszenie proste) = 18h4811133.867s,
delta (zboczenie gwiazdowe) = +33°18'50.35" .
(wkp)

PORADNIK OBSERWATORA
Powierzchnia plam

słonecznych

a liczby Wolfa

Obok powszechnie używanego indeksu aktywności Słońca, jakim jest
tzw. względna liczba Wolfa oparta na ilości i konfiguracji obserwowanych w danym momencie plam, używany jest jeszcze inny indeks, mianowicie dzienna powierzchnia obserwowanych plam słonecznych, mierzona
w milionowych częściach powierzchni półkuli Słońca. Jakkolwiek w poszczególnych dniach stosunek dziennej powierzchni obserwowanych plam
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do liczby Wolfa ulega znacznym wahaniom, to jednak za dłuższy odcinek
czasu stosunek ten wyrównuje się i wielu autorów (M. W a l d m e i e r,

s
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1954

K. O. K i e p e n h e i er) podaje jako
16,7, czyli S=16,7. R.

t95G
współczynnik

1957
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przeliczeniowy war-
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Porównując liczby Wolfa z dzienną powierzchnią obserwowanych
plam w 19 cyklu zauważyłem, że współczynnik ten nie jest stały nawet
dla dłuższych okresów, lecz zmienia się stopniowo w miarę trwania cyklu.
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Wykres podany na rys. l przedstawia zmiany stosunku od roku 1954 do
roku 1958. Stosunek S wyraźnie zależny jest od fazy cyklu. Na początku
cyklu wynosi około 5, stopniowo zwiększa się i w okresie maksimum
osiąga wartość powyżej 20. Wykres powyższy sporządzony jest na podstawie obserwacji własnych, a więc z natury rzeczy niepełnych. Sprawdzeniem otrzymanego cyklu jest wykres zmian S dla cykli 12, 13 i 14
przedstawiony na rys. 2. Dane liczbowe zaczerpnięte z monografii
G. Ku i p e r a. Z wykresu widać, że stosunek S zależny jest od fazy
cyklu i jest najmniejszy w okresach minimum, zaś wartość największą
osiąga w okresie maksimum aktywności.
Wynika stąd, że omawiane indeksy aktywności Słońca nie są zupełnie
równoznaczne. A więc zmiany dziennych powierzchni plam przebiegają
inaczej niż zmiany liczb Wolfa.
Waclaw Szymański - Katowice
Okresowe zmiany

długości

cykli plamotwórczych

Słońca

Czas trwania podstawowych cykli zmian plamotwórczej aktywności
nie jest jednakowy. średnio wynosi on około 11 lat. Stąd nazwa
,.11-letni cykl". Czas trwania poszczególnych cykli zmienia się dość
znacznie. Aktywność Słońca, mierzona tzw. względną liczbą Wolfa, notowana jest od roku 1749. Przed rokiem 1749 odnotowane są jedynie momenty wystąpienia maksimum i minimum aktywności. Dane te sięgają
do roku 1610.
Słońca
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Jeżeli za czas trwania cyklu przyjąć okres od minimum do maksimum,
to można stwierdzić, że waha się on w granicach od 8-15 lat. Na średni
czas trwania cyklu przyjmuje się 11,2 lat.
Jednak czas trwania ostatnich 4 cykli jest znacznie krótszy. Wynosi
cm kolejno:
Cykl 15-ty - 10,0 lat
Cykl 16-ty - 10,2 lat
Cykl 17-ty- 10,4 lat
Cykl 18-ty - 10,2 lat
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Również średni czas trwania cyklu w ostatnich 4 cyklach stale się
zmniejsza. Srednio za ostatnie 18 cykli wynosi on zaledwie 11,07 lat. Się
gając do roku 1610, w którym mamy odnotowane pierwsze minimum,
otrzymamy na średni czas trwania cyklu wartość 11,08 lat, a więc wartość
również mniejszą niż dotychczas przyjmowano za średnią.
Może więc powstać pytanie, czy nie mamy tu do czynienia ze zmniejszaniem się długości H-letniego cyklu.
Na rys. l podany jest wykres zmian długości kolejnych cykli poczynając od roku 1610. Zmiany długości wyglądają na pozór dość chaotycznie. Jeżeli jednak sporządzimy wykres wartości wyrównanych za kilka
cykli (rys. 2), to wyrażnie wystąpi cykliczność tych zmian.

- - - - - l b cykli - - - - - ,

----15cy:k" ------

<6

Widoczne jest, że czas trwania cykli zmienia się okresowo . Można zaukolejne maksima i minima długości cykli podstawowych, przy
czym ekstremalne różnice wykazują kolejne mniejsze i większe wartości.
Z wykresu widać, że całkowity okres zmian obejmuje 15 cykli z tym,
że składa się on 11 dwóch półokresów obejmujących 7 i 8 cykli, między
którymi spadek długości cyklu jest mniejszy.
Jeżeli przypomnimy sobie istnienie tzw. BO-letniego okresu zmian
aktywności cykli, który również obejmuje kolejno 7 i 8 cykli podstawowych, to można wysnuć stąd wniosek, że czas trwania cykli jest prawdopodobnie powiązany z ich aktywnością. Rzeczywiście powiązanie takie
istnieje, chociaż długość cykli nie jest bezpośrednio zależna od wysokości
cyklu, lecz od różnicy w aktywności sąsiednich cykli.
Wykres zmian wyrównawczych wartości przedstawiony na rys. 2, obejmujący dwa okresy, pozwala jedynie na uwypuklenie okresowości zmian
oraz na ustalenie długości okresu, lecz sam charakter zmian ulega przY
tym zniekształceniu.
Aby uwidocznić zmiany długości trwania cykli w ustalonym okresie
(15 cykli) należy nałożyć kolejne okresy jeden na drugi. Wynik takiego
nałożenia przedstawiony jest na rys. 3. Na wykresie występuje wyraźny

ważyć
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podział

okresu 15 cyklowego na dwa półokresy, obejmujące kolejno 7 i 8
(!ykli. Maksimum i minimum aktywności w cyklach sprzed roku 1749
prawdopodobnie nie są tak dokładnie wyznaczone, jak w ostatnich 18 cyklach, kiedy notowano dokładnie zmiany aktywności na podstawie względ
nych liczb Wolfa. Niemniej jednak okresowe zmiany długości cykli wy.s tępują zupełnie wyraźnie.

Jak widać z rys. 3 pierwszy cykl okresu jest wyjątkowo długi , drugi
z nacznie krótszy a długości następnych cykli stopniowo zmniejszają się,
osiągając minimum w siódmym cyklu, którym zamyka się pierwszy pół
okres. Osmy cykl znów wykazuje znaczny wzrost, chociaż mniejszy niż
na początku okresu a długości następnych cykli na ogół stopniowo zmniejszają się i osiągają najmniejszą wartość w końcu okresu.
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Wracając do pytania postawionego na początku artykułu, można powiedzieć, że krótki czas trwania ostatnich cykli jest zjawiskiem przejścio
wym, występującym zwykle przy końcu 15 cyklowego okresu.

Ponieważ ubiegły cykl 18-ty, jak widać z wykresu na rys. 3, był ostatnim w okresie, więc obecnie trwający cykl 19-ty powinien trwać o kilka
lat dłużej od przeciętnej wartości 11.2 lat, zgrubsza biorąc, około 14 lat.
Tym samym "niedobór" w średniej wa~tości czasu trwania cykli już
w bieżącym cyklu powinien wyrównać się.
Wypada to z przytoczonych wykresów i rozumowań. Przebieg 19 cyklu
powinien wykazać, czy przewidywanie takie jest słuszne.

Waclaw

Szymański

-

Katowice
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Gwiazdy zmienne

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na paździemik (podane są przybliżone
momenty minimum w czasie środkowo-europejskim):
WW Aur: X, 2d20hi5m (wt), 4d2h30m, 7d21h30m (wt), 9d3h45m, 12d22h30m
(wt), 14d4h45m, 17d23h45m (wt), 19d6hOOm, 23dlhOOm (wt), 26d19h45rn,
28d2h15m (wt), 31d21hOOm.
AR Aur: X, 3d2h3'()m, 7d5h30m, 23d18h30m, 27d2lh45m.
RZ Cas: X, ld19hOOm, 2d23h45m, 4d4h30m, 7dl8h30m, 8d23hOOm, lOd4hOOm.
13d17h45m, 14d22h30m, 16d3hl5m,
25d16h45m, 26d2lh30m, 28d2h15m.

19dl7hl5m,

20d22hOOm,

22d2h45m,

RR Lyn: X, 8d22h, 18d21h, 28d19h.

1J Lyr: X, 6dl5h, 19dl3h.
A W Peg: X, 9dl6h, 20d7h, :ffid22h.
EE Peg: X, 2d21h45m, 8d4hOOm, 10d19hOOm, 16dlhOOm, 23d22hOOm, 29d4hOOm.

31d19h15m.
Andrzej WróbLewski

OBSERWACJE
Obserwacja zorzy polamej

Dnia 4. IX. 1958 r. o godz. 22.45 czasu letniego zauważono w Jaworznie na północno-wschodnim niebie około 20• nad horyzontem wąską:
ciemno-czerwonę smugę. Smuga rozsuwała się niby kotara przez niebo
północne ku zachodniemu, różowiejąc na wschodzie, a purpurowiejąc
na północnym zachodzie. O godz. 22.50 obserwowałam jej pasmo, przechodzące na tle gwiazdozbiorów Perseusza, Woźnicy, Wielkiej Niedźwie
dzicy, sięgające aż do granicy Wolarza, gdzie wyraźnie występowało
purpurowe obramowanie. O godz. 22.56 wystrzelił słup seledynowy,
przechodzący przez Mizara i Alkora w Wielkiej Niedźwiedzicy. Podobny odcień seledynu wplótł się w purpurę obramowania kotary przed
Wolarzem. O godz. 23.00 słupy rozpływają się w czerwień i kotara
zsuwa się na północnym niebie od zachodu i wschodu, wyraźnie zwę
żając się. O 23.08 nie obejmuje już Perseusza i Woźnicy, a na północnym
zachodzie nie obejmuje dyszla Wielkiegu Wozu. O 22.30 blednąca smuga
sfałdowanej kotary przesuwa się poniżej Gwiazdy Polarnej, obramowana od góry częścią gwiazdozbioru Smoka. O 23.46 różowo-sina plama
niknie na granicy Żyrafy i Rysia.
Maria

Kłusak

-

Jaworzn~

URANIA
KRONIKA
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ZAŁOBNA

Dnia 16 sierpnia r. b. zmarł w Nowym Sączu inż. Władysław Pietruszewski, wieloletni, gorąco oddany realizacji zadań naszego Towarzystwa
członek Nowosądeckiego Oddziału P.T.M.A. Cześć Jego pamięci.
KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Październik

1958 rok

Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązu
jącym w Polsce. Symbole: d, h, m. s oznaczają dnie, godziny, minuty l sekundy łuku. Przez a.
oznaczono, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał
niebieskich, wznoszenie proste 1 zboczenie: ').., ({)• oznaczają długość i szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg wielkość gwiazdową.

a.

td-3111. Planety i planetoidy. M er kury praktycznie nie będzie
widoczny w ciągu całego miesiąca; 5. X. górne złączenie ze Słońcem;
22. X. o 13h mija Jowisza o 1. 0 7 na pd. W e n u s przebywa w gwiazdozbiorze Panny, wschodzi na godzinę przed Słońcem; 31. X. o 15h mija
Neptuna o 44' na pd.; jasność w dniu l. X. - 3.4 mg. M ar s widoczny
przez całą noc w konstelacji Byka, porusza się ruchem prostym do
9. X. 23h, odtąd ruchem wstecznym; 2 i 29. X. spotkanie z Księżycem;
średnica tarczy wzrasta z 16,4" na 18.6" pod koniec miesiąca, jasność na
początku miesiąca 1.2 mg, wzrasta przy końcu miesiąca do - 1.8 mg.
Jowisz w pobliżu Słońca, z tego powodu nie podajemy zjawisk w ukła
dzie jego galileuszowych księżyców; 14. X. bliskie spotkanie z Księży
cem, niewidoczne. S a t urn widoczny na początku wieczora w Wę
żowniku; 17. X. spotkanie z Księżycem (niewidoczne). U r a n widoczny
w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Raka; 8. X. spotkanie z Księ
życem o 17112•~1 N e p t u n niewidoczny, 28. X. w złączeniu ze Słońcem.
Cer e s i J u n o w niedogodnych warunkach do obserwacji.
2dl9h23m Księżyc w złączeniu z Marsem, Mars o l •46' (geoc) na pół
noc od Księżyca.
Od 2d Gwiazdy spadające - Kwadrantydy.
3d04h Zakrycie gwiazdy a Tau (3.9 mg) przez Księżyc w fazie 3 dni
przed ostatnią kwadrą. Podajemy momenty początku i końca zjawiska
obliczone dla pięciu miast polskich przez Obserwatorium Krakowskie.
Początek (zajście)

Poznań
Wrocław

Toruń

Kraków
Warszawa

4h 43'!':ł
39 1!'7
48'!'1
42'!'0
49'!'2

Koniec

(wyjście)

5h 221!'5
28~2

21~

351!"4
27m9
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3d22h.6 Minimum Algola. Będzie ono trudne do obserwowania ze
na obecność na niebie Księżyca w fazie 3 dni przed pełnią_

względu

8d17h02~ 1 Złączenie
życa

w fazie 2 dni po

Od 9ti Gwiazdy

Urana z

Księżycem,

Uran o 5°43' na pn. od

Księ-

pełni.

spadające

- Giacobinidy.
wschodnie odchylenie Tytana.
9d23h Mars zatrzymuje się (stacjonarny) we wznoszeniu prostym_
12d Niewidoczne w Polsce całkowite zaćmienie Słońca (Pacyfik).
Od 12d-23d Gwiazdy spadające - Arietidy, bardzo powolne bolidy_

9d13h.6

Największe

13d07hl5:;' Złączenie Księżyca z Merkurym; Merkury o 9' (geoc.) na
od środka Księżyca. Ze względu na porę dzienną złączenie mogło
by być widoczne jedynie przez lunetę z ustawieniem równikowym i przy
wyjątkowo czystej atmosferze.
północ

13d21h49'!'

Złączenie Księżyca

z Neptunem; Neptun o 39 ' na pn. od

Księżyca.

17d02h12~'

Księżyca z Saturnem. Saturn o 3°28' na pd_
odchylenie zachodnie Tytana.
J8li-20d Gwiazdy spadające - Orionidy, szybkie.
21li03h.4 Minimum blasku Algola. Ze względu na nieobecność Księ
życa można będzie dogodnie obserwować zwłaszcza pierwszą "gałąź"
zaćmienia (blask opadający i minimum).

17d18h,2

Złączenie

Największe

24dOOh.3 Minimum blasku Algola. Dogodne warunki do obserwacji
obu gałęzi krzywej.
25d1Jh.8 Największe wschodnie odchylenie Tytana.
26d21h.2 Minimum blasku Algola. Dobre warunki obserwacji blasku
wzrastającego.

29d20h14'!' Mars w złączeniu z Księżycem w fazie 2 dni po pełnL
Mars o 2°43' na północ od Księżyca. Efektowne ze względu na dużą
jasność bliskiego opozycji Marsa (około 1.8 mg).
30d -

17. XI. Gwiazdy

Zjawiska w
Październik

spadające-

układzie księżyców

Taurydy, powolne bolidy.

galileuszowych Jowisza

1958 r.

Ze względu na nieodpowiednie do obserwacji warunki, w jakich
:majduje się Jowisz i jego księżyce, nie podajemy ich położenia ani
:ajawisk w ich układzie.

Październik
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KOMUNIKATY ODDZIAŁOW P. T. M. A.
na. październik 1958 r.
Andrespol - Zakłady Ceramiki Budowlanej,
- Ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły InżynierRkiej.
Biecz - Przedmieście 618.
Częstochowa Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium AstronomicznE'
w Parku Staszica. - Sekretariat czynny codzienme w godz. 16-19. Pokazy
nieba w każdy bezchmurny wieczór.
Frombork - Katedralna 21. Sekretariat w lokalu własnym czynny we wtorki
i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca, Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedzibą
Oddziału jest Ludowe Obserwatorium
Astronomiczne Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 34, telefon 6-419. Sekretariat czynny we srody
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - Ul. 10 Lutego 24, Polskle Linie Oceaniczne.
Gliwice - Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór, po uprzednim telefonicznym porozumieniu: J. Kasza, Ruda Sląska, ul. Obrońców Stalingradu 32, tel. 52-481.
Jędrzejów Siedzibą Oddziału jest Ludowe Obserwatorium Astronomiczne, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgło
szonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedzibą Oddziału jest Planetarlum l Obserwatorium Ludowe, Chorzów l, 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 instrumentalnej w Czytelni Planttarium od
godz. 18.
Kraków - Ul. L. Solskiego 30, m. 4. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki
w godz. 17-20. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. Pokazy nieba
na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz. 19-21.
Krosno njW. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki l, I. p , Jan
Winiarski. Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź W lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pok. 512. 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 Oddziału.
Nowy Sącz - Lokal własny przy ul. Jagiellońskiej 50 a, teł. 80-52. Sekretariat
czynny codziennie w godz. 16-19.
Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim porozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebrania członków w każdą 3-clą sobotę miesiąca od godz. 18-tej
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Lokal własny przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom Kultury,
pok. 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 18-18.
Ostrowlec Swlętokrzyski - Lokal własny, Zakład. Dom Kultury, Al. 1 Maja, Ill p.
Oświęcim Ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny czwartek od zmroku lub po uprzednim porozl\mieniu: H. Stupka,
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we c7wartkl w godz. 18.38-20.
Płock J. Burzyńskl, pl. Narutowicza l. - Delegatura "Ruch".
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publ!czne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór w Parku lm. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P. T. M. A.
(obok Palmiarni). Sekretariat Oddziału czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17-19.
Racibórz - Ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Szczecin - I<;ltedra Fizyki Polltechnlkl Szczecińskiej. Sekretariat czynny we
środy w godz. 28-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W . razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Lokal własny, ul. T. Kościuszki 10, m. 3.
Toruń Lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. - Sekretariat 1 biblioteka
czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20, oraz w soboty w godz. 17-19.
Dnia 6. X. odczyt mgr C. Iwaniszewskiej p. t.• ,,Sprawozdanie z obrad Między
naródowej Unii Astronomicznej". Dnia 27. X. odczyt prof. J. Szyca p. t. "Problem czasu w podróżach kosmicznych.
strzeni".
Warszawa - Lokal własny przy Al. Ujazdowskich 4.; Sekretariat l Sekcje czynne
we wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w ka7dy bezchmurny wieczór w godz. 19.15-?1
Wrocław Lokal własny, przy ul. Ploni,ersklej 11.
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Kometa Mrkosa (1957 d) sfotografowana w Skalnate Pleso dnia 20 sierpnia 1957 roku przy pomocy półmetrowego teleskopu. Naświetlenie 13 minut.
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P1smo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

JAN GADOMSKI -Warszawa

BOGATY INWENTARZ

CZECHOSŁOWACKICH

KOMET

Dnia 3-go sierpnia 1957 Międzynarodowe Biuro Telegramów Astronomicznych w Kopenhadze nadesłało następującą
kodę:

FREDERICIA
W1 KOEBENHA VN 28 3 0220 NORTHERN
= OBS = PETEEMA WSW
= MRKOS NAKED EYE COMET MRKOS 02039 AUGUST
00550 08100 23800 34489 MRKOS ANOTHER LAUSTSEN
COPENHAGEN 02029 AUGUST 20545 0820Y 2334Y 54114
FIRST DECLINATION UNCERTAIN THERNOEE =z tych liczb wyłania się następująca treść:
Obserwatorium PTMA
Kometa Mrkos widoczna gołym okiem, odkrywca Mrkos
drugiego sierpnia 011 55m,o czasu uniwersalnego, 0,3 wielkości
gwiazdowej, objekt rozmyty z kondensacją pośrodku, zaobserwowana przybliżona pozycja 8hJ om,o + 38°0'' suma liczb poprzednich 34489, jeszcze jedna obserwacja Laustsen Kopenhaga
2-go sierpnia 20 11 54 01 ,5 cz. uniw., jasność 0,2, objekt rozmyty
z jądrem, pozycja 8h20m + 3,'3°34', suma poprzednich liczb
54114, pierwsza deklinacja niepewna Thernoee (kierowniczka
Biura).
5-go sierpnia małe sprostowanie: "deklinacja miała być 32°
zamiast 38°".
Znów odezwało się obserwatorium na Łomnicy . Odkryta
kometa jest 13-tą z rzędu zespołu Skalnate Pleso - Łomnica
(p. ryc. na okładce) .
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Na naszą prośbę kierownik obserwatorium na Łomnicy
i odkrywca 10-ciu komet, Antonin M r kos, nadesłał nam
parę szczegółów na temat swych prac.
Antonin Mrkos został zaangażowany w r. 1945 do świeżo założonego w Tatrach wysokogórskiego obserwatorium Skalnate Pleso (1790 m) jako obserwator. Zadaniem jego było śle
dzenie komet. (Placówka na szczycie Łomnicy (2634 m) dopiero była w projekcie). Do tego celu otrzymał teleskop zwierciadłowy o średnicy 60 cm, ogniskowej 330 cm. W ciągu pię
cioletniej pracy wykrył 3 nowe komety: 1948a, 1948d i 1948n
i to wszystkie w jednym roku. Nadto pierwszy odszukał wspomnianym narzędziem 3 powracające komety periodyczne:
1949f, 1949h i 1950d jako słabe obiekty odpowiednio 18m, 17m
i 16m. Prócz komet wykrył 6 nieznanych jasnych mgławic galaktycznych, z których dwie mają średnicę aż 2°. Jego pracy
zawdzięcza się też powstanie na Skalnate Pleso fotograficznego atlasu nieba, który obejmuje wszystkie gwiazdy do 16m
widoczne nad tamtejszym horyzontem. Jest to zbiór negatywów w dwóch egzemplarzach. Za prace te został trzykrotnie
nagrodzony medalem przez Astronamical Society of the Pacific.
W r. 1950 ukończono obserwatorium na Łomnicy. Mrkos
osiadł tam jako kierownik, by w ciągu lat siedmiu powiększyt
kometarny inwentarz Czechosłowacji o 7 nowych komet. Obserwatorium na Łomnicy jest jedną z najwyżej położonych placówek astronomicznych na świecie. Warunki optyczne są tam
wyborowe. Obserwatorium posiada: l) teleskop newtonowsk
o średnicy 50 cm i ogniskowej 230 cm, 2) dużą kamerę Maksutowa o średnicy 41 (50) cm i ogniskowej 93 cm, 3) refraktor
o otworze 15 cm, ogniskowej 223 cm oraz 4) małą kamerę
Maksutowa o otworze 12 (16) cm, ogniskowej 12 cm. Teleskopy
i kamery są wykonania czechosłowackiego. Warunki pracy nic
są tam łatwe z powodu surowego wysokogórskiego klimatu.
Zimą, nieraz przez długie tygodnie, obserwatorium pokrywa
szczytowy nawis śnieżny. Placówka jest połączona kolejką
linową ze Skalnate Pleso i miejscowością klimatyczną Tatrzań
ska Łomnica (850 m).
Siedem nowych komet Mrkosa to: 1952c, 1952f, 195Ba,
1955e, 1955i, 1956b oraz 1957d. Komety 1955e i 1957d odszukał
gołym okiem.
W r. 1956 Mrkos pierwszy wytropił powracającą kometę
periodyczną Olbersa jako obiekt 16m. Cyrkularze 'Międzynaro
dowej Unji Astronomicznej zawierają często pozycje komet,
wyznaczone przez Mrkosa, gdyż śledzi on też komety wykryte
przez innych. Łomnica stanowi również ośrodek obserwacji
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astrofizycznych. Mrkos dokonuje pomiarów aktynometrem Michelsona-Martena i fotometrem fotoelektrycznym. Obecnie
w ramach prac Międzynarodowego Roku Geofizycznego bada
nocne świecenie nieba w emisjach: 6300, 5577, 5494 i 5300
angstremów metodą doc. L i n k a.
Niemniej aktywną w dziedzinie wykrywania komet jest
osiadła w Skalnate Pleso Ludmiła M r kos o v a- P aj d u s ak o v a, która ,.ma na rozkładzie'' 5 nowych komet: 1946d,
1948n, 1951a, 1953h oraz wyśledzenie powracającej komety periodycznej Cromellina (1956g).
Zwyciężyła tu na całej linii nowoczesna zasada instalowania
instrumentów na szczytach gór, gdyż obserwowanie nieba
w dużych miastach jest anachronizmem. Oczywiście równie
ważny element powodzenia stanowią ludzie, którym pasja
obserwacyjna potrafi w surowych warunkach wysokogórskich
skompensować normalne wygodne bytowanie.
•

JANUSZ PAGACZEWSKI -

l

Kraków

WIRUJĄCE

BLOKI SKALNE

Pierwszy dzień XIX stulecia był dniem epokowym dla astronomii. Oto włoski astronom, Giuseppe P i a z z i z Palermo
na Sycylii, zauważył wieczorem, dnia l stycznia l801 r. nowe
ciało niebieskie. W ciągu następnych wieczorów Piazzi pilnie
śledził bieg tej jak mu się początkowo zdawało - nowej
J:omety. Ciało to, przypominające swym zewnętrznym wyglą
dem .zwykłą gwiazdę, przesuwało się zwolna na tle zasianym
gwiazdami ku zachodowi, po pewnym czasie zatrzymało się
i poczęło poruszać się w kierunku przeciwnym, ku wschodowi.
Nagła choroba nie pozwoliła sycylijskiemu astronomowi na
dalsze obserwacje, a gdy powrócił do zdrowia, nie mógł już
odszukać tajemniczej gwiazdki. Listy rozesłane do różnych kolegów, pozostały bez skutku; nikt nie dostrzegł zbiega. Lecz
nie zginął on na zawsze, jak tego obawiał się Piazzi.
Właśnie genialny niemiecki matematyk, Karol Fryderyk
G a u s s studiował prawa ruchu planet, ustalone przez N e wt o n a i obmyślił nową metodę obliczania orbity planety na
podstawie kilku tylko zaobserwowanych jej · położeń na niebie.
Obserwacje Piazziego posłużyły Gaussowi jako wspaniały
sprawdzian nowej metody. Obliczona orbita wykazała, że ciało
odkryte przez Piazziego nie jest kometą, lecz nową planetą -
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stałym członkiem układu słonecznego krążącą w przestrzeni
między torami dw'u wielkich planet: Marsa i Jowisza.

Elipsa obliczona przez Gaussa dla tej planetki, nazwanej
tak dobrze zgadzała się z jej rzeczywistą orbitą, że na podstawie tego rachunku udało się ją odszukać dokładnie w rok po jej znalezieniu, w miejscu nieba odległym
tylko o jedną średnicę tarczy Księżyca (1/2°) od punktu wskazanego .rachunkiem przez Gaussa.
·
Odkrycie Cerery nie było faktem izolowanym; wkrótce
nastąpiły dalsze. W r. 1802 miłośnik astronomii O l b er s.
szukając Cerery, odkrył drugie podobne ciało niebieskie, które
nazwano Pallas, w dwa lata potem nastąpiło trzecie odkrycie,
Juno; w roku 1807 odkryto Westę. Potem nastąpiła długa, trzydziestoośmioletnia przerwa i dopiero w r. 1845 znaleziono
piątą z rzędu, znacznie słabszą planetkę (Astrea). Potem odkrycia następowały po sobie dość szybko. W 1891 r. znano już
322 tych drobnych ciał. W tym samym roku M. W o l f rozpoczął w Heidelbergu systematyczne poszukiwania za pomocą
nied::twno zastosow.<J.nej w astronomii fotografii. Ciała te, zwane planetoidami, albo planetkami, poruszają się dość szybko
na tle nieruchomych gwiazd stałych, to też na zdjęciu
pewnej części nieba muszą uwidocznić się w postaoi krótszych lub dłuższych kresek, zamiast punktów jak gwiazdy
stałe . Poroku 1891 liczba odkryć gwałtownie wzrasta. W r. 1939
ilość planetoid z dobrze wyznaczonymi orbitami wynosiła prawie 1500 (o 400 więcej, niż w roku 1928) a do roku 1954 skatalogowano 1588 planetoid.
Wiele obiektów obserwuje się jednak tylko raz; tory takich
planetek nie mogą zostać obliczone i trzeba czekać na szczęśliwy
przypadek, który pozwoli zebrać większą ilość obserwacji,
a więc i na obliczenie orbity. Dopiero wówczas planetka zostaje
zapisana do rejestru i otrzymuje swój numer ostateczny oraz
nazwę według propozycji odkrywcy, albo rachmistrza orbity.
Przeważnie przyjęło się używanie imion żeńskich, zaczerpnię
tych z mitologii (Pallas, Juno, Psyche) lub nazw miast (Vienna,
Varsavia). Tylko niewiele z nich nosi imiona urobione od nazwisk szczególnie zasłużonych uczonych, przeważnie astronomów (Newtonia, Wolfiana, Gaussia, Olbersia, Flammario, Śnia
deckia, Banachiewicza). Jest także na niebie Poznania i Wawel.
Polskie nazwy planetoid zawdzięczamy faktowi; że kilka orbit
obliczono w Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym;
dwie - bardzo słabo świecące planetoidy odkrył na kliszach
młody astronom ,p olski Piegza w Krakowie, a jedną Dobrzycki
i Kwiek w Poznaniu.
później Cererą,
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lle jest wszystkich planetoid razem? Biorąc pod uwagę udoskonalanie narzędzi astronomicznych, ilość nie odkryt ych jeszcze
ciał tego rodzaju oceniać należy na tysiące , a może nawet na
dziesiątki tysięcy. Aby otrzymać jakieś dane w tym względzi e ,
astronom amerykański B a a d e fotografował pewną niedużą
przestrzeń nieba za pomocą 2% metrowego teleskopu na górze
Wilsona w Kalifornii, eksponując klisze od 1.5 do 2 godzin.
Na zdjęciach tych' znalazł on dużo bardzo słabych planetoid.
Średnio na jeden stopień kwadratowy powierzchni nieba przypadło 4.4 planetoid. Czyniąc pewne założenia , odnoszące się
do rozkładu planetoid na niebie, otrzymał Baade olbrzymią
liczbę 45 000 jako przypuszczalną ilość planetoid dostępnych
dla tego teleskopu.
Okazało się więc, że zamiast jak się tego początkowo
spodziewano jednej planety, pomiędzy orbitami Marsa
i Jowisza krąży dokoła Słońca kilku- lub może nawet kilkudziesięciotysięczny rój drobnych ciał, z których- przy pomocy
dostępnych nam na razie środków- widzieć możemy zaledwie
drobną część. Gdyby wszystkie te ciała zgromadzić w jedno
miejsce, utworzyłaby się z nich planeta dość znaczna, jednak
mniejsza od Ziemi. Zaledwie tylko cztery największe z tych
ciał (Ceres, Pallas, Juno, Westa) posiadają średnice, które w największych narzędziach i w sprzyjających warunkach można by
dostrzec jako maleńkie tarczki o średnicy kątowej mniejszej
od l sekundy łuku. O wielkości innych wnio skować można tylko
z ich pozornej jasności. I tak najjaśniejszą i zarazem najwięk
szą jest Westa, która w najlepszych warunkach widzialności
posiada jasność 6 wielkości gwiazdowej , czyli znajduje się na
granicy dostrzegania okiem nieuzbrojonym; jej obliczona śred
nica wynosi 939. km. •Najwięcej jest planetoid o średnicach
między 20 a 40 km (ponad 40% ogó1nej liczby), zaledwie 14
z nich ma średnice większe niż 20 km.
Orbity planetoid są elipsami na ogół do ś ć silnie spłaszczo
nymi. Do największych i zarazem najbardziej wydłużonych
należy tor planetki Hidalgo. Jego półoś większa mierzy 5,8
jednostek astronomicznych , a ekscentry czność erbity wynosi
0.66. Następstwem tego stanu rzeczy jest, że podczas gdy
w punkcie przysłonecznym (perihelium) planetka zbliża się do
Słońca na 2.0 jednostek astronomicznych, to w swym punkcie
odsłonecznym wybiega ona daleko poza orbitę Jowisza, się
gając prawie w pobliże orbity Saturna, oddalając się aż na
9.6 jednostek astr. od gwiazdy dziennej. Orbitę swą obiega
Hidalgo w 13,9 latach.
Do najmniejszych natomiast należą orbity niedawno od-
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krytej grupy planetek (Hermes, Amor, Adonis, Ikar, Apollo);
dzięki swym silnie wydłużonym orbitom mogą one zbliżać się
wybitnie do Ziemi i Wenus a nawet (jak Adonis) aż do
orbity Merkurego. Najkrótszy czas obiegu dokoła Słońca
posiada Ikar (1.13 lat), a większa półoś jego orbity jest tylko
nieco dłuższa od odległości Ziemi od Słońca. Przy tym jest
ona najbardziej spłaszczona ze wszystkich znanych nam orbit
(ekscentryczność wynosi 8,83).
Nachylenia orbit planetoid do płaszczyzny ekliptyki są najrozmaitsze i wahają się około wartości 10°, jednak ze znacznymi odchyleniami w obie strony. I tak np. nachylenie orbity
Hidalgo wynosi 42,5 stopni i jest największe pośród znanych.
Z wielu względów godna uwagi jest grupa małych planet,
znana pod nazwą Trojan. Pewna ilość planetoid posiada okresy
obiegu dokoła Słońca bardzo zbliżone do czasu obiegu Jowisza,
tj. do 12 lat. Już dawno słynny astronom francuski, Lagrange,
wykazał,. że .trzy ciała niebieskie, znajdujące się w wierzchoł
kach równobocznego trójkąta i opisujące orbity tych samych
rozmiarów, muszą znajdować się w równowadze i nie mogą
w sposób znaczny zmieniać swoich względnych położeń. Istotnie, słynny "łowca małych planet" M. W o l f, odkrył w r. 1904
planetkę położoną w pobliżu wierzchołka równobocznego trójkąta: Słońce-Jowisz-planetka. Od tego czasu znaleziono jeszcze
kilkunastu dalszych przedstawicieli tej grupy. Nadano im
nazwy bohaterów wojen trojańskich: Achilles, Patroklus, Hektor, Nestor, Priamus itd.
Przypuszczamy, że na podobieństwo planet i planetoidy
posiadają ruch wirowy dokoła swych osi. Sądzić o tym może~
my jedynie na podstawie obserwowanych u niektórych z nich
zmian blasku. Zmiany takie wykazują: planetka Iris
w okresie 6h12m, Eunomia (3h2m), Sirona (9h40m), Tercidina (8h47m) i Eros (5h16m). Przyczyną tych zmian mogą być
różnice w zdolności odbijania światła słonecznego z różnych
stron planetek lub nieregularny ich kształt. U Erosa zmiany
blasku występują w sposób dość skomplikowany, ich analiza
prowadzi do wniosku, że Eros jest nieregularnym odłamem
skalnym o bardzo wydłużonym kształcie, co udało się nawet
potwierdzić wizualnie przy pomocy wielkich narzędzi.
N a temat, w jaki sposób mógł powstać tak liczny rój drobniutkich planetek, istnieją tylko hipotezy. Najwięcej danych
ma za sobą przypuszczenie katastrofy kosmicznej, która kie-:
dyś spotkać miała jakąś planetę o rozmiarach rzędu naszej
Ziemi. Kiedy to mogło mieć miejsce i jaki był przebieg katastrofy, nie potrafimy dzi.ś powiedzieć.
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Przy pewnej dozie wyobraźni możemy odtworzyć sobie
obraz stosunków panujących na powierzchni tych miniaturowych światów. Ze względu na nieznaczne .r:ozmiary, nawet największe z nich, nie posiadają atmosfery, gdyż siła ciążenia jest
na nich za mała, by były w stanie utrzymać ją na stałe, jak
to się dzieje na wielkich planetach. Dla Westy np. - najwięk
szej ze wszystkich planetoid (średnica około 90'0 km) - graniczna predkość początkowa, przy której cząstka gazu musi
opuścić planetę na zawsze, wynosi około 800 m/sek. Prędkość
ta malej~ proporcjonalnie do promienia. Dla takiego np. Hermesa o średnicy kilku kilometrów, jest ona tak mała, że kamień, wyrzucony na tej planetce z procy powiniep bezpowrotnie ulecieć w przestrzeń.
Do roku 1945 obliczaniem orbit i wydawaniem efemeryd
planetoid zajmował się berliński "Astronomisches Institut",
po wojnie ten odcinek pracy przejęli uczeni radzieccy, a mianowicie Instytut Astronomii Teoretycznej Akademii Nauk
ZSRR.
ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

WULKANY INNYCH PLANET

Do najciekawszych zjawisk zachodzących na Ziemi należy
wulkanów. Ich kratery są ujściami kanałów, przez
które z głębszych, gorących warstw kuli ziemskiej wydostają
się na powierzchnię różnorodne materiały: rozżarzona, płynna
lawa, gazy oraz odłamki skał i popiół. Wybuchy wulkanów
bywają czasami groź'Ile dla człowieka, gdyż materiały wyrzu<:one podczas wybuchu pokrywają nieraz wielkie obszary, niszcząc pola uprawne lub nawet całe osiedla. Z drugiej strony
produkty wulkaniczne są dla nas źródłem ważnych informacji
o wnętrzu Ziemi i mają duże znaczenie praktyczne, dostar<:zając cennych surowców dla budownictwa i przemysłu.
Czy na innych planetach również istnieją wulkany? Wydaje :się, że tak. Uczeni są zgodni co do tego, że wszystkie planety powstały w jednaki sposób i że ewolucja ich przebiegała
podobnie. Nie ma więc żadnych powodów, aby przypuszczać,
iż warunki odpowiednie do powstania wulkanów zaistniały
tylko na Ziemi. Rzeczywiście, niektóre wyniki obserwacji wydają się wskazywać na to, że na innych ciałach naszego układu
planetarnego również przejawia się działalność wulkaniczna.
działalność
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Pomówmy naJpierw o Księżycu - naszym najbliższym są
siedzie w przestrzeni. Ze względu na jego niewielką odległość
od Ziemi, powierzchnia Księżyca została zbadana już dość dokładnie. Wiemy, że ma ona własności podobne do powierzchni
pokrytej warstwą lawy czy popiołu wulkanicznego. Już przez
niewielką lunetę można dostrzec na Księżycu mnóstwo kraterów, uderzająco podobnych do kraterów wulkanów ziemskich.
Wielu uczonych jest zdania, że są to rzeczywiście (przynajmniej
w znacznej swej części) kratery wygasłych wulkanów, które
pokryły produktami swych wybuchów powierzchnię naszego
satelity.
Czy jednak na Księżycu istnieją tylko wulkany wygasłe"?
Kilka dziwnych zjawisk obserwowanych przez selenologów*),
zdaje się wskazywać, że i dziś jeszcze zdarzają się tam niewielkie wybuchy. Tak np. w roku 1889 kilku astronomów, obserwujących zakrycie Jowisza przez Księżyc, widziało, jak na
tarczę planety rzutowała się niewielka chmurka. W trzy lata
później obserwowano podobne zjawisko, przy czym udało si~
nawet uzyskać jego fotografię. Badacze Księżyca donosili kilkakrotnie o zmętnieniach, pojawiających się we wnętrzu niektórych kraterów, a w roku 1951 na dnie jednego z nich widziano nawet coś, co wyglądało na niewielki obłok. Wszystkie
te zjawiska możnaby wyjaśnić, przyjmując, że jeszcze obecnie
zdarząją się na Księżycu słabe wybuchy wulkaniczne, podczas
których wydobywają się obłoki gazów, rozpraszające się szybko
w przestrzeni.
Innym ciekawym zjawiskiem, które może świadczyć o istnieniu na Księżycu czynnych wulkanów, są zmiany wyglądu
niektórych kraterów. Najbardziej znanym przykładem jest tu
krater Linneusz, który w początkach XIX-stulecia opisywano
jako wyraźny i głęboki, a który dziś wygląda jak szarawa
plama bez śladu zagłębienia. Prawdopodobnie krater ten wypełniła lawa podczas wybuchu wulkanu, który zdarzył się
w połowie ubiegłego wieku. Tak więc istnienie na Księżycu
czynnych wulkanów jest badzo prawdopodobne.
Trudniej przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o planety.
Są one już dość odległe od Ziemi i przez najlepsze lunety możemy na nich dostrzegać tylko obiekty bardzo rozległe, o rozmiarach kilkudziesięciu, czy kilkuset kilometrów (na Księżycu
można rozróżnić obiekty kilkudziesięciometrowe). Niemożliwe
jest więc spostrzeżenie na ich powierzchni pojedynczych gór
*) selenolog -

badacz

Księżyca

lod greckiego

słowa

Selene-

Księżyc}
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czy kraterów. O istnieniu wulkanów na planetach można wniotylko na drodze pośredniej.
W ostatnich latach spostrzeżono na powierzchni Marsa
kilka zagadkowych, silnych rozbłysków. Niektórzy astronomowie sądzą, że były to wybuchy wywołane upadkiem na powierzchnię planety wielkich meteorytów. Inni natomiast twierdzą, że były to po prostu wybuchy wulkanów. Ten ostatni pogląd jest rówuleż potwierdzony przez obserwacje wielkich szarych obłoków, które czasem pojawiają się nagle w atmosferze
Marsa. Obłoki te przypominają chmury gazów i pyłu wyrzucane podczas wybuchów wulkanów na Ziemi. Niektórzy uczeni
posuwają się nawet tak daleko, że twierdzą, iż znaczna część
powierzchni Marsa- tzw. "morza" -są obszarami pokrytymi
popiołem wyrzucanym przez liczne wulkany. Chociaż istnienie
na powierzchni Marsa czynnych wulkanów jest bardzo prawdopodobne, wydaje się, że wspomniana hipoteza nie jest
słuszna, gdyż własności "mórz" można wytłumaczyć o wiele
lepiej, przyjmując, że są to obszary pokryte roślinnością.
Pewne fakty świadczą o istnieniu wulkanów na Wenus
i na Jowiszu, pomimo, że gęste chmury przesłaniają nam ich
powierzchnię. W ostatnich latach udało się mianowicie odebrać;
słabe promieniowanie radiowe, pochodzące z Wenus i Jowisza.
Promieniowanie to powstaje prawdopodobnie na skutek silnych
wyładowań elektrycznych w atmosferach tych planet. Ciekawą
jest rzeczą, że jest ono wysyłane przez ściśle określone obszary
powierzchni Wenus i Jowisza. Oznaczałoby to, że stale w tych
samych miejscach powierzchni planety szaleją potężne burze.
Można to wytłumaczyć, przyjmując, że w tych właśnie miejscach powierzchni znajdują się czynne wulkany, których wybuchy, jak wiadomo, są połączone z wielkimi wyładowaniami
atmosferycznymi.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden interesujący fakt.
Podczas wybuchów wulkanów wyrzucane są do atmosfer~'
wielkie ilości dwutlenku węgla. Znaczna część zawartości tego
gazu w naszej atmosferze jest właśnie pochodzenia wulkanicznego. Obecność dwutlenku węgla w atmosferze planet:-.'
może więc świadczyć o istnieniu na jej powierzchni zjawisk
wulkanicznych. A właśnie w atmosferach Wenus i Marsa wykryto dwutlenek węgla w ilości znacznie większej od wystę
pującej na Ziemi. Fakt ten stanowi więc jeszcze jeden argument, potwierdzający pogląd, że na planetach tych faktycznie
wulkany istnieją.

skować
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Interesujące

dane o radiowym promieniowaniu Jowh;za

Marcowy numer AstrophysicaL JournaL przynosi bardzo interesując(/
dane o promieniowaniu radiowym Jowisza, uzyskane przez grupę .b::~da~
cŻy z uniwersytetu Floryda: T. D. Car r a, A. G. S m i t h a, R. P e e p l e
i C. H. B a r r o w a. Obserwacje przeprowadzono 'W pierwszym kwartale 1957 r. przy pomocy układu anten, przystosowanego do odbioru promieniowania o częstości 18 Mhz.
Odbierane promieniowanie radiowe pochodziło ze stref Jowisza, posiadających okres obrotu zbliżony do systemu II (P
9h55m40,S6). Po ze>tawieniu wszystkich momentów obserwacji okazało się, że najsilniejsze
promieniowanie odbierano wówczas, gdy przez południk centralny przechodziły obszary o długości zenograLicznej ]....,
203o, J..., = 110° i }....
3ooo.
W ~iarę jak obszary te oddalały siQ od poiudnika c~ntralnego, ~romie
niowanie słabło i przestawało być rejestrowane, gdy odległość źródeł
od południka centralnego przekraczała 45°. Z obszaru J..~
12" nie odbierano żadnego promieniowania.
Bardzo interesująco wypadło porównanic tych wyników z rezultatami
obserwacji C. A. S h a i n a (1951) r. oraz B. F. B u r k c g o i K. L. F r a nklin a (1955 r.). Badacze ci również obserwowali promieniowanie pochodzące tylko z pewnych obszarów Jowisza. Po zestawieni\! obserwacji
z tego sześcioletniego okresu okazało się, że długość zenagrafiezna źródeł
promieniowania zmniejsza się w czasie w sposób liniowy. Oznacza to,
że źródła mają okres obrotu niezmienny i wynoszący 9h55m2ss.s (± 0,2
sek.), a więc o niespełna 12 sekund krótszy od okresu obiegu systemu IL
Autorzy proponują wprowadzenie nowego systemu {III) długości zenograficznych, związanego z powyższym okresem obrotu.
Zestawienie kilkoletnich obserwacji wykazało również, że poprzednie
identyfikacje źródeł promieniowania radiowego z plamami obserwowanymi na powierzchni planety nie są słuszne. Zarówno wielka plama
czerwona jak i trzy białe plamy FA, DE, i BC (patrz Urania, 1957,
str. 116) tylko przypadkowo miały w pewnych okresach tę samą długość
zenograficzną, co źródła promieniowania radiowego, jednak ich ruch
względem systemu II jest zupełnie inny niż wspomniany wyżej ruch
systemu III. Spośród szczegółów dostrzeganych na tarczy Jowisza jedynie
plama zwana zaburzeniem południowo-zwrotnikowym zajmuje w przybliżeniu tę samą pozycję co jedno ze źródeł promieniowania i ma okres
obrotu bardzo zbliżony do systemu III. Nie wiadomo jednak, czy dalsze
obserwacje nie wykażą niesłuszności i tej identyfikacji.
Nie jest zatem wykluczone, że źródła promieniowania radiowego są
położone na powierzchni stałego jądra Jowisza, skrytego pod grubą war-
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stwą

atmosfery. W takim razie obserwacje radiowe dostarczyłyby, tak
jak w przypadku Wenus, pierwszych pewnych danych o okresie obrotu
stałej powierzchni planety.

Bardzo ciekawą cechą prorni('niuwal)ia radiowego Jowisza jest fakt,
w okresie obserwacji występowało ono w regularnych odstępach czasu,
co 8 dni.
·

~e

Periodyczność ta t:echował·

promieniowanie wszystkich trzech źró
one jednocześnie, albo też jednocześnie "nadawały".
W związku z tym nasuwa się przypuszczeqi~, · że być może przyczyna
obserwowanej periodyczno§ci odbioru promieniowania leży w zmiennych
własnościach jonosfery Jowisza. Autorzy sądzą, że słuszność tego przypuszczenia potwierdza fakt, że wspomniany B-dniowy okres _jest zbliżony
!io okresu obiegu najwi~ ·szego satelity Jowisza - Ganimedfl (P = 7d,2).
Obieg .teg<? księżyca mógłby wywołać w atm'?sferze plan ;:: ty przypływY,
i odpływy, co prowadziłoby do zmian przezroczystości jonosfery dla fal
radiowych.
deł:

albo

milczały

, Obserwowane zmiany pr.omieniQwania radiowego Jowisza nie wy..,.
korelacji ze zmianami aktywności słonecznej.

kazują żadnej

(ApJ, Marzec 1958, str. 274)

Gęstość

,

..

A. W.

elektronów w jonosferze Jowisza

Dotychczasowe badania prdmieniowania radiowego Jowisza wykajest ond wysyłane przez ściśle określone obszary powierzchni
planety, Okazuje si~, że promiehiowanie danego ~ródła można na Ziemi
otlbierać nie tylkó wtedy, gdy przechodzi ono przez południk centralny,
ale także w pewnym okresie czasu przed i po tym przejściu. Gdyby
źródło wysyłało
promieniowanie równomiernie we wszystkich kierunkach a fale radiowe rozchodziły się w przestrzeni bez przeszkód,
to powinniśmy odbierać na Ziemi sygnały danego źródła nawet wtedy,
gdy zn<1lazło by się ono na brzegu tarczy (tzn. o 90 od południka centralnego).
zują, że

Tymczasem obserwacje wykazują, że w przypadku promieniowania
Jowisza ów kąt graniczny jest o połowę mniejszy i wynosi około 45°.
Przyczyną tego jest prawdopodobnie obecność warstwy zjonizowanej,
w której załamują się fale radiOwe wytwarzane w głębszych warstwach atmosfery Jowisza. Mechanizm tego zjawiska wyjaśniony jest
na rys. l. Zaznaczone są tam drogi promieni dochodzących do granicy
warstwy zjonizowanej pod różnymi kątami. Promień B pada na tę
granicę pod większym kątem l'li:ż: promień A, 'jego kąt załamania jest
więc odpowiednio większy. ·W miarę przechodzenia do coraz większych
kątów padania kąt załamania dąży stopniowo do 90 ; dla promie-
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Jonosfera.
Zr6dło

promie niowan(n
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nia C kąt ten jest już większy od 90°, tzn. promień ten ulegnie. odbiciu
od jonosfery i nie wyjdzie na zewnątrz. Znajomość kąta granicznego
pozwala na określenie współczynnika załamania warstwy zjonizowanej a stąd na znalezienie gęstości zawartych w niej elektronów. Ką
towi 45° odpowiada współczynnik załamania n = 0,7 i gęstość elektronowa"' 100jcm3 • Wartość ta jest porównywalna z gęstością elektronów w jonosferze Ziemi.
(J. B. A. A. , 68, 2, str. 67, 1958).

A . W.

Towarzysze planetarni
Zycie organiczne może się plenić jedynie na planetach, na powierzchni których można się spodziewać odpowiednich warunków ekologicznych. Czy gwiazdy posiadają planety? Należy wnosić, że tak, gdyż
własności fizyczne materii i prawa nią rządzące są w całym Wszechświecie jednakowe. Jak wykryć planety krążące wokół gwiazd?
Najprościej byłoby wyszukać je wizualnie lub fotograficznie w otoczeniu najbliższych gwiazd, ·posiłkując się silnie zbliżającymi teleskopami. Metoda ta jednak - jak zobaczymy - nie prowadzi do celu.
Nikły bowiem blask ewentualnych planet, z natury rzeczy kątowo mało
odległych od gwiazd macierzystych, jest całkowicie przez ich jasne świa
tło tłumiony.

Wytłumaczymy

Gdyby obserwować
gwiazdy ,.alfa Centauri",
dostrzegalibyśmy Słońce jako gwiazdę o jasności pozornej : om,5, a najjaśniejsza planeta Jowisz miałaby jasność: 23m, a więc około 2 miliardy
mniejszą od Słońca. Planeta. odsuwałaby się od niego maksymalnie o 4"
(sekundy łuku). W tych warunkach nie ma mowy o dostrzeżeniu Jowisza nawet przy użyciu 5-metrowego teleskopu. A cóż mówić o planetach o jeszcze mniejszym blasku, obiegających bardziej odległe od nas
gwiazdy.

nasz

to na konkretnym

układ słoneczny

z

przykładzie.

sąsiedztwa najbliższej
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Jak silnie ciała jasne tłumią blask obiektów słabo świecących, bardzo blisko (kątowo) przy nich położonych , niech zilustruje następujący
przykład. W czasie bliskiej opozycji Marsa jego księżyce wykazują
jasności pozorne: nm,5 (Fobos) i 13m,o (Deimos) oraz maksymalne odległości kątowe odpowiednio: 20" i 70". Blask Marsa wynosi wówczas:
-2m,s, a więc przewyższa jasność swych trabantów odpowiednio tylko
tj 2 i 2 miliony razy. Mimo to satelity tej planety należą do najtrudniej
dostrzegalnych obiektów w układzie słonecznym.
Z powyższych przykładów widać , że bezpośrednie zaobserwowanie
planet wokół najbliższych gwiazd przedstawia się beznadziejnie.
Zatym należy zastosować jakąś inną metodę, pośrednią. Metodę,
o której będzie tu mowa, możnaby nazwać "pozycyjno-grawitacyjną".
Wiadomo, że Słońce opisuje drobną elipsę wokół aktualnego środka
masy układu słonecznego. Oś wielka tej elipsy może dochodzić do ll/2
miliona kilometrów wówczas, gdy planety ustawią się wzdłuż linii
prostej z tej samej strony Słońca. Należy przypuszczać, że podobna
sytuacja zachodzi i u innych gwiazd okrążanych przez planety.
Wychodząc z takiego założenia przystąpiono przed 30-tu laty do
poszukiwań, mających na celu ustalić, czy gwiazdy rzeczywiście opisują
podobne drobne elipsy dokoła środka masy swego układu. Gdyby tak
było , mielibyśmy pośredni dowód istnienia planet wokół gwiazd. Oczywiście takie badania rokują nadzieję uzyskania pozytywnych wyników
jedynie w odniesieniu do gwiazd nam najbliższych, gdyż dla gwiazd
dalszych owe elipsy nie byłyby wogóle mierzalne ze względu na nikłe
rozmiary kątowe. Program badań obejmował wszystkie gwiazdy w promieniu 33 lat światła (10 parseków) wokół Słońca , a więc gwiazdy
o paralaksach większych niż 0,"1.
Zastosowano systematyczne fotografowanie tych gwiazd za pomocą
długoogniskowych teleskopów, stosując do opracowania uzyskanych
zdjęć metodę pomiarową Schlesingera-Herzsprunga. Metoda ta pozwala
wyznaczyć na podstawie 40 zdjęć położenie gwiazdy z błędem średnim:
±0,"006. Nazwiska badaczy pracujących w tej trudnej, nie rokującej
rychłych wyników dziedzinie, są: Re u y l, E. H o l m b er g, C. L.
S t e ar n, H. L. A l e n, P. van de Kam p i K. A. S tra n d. Nie tak
dawno odbyli oni specjalne sympozjum . poszukiwaczy planet wokół
gwiazd".
Jakie otrzymali wyniki? Okazało się, że 25% z badanych gwiazd
zdradza - w odniesieniu do pozornie nieruchomych ob:ektów położo
nych w głębiach przestrzeni - falisty ruch, który jest wynikiem ich
ruchu własnego oraz ruchu eliptycznego wokół centrum masy: gwiazdaplaneta. Z interpretacji rachunkowej wyników tych precyzyjnych pomiarów wyliczono : orbity, odległości, okresy obiegu i masy wykrytych
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okólną

drogą

najbliższych

.. planetarnych towarzyszów gwiazd .. . Dane dla kilku
nas gwiazd podajemy w formie tabeli.

Nazwa

,alfa Centauri"

Faralaksa

l

Masa (1V."0

l)

1gwiazdy j planety

Okres
obiegu
lat

l Średnia

odległość

1

planety
10·' km_:_

0,720
0,545

0,38-

0,1

2,41

128

0.~8

1,28
1,07

61 Cygni A

0.44
0,63

0,06
0,06

18

0,393
0,29:3

61 Cygni B
, BD+20'l 2465

0.293
0,21 l

0,52
0,40

o 2 Eridani A

0,200

0.85

0,5
10,5
10,5
0,032
0,029

1,88
11,55
11.80
26,5
2,91

frwiazrła

Barnania

Lalande 21185

20
213
f162
)179
81
29:{

Widzimy, że wykryci .. towarzysze planetarni·· mają wszyscy duże
masy wielokrotnie większe od jowiszowej (M Jow. = 0,001 M':)). Nie wynika stąd jednak, by gwiazdy te nic posiadały także planet mniejszych,
n. p. typu Ziemi. Jednakże planety tak drobne - jeżeli istnieją - ze
względu na swą nikłą masę (M
0,000003 M ()), nie dochodzą tu do
głosu, perturbacje bowiem przez nie wywoływane są zbyt nikłe , by ich
skutki astrometrycznie pomierzyć. Zatym opisana metoda nadaje się
jedynie do wykrywania planet o dużych masach, wobec mniejszych
planet jest bezsilna. I zapewne dlatego pozostałe 75 %· badanych gwiazd
nie wykazuje dodatkowych ruchów eliptycznych. Trzeba zatym szukać
innych jeszcze subtelniejszych sposobów wykrywania planet wokół
gwiazd.
(Bulletin de la Societe Astronomique de France, 1949, str. 150).

o

J . G.

Galaktyczne orbity cefeid
F. Janak z Obserwatorium Astronomicznego w Odrejovie podał nometodę obliczania orbit gwiazd w Galaktyce i zastosował ją do
cefeid, których kierunek i prędkość ruchu w przestrzeni są stosw1kowo
dobrze znane. Zgodnie z przewidywaniem okazało się, że orbity więk
szości rozpatrzonych cefeid mało się odchylają od płaszczyzny równikowej Galaktyki. Z 36 rozpatrzonych orbit tylko 6 tworzy z płaszczyzną
równikową Galaktyki kąt większy niż 20°, a 17 nie przekracza 5°.
(Buli. Astr. Inst. Of Czechoslovakia· 9, 161. 195.8).
wą

K. R.
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drukiem

Od dawna w astronomii stosuje się metodę kartkową przy sporzą
dzaniu katalogów gwiazd i innych obiektów niebieskich. Dotychczas
takie katalogi sporządzano ręcznie w poszczególnych obserwatoriach.
W tym roku w Czechosłowacji ogłoszono drukiem tego typu katalog
skupień gwiazd (gromad i asocjacji) opracowany przez G. A l t er a. J.
Ruprechta i V. Van)·ska. Katalog został wydrukowany w ten sposób.
że można go dalej rozwijać wpisując nowe dane o uwzględnionych już
obiektach i zaprowadzając dalsze karty dla obiektów nieuwzględnio
nych. Również Astronomiczny Instytut im. Sternberga w Moskwie nosi
się z zamiarem wydania drukiem posiadanego kartkowego katalogu
ruchów gwiazd. Brak jednak tymczasem wiadomości, czy będzie on
wydany w podobny sposób jak czechosłowacki, tzn. na oddzielnych
kartkach. czy też w postaci zwykłej książki.
K. R.
Obliczanie orbit sztucznych satelitów
Coraz częściej astronomowie zajmują się zagadnieniami astronautycznymi. Ostatnio w Astronomicznym Instytucie Uniwersytetu w
Brnie opracowano specjalną metodę obliczania orbit, przydatną w zastosowaniu do sztucznych satelitów.
(Bull. Astr. Inst. of Czechoslovakia 9, 191. 1958).
K. R.
Amerykańska

rakieta

księżycowa

Jak doniosła prasa codzienna, dnia 11 października b. r. o 9"42'~'
z poligonu rakietowego na przylądku Cap Canaveral (Floryda) poszybował w przestrzeń pierwszy pocisk księżycowy.
Była to trzystopniowa rakieta "Thor-Able" długości 25 m. Ostatni
człon rakiety, którego przeznaczeniem było okrążenie Księżyca, ważył
około 40 kg, w czym na przyrządy naukowe wypadało ok. 11 kg.
Zadaniem przyrządów znajdujących się w trzecim członie rakiety
miało
być
sfotografowanie niedostępnej bezpośrednim obserwacjom
strony Księżyca.
Po pomyślnym starcie rakieta była jeszcze widoczna przez 2,5 sekundy, po czym widać już było tylko płomień wydobywający się z JeJ
motoru. Obliczono, że gdyby lot odbył się pomyślnie, rakieta powinna
była osiągnąć Księżyc po 2,5 dniach lotu.
W 20 minut po starcie rakiety zakomunikowano oficjalnie, źe wszystkie trzy człony rakiety "odpaliły" normalnie.
Jednak niestety, satelita "Pionier" po osiągnięciu odległości 118600 km,
zawrócił z powrotem na Ziemię i spadł spalając się równocześnie

URANIA

338

gronie kilku przyjaciół, którzy też byli świadkami jegQ
pracy.
Jako program dla swych prac przyjął J?Owtórne mikrometryczne
pomiary jasnych gwiazd, które już obserwował niegdyś W. Struv~
w Dorpacie, do s tęnych dla jego skromnej lunety. Zgromadził ponad dwa tysiące spostrzeżeń, cechujących się niespotykaną wówczas
w

·zczupłym

wytężonej .

dokładnością.

Pozorna poprawa w cierpieniach reumatycznych zachęciła Dembowskiego do przeniesienia się w północne okolice Lombardii (185960). Wydzi er żawił tam w miejscowości Gallarate willę i urządził w niej
nowe obserwatorium, zakupując w Monachium 7-mio calowy refraktor
Merza. Rozszerzył więc równocześnie plan swojej pracy, polegający na
powtórzeniu wszystkich pomiarów z dorpackiego katalogu W.
Struvego, a talde z obu katalogów pułkowskich, będących wspólną
pracą ojca i syna z okresu ponad 50-ciu lat. Ten ogrom pracy wykonał
bez niczyjej pomocy w ciągu lat 1862-79. Za ogłoszone prace przyznaje mu Królewskie Towarzystwo w Londynie (Ryoal Society) złoty
medal (1878 r.). Od tego czasu nazwisko jego staje się głośne, zaliczają
go do powag naukowych, jego wkład w astronomiG jest powszechnie
uznany za wartościowy .
W 1879 r. zakupuje małą posiadłość w pobliżu Lago Maggiore, przenosi tam swoje obserwatorium. Niestety zmiana klimatu pogarsza jego
reumatyczne cierpienia, które przeszkadzają mu w dalszej pracy obserwacyjnej. Zachęcony jednak niewątpliwym uznaniem rozpoczyna przegląd swych dzienników obserwacyjnych z lat ubiegłych, aby przygotować je do druku. Na szczęście dla nauki pracę ukończył na kilka
tygodni przed śmiercią, która skróciła jego cierpienia w dniu 19-go
stycznia 1881 r. śmierć tego pracowitego rodaka nie wywołała żadnego
echa w Polsce, która była przecież ojczyzną jego dzielnego ojca.
Po śmierci Dembowskiego rzymska Accademia del Lincei wydała
jego prace za staraniem O. Struvego i G. Schiaparellego, w dwóch tomach in quarto w latach 1883-4. Urządzenie obserwatorium zakupił
rząd włoski, pomieszczone ono
zostało w
Muzeum M. Kopernika
w Rzymie. Część tych instrumentów powędrowała do czeskiej Pragi,
z Folski nikt nie zabiegał choćby o cząstkę spuścizny po tym zasłużo
nym miłośniku astronomii, w którym płynęła polska krew, mimo mieszanego małżeństwa i stałego poby'tu na obczyźnie. Dla uczczenia zasług Dembowskiego znany "łowca" małych planet, astronom Charlois
z Nicei, nadał w 1892 r. jednej z odkrytych przez siebie planetoid nazwę "Dembowska"; otrzymała ona w katalogach numer 349.
(Wg Pol. Słown. Biograficznego
Pol. Ak. Urn. Tom V. str. 87-89
Kr 1939).
(wkp)
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POZYTECZNE INFORMACJE
Orbity planet metodą graficzną
Ruch ciał niebieskich po orb:tach w naszym układzie słonecznym
odbywa się według praw Kepiera ugruntowanych przez Newtona. Orbity
te są tzw. przecięciami stożkowymi, do których należą: elipsa i koło
(zamknięte) lub parabola i hiperbola (otwarte).
Wyznaczenie orbity ciała niebieskiego z danych obserwacji, albo
obliczenie jego przyszłego położenia w przestrzeni i na sferze niebieskiej
jest zagadnieniem możliwym do rozwiazania tylko przez astronoma,
władającego metodami wyższej matematyki, a dla przeciętnego miło
śnika zupełnie niedostępnym.
Istnieje jednak metoda prowadząca do tego celu stosunkowo o wiele
łatwiej, a mianowicie metoda graficzna, dostępna dla miłośników, wymagaJąca od nich tylko umieJętności posługiwania się cyrklem i podziałką oraz wykonywania prostych działań w zakresie mnożenia i dzie-

lenia.
Zasada rysunku jest
ciągaj<!Ca,

następująca. Według praw grawitacji siła przydziałająca między ciałami niebieskimi maleje z kwadratem
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odległości

odległości. Na rys. l jest sześć rysunków, w których kółko z prawej
strony przedstawia słońce S, mniejsze po lewej planetę P w rozmaitych
od siebie odległościach. Uwzględniamy tylko siłę działającą przez
Słońce na planetę, działanie planety na Słońce możemy pominąć, jeżeli
masa planety jest małą w stosunku do masy Słońca.
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W pierwszym od góry rysunku a) odległość obu ciał jest największa ,
10 milionów kilometrów. Tę odległość przedstawiamy od-cinkiem PS długości 10 cm. Aby sobie rachunki uprościć opuszczamy
"miliony" i mówimy po prostu: ta odległość wynosi 10, bez podawania
miary. Na skutek siły grawitacyjnej planeta zostanie przez Słońce przyciągnięta po pewnej drodze. Długość tej drogi zależy od odległości, od
czasu i mas obydwu ciał. Możemy nie troszczyć się o wielkość mas tych
ciał. Obieramy jakąś jednostkę czasu l, nie troszcząc się, czy to ma być
sekunda, minuta, czy rok. Możemy wreszcie przyjąć dowolny odcinek,
jako drogę w obranej jednostce czasu np. na rysunku równą jednemu
centymetrowi. Na tej zasadzie rysujemy: Słońce spowoduje ruch planety z odległości 10 po drodze l. (ryc. la). W t en sposób ustaliliśmy
przypuśćmy
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Słońca
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skalę rysunku. Kwadrat odległości
wynosi 102 = 100
ustalamy jako skalę w następnych rysunkach.
Na rys. l b) odległość wynosi 9, jej kwadrat 81. Rachujemy:
100 : 81 = 1,2, zatem teraz Słońce spowoduje ruch planety po drodze 1,2
Na rys. l c) mamy: 100: 8 2 = 1,6 z odległości 8 itd. Wreszcie na rys l fi
droga wypadnie 100 : 52 = 4, a więc w odległości dwa razy mniejszej
działanie jest cztery razy silniejsze w myśl prawa grawitacji.
W ten sposób mamy wszystko, co nam potrzeba do dalszych rysunków. Na rys. 2 ciało niebieskie przybyłe gdzieś ze Wszech.świata jest w punkcie A w odległości 8 od Słońca S i posiada
swą własną prędkość 3 w kierunku prostopadłym do prostej AS.
Gdyby nie było przyciągane przez Słońce, przebiegło by w jednostce
czasu poziomo drogę 3 od A do A" ponieważ jednak jest równo-cześnic przyciągane przez Słońce, więc musi równocześnie w
tym
samym czasie przebyć drogę AA 2, którą obliczamy według tej samej
2
skali: 100: 8 = 1,6. Rysujemy równoległobok AA 1BA2 i konstatujemy,
że ciało to znajdzie się w rzeczywistości w punkcie B. Przekątna AB
wynosi 3,5 i znowu: gdyby Słońce nie przyciągało, to ciało to przebiegłoby w następnej jednostce czasu drogę 3,5 od B do B,. Ponieważ
jest teraz w odległości SB, którą po wymierzeniu podziałką znajdujemy równą 7, więc obliczamy drogę BB 2 ku Słońcu: 100 : 72 = 2,0 i po
wykreśleniu równoległoboku BB,CB 2 przekonujemy sięt. że ciało to
znajduje się obecnie w punkcie C. W identyczny sposób przedłużymy
następnie przekątną BC (równą 4,0) do punktu C" obliczamy drogę CC2
jako 100: 62 = 2,8, kreślimy równoległobok CC,DC 2 , otrzymujemy dalsze
położenie ciała w punkcie D itd.
Jak widać z rysunku, ciało to pod wpływem własnej początkowej
prędkości i przyciągania przez Słońce przebiega poszczególne odcinki
ABCD. Droga ta jest torem łamanym, która oczywiście nie odpowiada
rzeczywistości. możemy ją jednak zastąpić przybliżoną krzywą (linia
kreskowana ABCD) i już teraz wy-ciągnąć pierwszy wniosek: Odległości
-ciała AS, BS, CS i DS od Słońca
.zmniejszają się, a równocześnie drogi AB, BC i CD rosną, to znaczy
prędkość planety jest tym większa.
--......
im bliżej Słońca ona przebiega. Jest
to jakościowe potwierdzenie drugie- "'
go prawa Keplera. Czytelnik sam 5 i • /
---może przedłużyć sobie rysunek poza ·():·;~~~--~_::::~:..... .
punkt D i przekonać się, że odtąd
• odległość planety od Słońca zacznie
·-...
się zwiększać, a prędkość maleć, innymi słowy gdzieś w okolicy punktu D znajduje się perihelium planety.
Przychodzimy do rys. 3. W punk-cie A w odległości AS = 6 cm oJ
Słońca S znajduje się planeta, porównocześnic

1

liczbę tę

siadająca swą prędkość początkową

AA• = .5,3 w kierunku tworzą z prostą AS kąt AtAS = 110°. W podobny

Rys. 8.

Orbita ciała niebieskiego
w pobliżu Słońca
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kreślimy poszczególne poło
planety i drogę ABCDEF.
Z rysunku \Vnioskujemy, że odległość planety od Słońca stale się
'o \
zwiększa,
że
więc
orbita będzie
~0:~\\ otwartą. Aby określić rodzaj orbity,
'1>
odbijamy na blce punkty ABCDEF
i przeprowadzamy na kalce nastę

sposób
żenia

·.
,, c

0

o o

·.

, 10

pującą

konstrukcję

geometryczną.

Przedłużamy
przecięcia w

proste AB i EF aż do
.
punkcie M (rys. 4). PoF dobnie proste AC i DE przecinają
się w punkcie N oraz proste BD i CF
Rys. 4. Orbita plantly Jest prze- w punkcie P. Jeżeli cały rysunek
cięciem stożkowym
Dowód kon- został poprawnie
wykonany, t()
strukcyjny.
punkty M . N i P leżą na jednej prostej. Jest to geometryczny dowód, że
orbita planety jest jedną z przecięć
stożkowych. A ponieważ jest ona otwartą, więc może być p a r a b o l ą
lub hiperbolą.
~~.~

-

Ą,

-· ··o···-·-····- - ó·

B

Rys. 5.
Orbita planety jest

zamkniętą

Na rys. 5 mamy planetę A w tej samej odległości od Słońca AS,
skierowana pod tym samym kątem 110° posiada jednak
wartość mniejszą w stosunku do poprzedniego wypadku, a mianowicie 4 8. Po skrupulatnym wykonaniu kilkunastu położeń planety przckonywujemy się, że oddalenie planety od Słońca z początku się zwiększa,
a prędkość maleje, począwszy jednak od punktu D odległość zaczyna
z powrotem maleć, prędkość się zwiększać, wskutek tego orbita zamyka
się w początkowym punkcie A. Aby wyznaczyć rodzaj orbity, odbiprędkość własna
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jamy na k alce 6 dowolnych punktów orbity np. ABCDEF i postępu
Jemy podobnie, jak przy rys. 4, ł ą czą c odpowiednie punkty, lecz w innej kolejności, a m ianowicie (rys. 6) proste AB i DE przecinają się
w punkcie M, p r oste BC i EF w punkcie N, a proste CD i F A w punkĄ
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Rys. 6.
Orbita planety jest elipsą.
(Dowód konstrukcy jny)
cie P. Punkty M, N i P leżą znów na jednej prostej , a ponieważ orbita
jest zamknięta, musi być e l i p s ą , w ognisku której znaj duje się
Słońce S.
Aby otrzymać dokładny kształt tej elipsy, jak na rys. 7, przedłu
żamy prostą AS do punktu G na elipsie i otrzymujemy dłuższą oś AG
elipsy, której długość po zmierzeniu wynosi 18,2 cm. Odmierzamy odcinek FG równy odcinkowi AS i otrzymujemy drugie ognisko F. Znajdujemy środek osi O i prowadzimy odcinek HK. prostopadły do AG,
otrzymując w ten sposób krótszą oś elipsy wynoszącą 17,3 cm. Aby
otrzymać tzw. mimośród elipsy, dzielimy odległość SO = 3 cm przez
większą półoś AO
9,1 cm i otrzymujemy: 3 : 9,1 ~ Ya. Aby wreszcie
elipsę nakreślić, wbijamy w każde ognisko szoilkę i łączvmy je n;tką
długości całej osi większej, tj. 18,2 cm. Napinamy nitkę ostrzem ołówka
i kreślimy orbitę elipsy (rys. 7). Powinna ona przejść przez wszystkie
wY-znaczone P.Oprzednio punkty linii łamanej.
Mając tak narysowaną
elipsę,
można
się pokusić
o ilościowe
sprawdzenie II prawa Keplera. W tym celu łączymy wszystkie wyznaczone punkty ze Słońcem (rys. 7), dzieląc pole elipsy na szereg wycinków, podobnych do trójkątów o podstawie łukowej. II prawo Keplera powiada, że prędkość wycinkówa planety względem Słońca jest
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Eliptyczny

Rys. 7.
orbity planety.

kształt

stałą, to znaczy, że pola tych wycinków, zakreślonych w tych samych
okresach czasu, powinny być równe. Aby to sprawdzić, obliczamy
w przybliżeniu pole dwóch dowolnych wycinków, mierząc ich podstawę
łukową (niewygodnie!), mnożąc ją przez średnią wysokość i dzieląc
przez 2, Obliczone w ten sposób pole każdego wycinka wynosi na rysunku około 1450 mm 2 z pewnymi odchyleniami, spowodowanymi nieuni knioną niedokładnośc i ą rysunku i pomiaru Można również wyciąć
kilka takich wycinków z papieru i próbować je zrównoważyć na wadze.
Podobny rachunek można przeprowadzić również na rys. 3, mierząc
pola trójkątów ABS, BCS... (około 1500 mm!).
Następny przykład mamy na rys. 8. Planeta znajduje się w punkcie A, odległym od Słońca tak samo, jak w poprzednich rysunkach,
tj. 6 cm, posiada prędkość skierowaną pod tym samym kątem 110°,
lecz o wartości jeszcze mniejszej AA, = 4,1. Po narysowaniu
pierwszego równoległoboku AA,BA 2 przekonujemy się, że jego przekątna AB wynosi również 4.1, to znaczy: prędkość planety nie zmieniła
się co do wartości, lecz tylko co do kierunku. Innymi słowy planeta
w tym wyjątkowym wypadku (mało spotykanym we wszechświecie)
porusza się po kol e o promieniu 6 ze stałą prędkością l i n i ową 4,1.
Czytelnik, obznajomiony z fizyką na poz:omie liceum, sprawdzi łatwo ,
że przyspieszenie dośrodkowe tego ruchu wynosi według wzoru

a =
a

więc

~
!_~~
6
6

tyle, ile wynosi odcinek AA 2 .

=

2.8
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Wreszcie ostatni przykład. Na rys, 9 mamy Ziemię o promieniu R
3,7 cm, naokoło której krąży sztuczny satelita po kole o promieniu r = 6 cm, tj, na wysokości 2 3 cm nad powierzchnią Ziemi
ze stałą prędkością 4,1 przez punkty A , B i C (jak na rys. 8). Przypuśćmy , że z jakiegokolwiek powodu jego prędkoś ć w punkcie C zma-

=

:

(',

'

.s c)------ '

D

l

r
Rys. 8.
Spadek sztucznego satelity n a

Rys. 9
Ziem i ę.

leje do wartości 3,7, jak to w przybliżeniu się dzieje z każdym satelitą ,
który poruszając się w górnych warstwach atmosfery traci swą początkową prędkość z powodu oporu rozrzedzonego powietrza . Kreśląc
jego tor od punktu C przez D , E i F przekonywujemy się, że jego odległość
od powierzchni Ziemi maleje i wskutek tego satelita ten
w punkcie G spada na Ziemię. Należy jednak zauważ y ć , że w rzeczywistości przebieg tego zjawiska, pozostając jakościowo taki sam, bę
dzie ilości o w o różny od rysunku , gdyż utrata prędkości nie będzie
nagła ani tak wielka, lecz stopniowa i dzięki temu satelita, zbliżając
się powoli do Ziemi przed upadkiem mo ż e ją okrążyć nawet setkt
razy·.
Można w ten sposób improwizować sobie inne przykłady, dobierając odpowiednio początkową odległość od Słońc a oraz wielkość i kierunek początkowej prędkości planety. Rysunki należy wykonywać możli
wie precyzyjnie. Ponieważ jednak dokładności nie możemy stopniować
nieograniczenie i odcinki na rysunku możemy odmierzać z dokładnością
co najwyżej do pół milimetra, więc też potrzebne dzielenia wykonujemy
tylko do drugiego miejsca dziesiętnego, które następnie zaokrąglamy
do cyfry 5 lub O. A więc np. jeżeli z dzielenia otrzymamy liczbę 4,67,
to zaokrąglamy ją do 4,65 i odmierzamy: 4 cm, 6% mm. Liczbę 3,82
zaokrąglamy do 3,8 itp.
Na jedno trzeba na koniec zwrócić uwagę. To co otrzymamy na papierze nie może oczywiście zastąpić rachunku astronomicznego, a to
tym bardziej, że z powodu nieuniknionych błędów rysunek będzie
tylko pierwszym przybliżeniem prawdziwego stanu rzeczy i gdyby gorliwy rysownik odkrył na nowo Amerykę lub znalazł coś , co jest sprzeczne
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z astronomią, to można z całą pewnosc1ą powiedzieć, że coś nie gra
w jego rysunkach lub rachunkach. Z drugiej jednak strony dla miło
śnika. pozbawionego możności użycia prawidłowego rachunku, tak postawione zagadnienie może stać się ciekawą i pouczającą rozrywką
umysłową.

Feliks Rapf -

Nowy

Sącz

PORAD Nil{ OBSERWATORA
Skala

określająca

dobroć

obrazów

Sprawa określania stopnia dobroci obrazów, czyli widzenia jest dla
astronoma bardzo ważna, gdyż w zasadzie każda obserwacja, dokonana
wizualnie, winna być zaopatrzona w uwagę, pozwalającą na określenie
stopnia jej dobroci, czyli tzw. wagi obserwacji. Istnieje wiele systemów
używanych przez obserwatorów gwiazd zmiennych, podwójnych, planet
czy Słońca; najczęściej używana jest w tym celu skala od O do 5 albo
do 10. Niemal wszystkie systemy są zanadto uproszczone, a w każdym
razie bardzo subiektywne. Co np. obserwator, posługujący się małym
teleskopem, określa jako .. obrazy doskonałe.. i oznacza liczbą 10, to
użytkownik wielkiego instrumentu może określić zaledwie jako 4.
W jednym z ostatnich numerów ,.Sky and Telescope" Clyde W.
T o m b a u g h i B. A. S m 1 t h zajmują się tym ciekawym problemem;
sądzimy, że streszczenie ich wywodów powinno być dla polskiego czytelnika interesujące.
Skalę od O do 10 w zastosowaniu do określania warunków obserwacyjnych przy obserwacji powierzchni planet, zaczął używać Tombaugh
za radą E. C. Sliphera, astronoma Obserwatorium Lowella. Niezależne
oceny tych dwóch obserwatorów powierzchni planet były ze sobą zupełnie zgodne, rzadko tylko różniąc się od siebie o l stopień. Tombaugh
miał wiele doświadczenia z warunkami obserwacyjnymi w różnych
miejscowościach: w Illinois, Kansas, Arizonie, Kalifornii, Nowym Meksyku, Tek<>asie i Ekwadorze. W miejscowościach tych trafiał na dobre
i złe warunki obserwacyjne. Również w Arizonie, we Flagstaff, gdzie
dokonał większości dostrzeżeń, zdarzały się zarówno najlepsze, jak
i najgorsze obrazy. Czasami były one tak złe, iż okazywało się konieczne
rozciągnięcie skali także na wartości ujemne.
C. W. Tombaugh porównywał ze sobą różne stopnie widzenia szczegółów planetarnych z rozmiarami kątowymi obrazów gwiazd. Znalazł
on tu związek logarytmiczny, analogiczny do tego, jaki zachodzi między
wielkością gwiazdową a jasnością gwiazdy. Stopnie ,.widzenia·· O, 3, 6
i 9 oceniane przez niego, odpowiadały kątowym wymiarom plamy obrazu odpowiednio 5, 2, 1/2 i 1/8 sekundy łuku. (Stopień dobroci obrazów
9 jest niezmiernie rzadki, Tombaugh zanotował go 12 razy w ciągu 25
lat obserwacyjnych). Każdym trzem stopniom w skali widzenia odpowiadał czterokrotny spadek średnicy plamy, 16-krotny jej powierzchni:
Tarcza planety może być uważana za mozaikę małych plam świetl~
nych; ilość dostrzegalnych na niej szczegółów bardzo wzrasta wraz
z polepszaniem się obrazów. Gdy warunki widzenia osiągają stopień 8,
ilość małych kraterków na powierzchni Księżyca staje się zadziwiająca,
a powierzchnia Słońca rozkłada się na niezliczone .. ziarnka ryżu'·.
Doświadczony obserwator planetarny może łatwo ocenić warunki widzenia z dokładnością nawet do pót stopnia, ponieważ sądowi jego po-,
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ilość dostrzeganych szczegółów widocznych na tarczy planety.
Patrzącemu na gwiazdę przez teleskop, brakuje tej pomocy i trudno
mu jest ocenić stopień dobroci widzenia z większą dokładnością niż do
()koło dwóch stopni.

maga

Natomiast gwiazdy podwójne dają łatwy i dokładny sposób do okre ·
dobroci widzenia. Jeżeli znamy odległość składowych gwiazdy
podwójnej w sekundach łuku, możemy ocenić średnicQ obrazu gwiazdy
wprost w sekundach, a stąd wypośrodkować numer stopnia dobroci
widzenia. Sposób ten stanowi prostą i obiektywną drogę dla różnych
()bserwatorów, albo dla tego samego obserwatora w różnych czasach,
do ocenienia dobroci widzenia w ujednoliconej skali.
Dla obserwatorów w północnych umiarkowanych szerokościach,
szczególnie dogodne są gwiazdy podwójne leżące w pobliżu północnego
bieguna ziemskiego, ponieważ mogą być one widoczne o każdej porze
nocy i przez cały rok. Za autorami artykułu podajemy spis najodpowiedniejszych gwiazd podwójnych i tabelę podającą zamianę wymiarów liniowych na stopnie widzenia.
Metodę zilustrujemy następującym
przykładem. Przypuśćmy,
że
ob sPrwator spogląda na gwiazdę podwójną }: 185, odstęp składników
wynosi (wg tabeli) 1.3". Obserwator notuje, że obrazy obu składowych
stykają się. Stąd wnioskuje, że średnica pozornego obrazu gwiazdy wynosi 1.3" sekundy łuku; tablica zamiany mówi mu , że wartość ta odpowiada liczbie -t 4 jako określającej aktualnie dobroć obrazów.
Zwykle w czasie nocy obserwacyjnej warunki dobroci obrazów ulegają zmianom. Czy obserwator ma notować jakość obrazów w najlepszych chwilach, wartość średnią, CZ'J też wartości przeważające? Dla
bliskich ciasnych systemów podwójnych i szczegółów powierzchni planetarnych są to krótkie chwile bardzo dobrego widzenia, co liczy się
najbardziej. Dla niektórych innych celów, takich jak np. ocena wizualnej widoczności gwiazdy, użytej do prowadzenia lunety przy długich
-ekspozycjach fotograficznych, najbardziej stosowne jest podanie śred
niej wartości stopnia widzenia (dobroci obrazów).
ślenia

Stopień

obrazu

dobroci
widzenia
(obrazów)

50.4

4

2.0

32

3

1.3

20

2

średnica

średnica

obrazu

12.6

l

0.79
0,50

7.9

o

0.32

5.0

+
+2

0.20
0.13

3.2

Gwiazdy podwójne

l

nadające

się

Stopień

dobroci
widzenia
(obrazów)

+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

do oceny warunków obserwacyjnych:

'
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Wielkość

Kąt

Oddalenie

skł!:dników

pozycyjny

składników

15°
309
207
5
302
20
355
65
78
94

30.6
18.3
7,4
2.8
2.3
1.3
1.2
0.9
0.6
0,5

m

11'

Draconis
\'
... 485
o Cep he i
\'
... 2948
,,...J 2950
~ 185
,. 2054
~ 460
20 Draeonis
m: 52
~

4.0
6.1
4.7
7.0
6.0
7.0
5.7
5.2
6.5
6.4

m

5.2
6.2
6,5
8.7
7.5
8.5
6,9
6.1
7.1
2.0

Janusz Pagac zewski

Kraków

Gwiazdy zmienne
Najdokładniejszą metodą wyznaczania
nimów jasności gwiazd zmiennych jest

momentów maksimów lub mimetoda opracowana w r. 1919
przez E. H er t z s p r u n g a. W metodzie tej szukany moment ekstremalnego blasku wyznacza się drogą porównania krzywej blasku uzyskanej na podstawie danego zespołu obserwacji z tzw. krzywą normalną, która możliwie
najdokładniej
odzwierciedla przebieg zmian
jasności badanej gwiazdy w czasie. Krzywą normalną opracowuje siQ
obecnie najczęściej na podstawie obserwacji fotoelektrycznych, czasem
jednak musimy się ograniczyć do zestawienia średniej z możliwie wielu
krzywych blasku opracowanych przez różnych obserwatorów; przypuszczamy, że wówczas wszystkie błędy przypadkowe ulegną uśrednieniu.
Mówiąc najkrócej: w metodzie Hertzsprunga szukamy położenia najlepszej zgodności krzywej normalnej i średnich punktów otrzymanych
z obserwacji. Idea metody jest więc podobna do tej, którą omawialiśmy
w nr 5 Uranji z b. r. (str. 155). Zasadnicza różnica polega na tym, że
w metodzie omawianej poprzednio położenie najlepszej zgodności było
dobierane graficznie "na oko", natomiast w metodzie Hertzsprunga
określa się je przy pomocy odpowiednich wyliczeń. Wyliczenia te, powiedzmy szczerze, są dość uciążliwe i długie (wyznaczenie jednego momentu wymaga przeciętnie kilku godzin pracy przy użyciu arytmometru),
jednakże metoda Hertzsprunga umożliwia wyznaczenie m~mentu ekstremainego blasku z dokładnością OP,001 (P - okres zmienności gwiazdy),
podczas gdy dokładność uzyskiwana przy użyciu graficznej metody
Pogsona jest średnio dziesięciokrotnie mniejsza.
Pierwszym krokiem w metodzie Hertzsprunga jest ujęcie krzywej
normalnej w formę odpowiednią do wyliczeń. W tym celu odczytujemy z tej krzywej jasność gwiazdy w 100 punktach odległych o OP,OL
Otrzymane 100 wartości rozpisujemy w tabelkę o 10-ciu kolumnach
i 10-ciu wierszach: pierwszy wiersz zawiera jasności dla wartości
OP,OO-OP,09 drugi - dla wartości OP,lO-OP,l9 itd. Dla lepszego wyjaśnienia przytoczona jest poniżej rozpisana w tabelkę krzywa normalna

349

URANIA

-cefeidy T Mon podana przez A. N i e l s e n a (Astr. Nachrichten 239,
str. 217). Dla pozbycia się niewygodnych ułamków wartości umieszczone
w tabelce są jasnościami odczytanymi od wartości 5m,~o. Zauważmy
jeszcze, że krzywa normalna jest podana tak, że moment OP,OO fazy odpowiada momentowi maksimum blasku gwiazdy. Dalszą procedurę opiszemy w następnych numerach Uranii.
OP,O
•0,0
0,1
·0,2
0,3
1>,4
0,5
'0,6

0,7
0,8
'(),9

OP,OO
11
11
30
50
67
83
102
118
126
123
88

O,ol
11
11
32
52
68
85
104
120
126
122
77

0,02
12
12

34
54
70
87
106
121
126
121
65

0,03
14
14
36
55
72
89
108
122
126
120
55

0,04
16
16
38
57
73
91
109
123
126
118
46

0,06
21
21
42
60
76
94
111
125
125
113
30

0,05
19
19
40
59
75
92
111
124
126
116
37

O,o?
23
23
43
62
78
96
112
125
125
108
22

0,08
25
25
45
64
80
98
116
125
124
102
16

0,09
28
28
47
65
82
100
117
126
124
95
12

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na listopad 1958 r. Podane są przybliżone momenty minimum blasku (czas śr. europejski).
WW Aur. XI, 2d3h30m(wt), 4dl6hOOm(wt), 5d 22hOOm, 9d17hOOm(wt),
10d23h}5m,
14d18hl5m(wt),
16dOh30m,
19d19h30m(wt),
21dlh45m,
24d20h45m{wt), 26d3hOOm, 28dJ5h45m, 29d22hOOm(wt).
AR Aur: XI, JdJhOOm, 5d4hJ5m, 2ldJ7h15m, 25d20h30m, 29d23h30m.
RZ Cas: XI, ld21hOOm, 3dlh30m, 6d15h45m, 7d20hl5m. 9dlhOOm, 12d15h15m,
13d19h45m 15dOh30m 16d5hOOm 19d19h15m 20d23h45m 22d4h30m
25d18h30m: 26d23h15rn: 28d4hOOm.'
'
'
'
RR Lyn: XI, 7d18hOOm, 17d17h45m, 27d15h30m.
() Lyr: XI. 1d12h, 14dlOh, 27d8h.
AW Peg: XI, 10dllh, 21d4h.
EE Peg: XI, 6d1h15m, 8d16h15m , 13d22h15m, 21dJ9h30m, 27dlh45m,
29d16h30m.
Andrzej Wróblewski
Errata. .,Urania'·, t. XXIX, str. 290, w. 10 od dołu zamiast (T) ma
być (T*), we wzorze (l) zamiast R 3 ma być
R 3 ; str. 291 we wzorze (2)

:zamiast (Ro+h) 3 ma być
l (Ro+h) 3 ;
gwiazdowa ma być średnia.

V

str. 292, w. 9 od dołu zamiast

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Listopad 1958 rok
Momenty zjawisk podano w czasie środkowo-europejskim, jako obowiązu
Jącym w Polsce. Symbole: d, h, m, s oznaczają dnie, godziny, minuty i sekundy łuku. Przez U• 5, oznaczono, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał
niebieskich, wznoszenie proste l zboczenie: A• ({)• oznaczają długość i szerokość geograficzną punktów na powierzchni Ziemi; mg wielkość gwiazdową.
1rł-30d. Planety i planetoidy.
M er kury będzie mógł być wiuoczny na niebie zachodnim około połowy miesiąca, gdy będzie zachodzić w niecałą godzinę po Słońcu. Jednak lepsze warunki widoczności
będą mieli obserwatorawie na półkuli południowej. W dniu 20. XI.
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o 20h wypada największe wschodnie odchylenie Merkurego od Słońca
22° . W e n u s niewidoczna, 11. XI. o 13h górne złączenie ze Słońcem.
M ar s widoczny przez całą noc najpierw w Byku, 19. XI przechodzi
(ruchem wstecznym) do Barana. Największe zbliżenie do Ziemi w dniu
8. XI. o 14h (73 miliony km), a w dniu 16. XI. o 15h opozycja względem
Słońca. Jasność planety, 1.5 mg. J o w i s z niewidoczny: 5. XI o 2"
złączenie ze Słońcem, pod koniec miesiąca możemy próbować ujrzeć
go gdy wschodzi nieco przed wschodem Słońca, na wschód od a Lib.
Z tego powodu nie podajemy zjawisk w układzie jego księżyców galileusZOWYCh. S a t urn w Wężowniku, pod koniec miesiąca w Strzelcu;
może być z trudem dostrzegany na niebie zachodnim po zachodzie
Słońca. U r a n widoczny w drugiej części nocy w Raku; porusza się
do 13. XI. ruchem prostym, odtąd ruchem wstecznym. 5. XI. spotkanie z Księżycem; 9. XI. w kwadraturze ze Słońcem. N e p t u n pod
koniec miesiąca zaczyna być widoczny na wschodzie w Pannie. Efemerydy dla C er e s nie podajemy ze względu na złe warunki widoczności, natomiast w połowie miesiąca można będzie rozpocząć szukanie planetoidy Vesty (4), którą można będzie obserwować w Raku
jako ruchomą gwiazdę około 8 wielkości gwiazdowej, (do odszukania
wystarczy dobra lornetka polowa).
111-1711 Gwiazdy spadające Taurydy - bardzo powolne, jasne.
5110211 Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
51102"331~1 : Uran w złączeniu z Księżycem. Księżyc w fazie ostatniej
kwadry minie planetę w odległości 5°40' na południe.
8dl4h. Mars w najmniejszej odległości od Ziemi (73 miliony km).
Najlepsze warunki obserwacji w ciągu tego roku. Srednica planety
mierzyć będzie wówczas 19", jasność około 1.5 mg.
9d06h. Uran w kwadraturze ze Słol'lcem.
13li02h. Minimum Algola. Dobrze obserwowalny spadek blasku do
minimum.
13d-15<i. Gwiazdy spadające Leonidy - bardzo szybkie.
15<122h50nr Minimum Algola. Ze względu na brak Księżyca na niebie można będzie dogodnie obserwować spadek blasku i samo minimum.
161115". Mars w opozycji względem Słońca. Najlepsze warunki obserwacyjne w ciągu tego roku.
1711-27•1. Gwiazdy spadające Andromedydy - bardzo powolne.
18<119".7. Minimum zaćmienia Algola. Można obserwować minimum
i wzrost blasku, zwłaszcza po zachodzie Księżyca w l kwadrze.
20<12011. Największe wschodnie odchylenie Merkurego {22 u13'). Planetę można odszukać na niebie zachodnim, zaraz po zajściu Słońca.
25d07h471~• Mars w złączeniu z Księżycem w fazie tuż przed pełnią.
Księżyc minie planetę w odległości 3 · 25' na południe.
30iiOO". Zakrycie gwiazdy Ą Gem {3.6 mg). Podajemy momenty początku i końca zjawiska dla 5 miast polskich obliczone przez Obserwatorium Krakowskie:
Początek {zajście)
Poznań

Koniec

{WYjście)

00"2311"9
231l12

011142'!'1

Toruń

261~\6

44~1 7

Kraków
Warszawa

261~\5

46 1!1 8
48'!'4

Wrocław

29·~~3

42 1 ~ 1 2

SŁONCE

Listopad 1958 r.
]h czasu
Cli

Szczecin

~rodk.-europ.

~
~

r. czasu l
m

l o

a

h mi

o

wsch.

l zach.

h mi

h m

I. 28 +16.1 14 07 -1 2.9 6 52 16 38

l

XI. 7 +16.3 14 46-16.1

17 +15.0 15 27 -18.8
27 +12.3 16 09-21.0
III. 7 + 8.5,16 52 -22.5

712
7 31
7 -18
8 03

16 19
16 O:S
15 51
15 44

Poznań

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch./ zach.

wsch., zach.

wsch., zach.

wsch. jzacb .

U'sch. j zac h.

wsch.j zacb,

u·sch., J&ch.

h

l
m

6 40
6 58
7 17
7 33
7 47

h m

16 31
16 13
15 Si
15 4'>
15 31)

h m

h m

h m

6 37116 34
6 54 16 17
7 12 16 02
7 27 15 32
7 41 15461

6 311
6 58
7 18
7 36
751

16 19
15 59
15 41
15 29
15 22

h m

h m

h mi

6 23 16 25
6 39 16 08
6 56 15 54
711 15 44
724,1539

Dl

h m

h m

h m

6 23
6 42
7 00
7 16
7 30

h

16 16
15 57
15 42
15 31
15 2ł

615
6 31
6 48
7 03
7 16

16 17
16 00
15 46
15 36
15 31

h m

hm

6 17 16 04
6 36 15 45
6 54 15 29
711 15 18
7 27,15 H

1

c:
~

KSIĘZYC
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Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
618.
- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codz:ennie z wyjątkiem piątków, niedziel
i świąt, w godz. 18-19. Pokazy nieba lunetą w pogodne wieczory od godz. 21-ej.
Fro mb o rk - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
"
Gdań s k Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
i piątki w godz. 17-18.
Gdyn ia - ulica 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceaniczny ch

B iccz -

-

Ul.

Przedmieście

Częstochowa

Gliwice - Siedziba w gmachu Gliwickiego Zjednoczenia Węglowego, przy ul. Mat·clna Strzody 2. Pokazy meba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po
uprzednim telefomcznym porozumtemu z J . Kaszą, Huda Sląska, ul. Obrońcow
Stalingradu 32, teł. 52-481.
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzame zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedziba Oddziału znajduJe się w Planetanu.n i Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie I.
skr. poczt. 10, teL 301-49.
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m . 4, Sekretariat czynny
w poniedziałki l czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartki
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz.
19-21.
Krosno n /W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
l,ublln - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Łódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym ul. Traugutta 18, V p., pokój 512.
Sekretariat l Biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz.
18-20. Pokazy nieba przez lunetę odbywają się w bezchmurne wieczory na
placu przed lokalem Oddziału.
Myślenicl! Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu \l(łasnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
teL 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego
siedzibą Oddziału .

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt. odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim porozumleniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie. Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca oct godz. 18-te j
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 8, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży .
Ostrowiec Swiętokrzyski - C\ 1Pdziba w lokalu własnym w Zakładowym Domu
Ku]tury, Al. l-g o Maja. III piętro.
Oświęcim uL Wiadysława Jagleiły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock J. Burzyński, Plac Narutowicza 1, Delegatura "Ruchu".
Po:mań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publiczne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P. T. M . A .
(obok Palmiarni). Sekretariat i biblioteka czynne we wtorki i czwartki w godz.
od 17-19.
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechniki czynny we
środy w godz. 20--21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę .
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m . 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału w pogodne wieczory za zgłoszeniem teł. 586.
Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Toruń Lokal własny przy uL M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19.
Warszawa - AL Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje czynhe we wtorki, czwartki
l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór w godz.
od 19.15-21.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w pon!e<:lz~ałki, śrpdy l piątki •.
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Pianetarium dla wyciec;~:ek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem.
Poka:j:y nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór. Dnia 12 listopada b1·.
w l9~lu Oddziału odbędzie się o godz. 18 odczyt prof. dr Jana Mergentalera
"0 p_rzeblegu obrad Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Moskwie".
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zlel"na Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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Pismo zalecone reskryptem M inister stwa Oświaty z dnia 20. X . 1950 r ..
Nr Oc-506/50, jako pożądane w b ibliotekach licealnych i nauczycielskich

.JAN MERGENTALER -

Wrocław

STRATOSJ?ERA CZY KSIĘZYC ?
Na Księżyc wybieramy się z dwu conajmniej powodów.
Po pierwsze w tym celu, żeby zobaczyć go z bliska, a więc
założyć na jego powierzchni laboratoria, w których badano by
skład księży cowych skał, żeby w licznych ekspedycjach pomierzyć góry i doliny, żeby wreszcie przekonać się o tym, jaki
skład chemiczny ma jego atmosfera, a raczej te niepozorne
resztki gazów, jakie jeszcze zachowały się na naszym satelicie.
Po drugie - wybieramy się na Księżyc po to, żeby wybudować
tam obserwatorium astronomiczne. W obserwatorium takim
można będzie prowadzić obserwacje niemożliwe na Ziemi, wła
śnie dzięki temu, że nie będzie tam przeszkadzać gęsta ziemska
atmosfera. Można będzie bez specjalnych trudności badać w sposób ciągły koronę słoneczną, obserwować w dzień i to tuż koło
Słońca gwiazdy, mierzyć natężenie promieniowania pozafioletowego, lub nawet rentgenowskiego, nie dopuszczanego przez
naszą atmosferę do powierzchni Ziemi.
Ekspedycja Kolumba do Ameryki miała podobno duże znaczenie ekonomiczne. Zapewne najwyżej połowę siły "napędo
wej" tej ekspedycji stanowiła ciekawość badacza uczonego. Na
Księżyc wybieramy się przede wszystkim przez ciekawość, gdyż
jest rzeczą mało prawdopodobną, aby znaleziono tam takie
skarby, których transport na Ziemię opłacałby się już teraz,
przy obecnej technice podróży międzyplanetarnych. Transport
wiadomości o Księżycu i o gwiazdach natomiast opłaci się zawsze. Bo tak już jakoś w tym przyziemnym świecie się układa,
że poznanie prawdy jest nieraz wyżej cenione od przypraw
korzennych, po które jeździł Kolumb czy Magellan, a także
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i od rud uranowych lub złota, po które być może ludzie będą
chcieli jeździć na inne planety.
Obserwatorium astronomiczne na Księżycu będzie jednak
bardzo kosztownym urządzeniem i nie prędko jeszcze zostanie
zbudowane. Dlatego to pomyślano o innych sposobach obserwacji poza ziemską atmosferą, zaczęto konstruować obserwatoria w stratosferze i wyżej.
Dlaczego to jest potrzebne i jakie osiągnięto wyniki, zobaczymy na dwu przykładach dotyczących Słońca.
Jak wspomnieliśmy atmosfera nasza pochłania prawie cał
kowicie pozafioletowe i rentgenowskie promieniowanie krótkofalowe, wysyłane ku Ziemi przez Słońce. Z promieniowania
w niedalekim pozafiolecie zaledwie jedna siedemdziesięcio
tysięczna dociera do powierzchni Ziemi. Gorzej jeszcze jest
z falami rentgenowskimi. Gdyby udało się sfotografować widmo Słońca spoza naszej atmosfery, moglibyśmy w ten sposób
uzyskać ciekawe informacje o tym, jak Słońce promieniuje
w tych krótkich falach. Udało się tego dokonać po ostatniej
wojnie przy użyciu specjalnego spektrografu zainstalowanego
w rakiecie V 2, która osiągnęła w różnych lotach wysokości
70-120 km. Udało się wtedy sfotografować promieniowanj e
rentgenowskie o długości fali 4 angstroemów.
Fotografowanie widma Słońca nie wymaga sp~jalnie nieruchomego obserwatorium. Rakieta jest stale w ruchu i wystarcza na ogół, żeby spektrograf mniej więcej był skierowany
ku Słońcu, żeby otrzymać zdjęcie widma. Gorzej jest wted~ ·.
kiedy chcemy sfotografować jakąś określoną część powierzchni
Słońca. Luneta fotografująca musi wtedy być dostatecznie nieruchoma na to, żeby zagwarantować otrzymanie dobrego zdję
cia. Trud włożony w konstrukcję takiej specjalnej, unieruchomionej w stratosferze lunety opłacałby się zatem tylko wtedy.
gdyby chodziło o sfotografowanie takich utworów na powierzchni Słońca, których obserwacje z powierzchni Ziemi są niemożliwe, lub utrudnione. Takimi utworami są granule fotosfPryczne, które rzadko tylko udaje się sfotografować dostatecznie
dokładnie, a unieruchomioną w stratosferze aparaturą była
luneta zawieszona na nylonowych sznurach pod stratosferycznym balonem.
Dobre zdjęcie granulacji fotosferycznej rzadko tylko udaje
się osiągnąć, ponieważ poszczególne granule mają średnice
rzędu 100-1000 km, co odpowiada kątowym wymiarom około
l sekundy łuku, lub mniej. W próżni można by naturalnie
utwory tego rzędu wielkości widzieć jako oddzielne jaśnjejsze·
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punkty, lub nawet powierzchnie na ciemniejszym tle, gdyż już
nawet luneta o średnicy 50 cm pozwala teoretycznie widzieć,
jako osobne przedmioty świecące, odległe od siebie o 0",3, co
w przypadku Słońca odpowiada około 200 km. W praktyce
jednak z pomocą tak dużej lunety ledwie wyróżniamy przedmioty odległe od siebie o 1-5 sekund łuku, lub jako oddzielne
granule wyróżniamy taltie, których średnice są rzędu 1000 km
lub większe. Nie są to już naturalnie pojedyncze granule, ale
całe ich gromady, które zlewają się w jeden świecący obłoczek.
6dyż luneta nie pozwala dojrzeć każdej z nich osobno. Dzieje
się tak dlatego, że bezładne ruchy w górnych warstwach naszej atmosfery zamazują obraz Słońca, powodując jego drg'=lnie, podobne do migotania gwiazd w nocy.
Ten fatalny wpływ naszej atmosfery na to, co nazywamy
siłą rozdzielczą lunety, powoduje to, że nie opłaca się do fotografowania Słońca używać wielkich lunet, gdyż nieraz już
lO cm luneta daje to samo, co wielki o metrowej średnicy refraktor. Dzięki temu, robione w ostatnich latach zdjęcia granul'łcji ledwie dorównują robionym przed 60 laty na mokrych
kliszach przez J anssena, choć dziś nieraz używa się do tego
celu wielkich lunet a Janssen posługiwal się 13 cm refraktorem, skonstruowanym przez Prażmowskiego. Jedyna możli
wość postępu w tej dziedzinie zdawała się zatem leżeć w ucieczce
poza atmosferę, albo przynajmniej poza troposferę. Taki projekt wysunął i zrealizował przy współpracy innych astronomów i inżynierów M. S c h w a r z s c h i l d z obserwatorium
w Princeton w U. S. A.
Pomysł Schwarzschilda polegał na tym, żeby zamiast gondoli w balonie stratosferycznym zawiesić lunetę o średnic.v
30 cm, sterowaną stale na jeden punkt tarczy słonecznej z pomocą aparatury fotoelektrycznej. W tym celu skonstruowano
reflektor o średnicy 30 cm i ogniskowej 240 cm. Pomocnicza
soczewka pozwalała otrzymać obraz Słońca o średnicy 60 cm,
z czego tylko kwadrat o boku 3,5 cm był fotografowany na
filmie z pomocą kamery filmowej specjalnie skonstruowanrj
dla tego celu. Reflektor był umieszczony w metalowej kratownicy, na której umocowano również baterie, zasilające aparaturę fotoelektryczną sterującą reflektorem. Sterowanie musiało być bardzo dokładne na to, aby na małych klatkach filmu
:;tale otrzymywać zdjęcia tej samej części powierzchni fotosfery.
Całość aparatury ważyła 640 kg. Po dokonaniu paru próbnych
lotów ostatecznie dokonano 2 lotów w dniu 25 września i 17
października 1957 r., uzyskując za pierwszym razem wysokośt-
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27 kilometrów i czas., w ciągu którego luneta była skierowana
na Słońce i dokonywała automatycznie zdjęć, równy 4 34 godziny, a za drugim razem 27 1/5 kilometra i czas 2112 godziny.
Obfity materiał obserwacyjny przyniósł wiele ciekawych wyników.
Stwierdzono, ~e istotnie granulacja składa się z utworów
o średnicach rzędu 100 kilometrów, choć występuje także
i większa, do kilkuset kilometrów. Zaobserwowano prócz granul szeteg porów i stwierdzono, że czas ich życia jest rzędu
godzin, podczas gdy czas życia granul jest rzędu paru minut.
Jest to ważne dlatego, że niektórzy autorowie przypuszczali,
że plamy słoneczne powstają z porów, które nie są niczym
innym, jak tylko większymi przerwami międzygranularnymi.
Zdjęcia z pomocą stratoskopu (tak został nazwany ów teleskop
stratosferyczny) wyraźnie mówią o tym, że por od początku
istnienia jest już czymś innym niż przerwa pomiędzy granulami. Niemniej ważnym wynikiem było potwierdzenie krótkotrwałości pojedynczej granuli, wskutek czego już, po 5 minutach obraz granulacji całkowicie się zmienia. Wreszcie ciekawym wynikiem jest potwierdzenie obserwacji Janssena, że
granule mają poligonalną formę, podobną do obłoków altocumulus lub do komórek Benarda, powstających na granicy dwu
warstw gazu płynących jedna po drugiej i mających różne
temperatury.
Budowa obserwatoriów stratosferycznych na tym naturalnie
nie zostanie zakończona. Projektowana jest budowa reflektora
o średnicy l metra i dokonywanie z nim podobn'ych lotów,
przy tym z Ziemi można będzie reflektor ten skierowywać na
dowolny punkt nieba i fotografować dowolną gwiazdę. Reflektor taki powinien dać równie dobre, lub lepsze wyniki od
największych reflektorów pracujących na Ziemi.
Takie balonowe obserwatorium wydaje się czymś bardzo
zacofanym w epoce sputników i projektowanych sztucznych
satelitów, na których mają być zbudowane wielkie lunety. Tak,
zapewne, ale s:fmtniki nie wracają z aparaturą naukową na
Ziemię, więc nie mogą dostarczyć filmów czy klisż fotograficznych, a zanim technika pozwoli na budowę stałego satelity,
trzeba wykorzystywać te możliwości, jakie są obecnie. Luneta
zawieszona u spodu balonu, wraca następnie ze spadochronem
i może być użyta do lotów wielokrotnych. Balon w znacznych
wysokościach porusza się jednostajnie i dość wolno. Sputniki
dotychczasowe często koziołkują, nie mówiąc o tym, że zbyt
. szybko biegną, co także utrudnia obserwacje. Prócz tego koszt
jednego lotu balonowego jest tak mikroskopijny w porównaniu
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z kosztem sputnika, że długo jeszcze zapewne będzie się opła
cało dokonywanie podobnych lotów stratosferycznych, w których nie człowiek w gondoli odbywa podróż, ale sterowana
fotoelektrycznie luneta astronomiczna.
ANDRZEJ WOSZCZYK -

Li(·ge

OBSERWATORIUM DE HAUTE-PROVENCE
Artykuł

J. Pagaczewskiego w październikowym numerze
Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym
uprzytomnił mi, że "Urania'' nie zamieściła 'dotychczas żadnej
notatki o największym astrofizycznym Obserwatorium EuropyObservatoire de Haute-Provence w Saint-Michel l'Observatoire
we Francji, ani o jego największym teleskopie.
Obserwatorium de Haute-Provence ze swej genezy i organizacji jest bardzo podobne do polskiego - istniejącego na
razie tylko w planach i marzeniach polskich astronomów --Centralnego Obserwatorium Astronomicznego. Jego teleskop
o średnicy lustra 193 cm będzie co najmniej przez kilka jeszcze
lat największym w Europie i najnowocześniejszym w świecie.
Właśnie teraz rozpoczyna on pracę. Z tej racji na temat tego
teleskopu zabieram głos.
Wstępne prace do budowy nowego instrumentu rozpoczęto
około 20 lat temu. Srednicę zwierciadła ustalono w roku 1938
na 193 cm, ponieważ maszyna istniejąca w Laboratorium
Optycznym Obserwatorium Paryskiego nie pozwalała na szlifowanie większego. Ta racja wydaje się dziś niepoważna, lecz
chodziło podówczas o bardzo szybką budowę dużego teleskopu,
który wcale nie musiał być największym w Obserwatorium.
Dysk szkła został odlany przez Compagnie de Saint-Gobain
w latach 1938-40, a wojnę spędził w ukryciu w Saint-Michel.
Dopiero w kilka lat po wojnie And re C o n d e r i Jean T ex er e a u rozpoczęli w Laboratorium Optycznym Obserwatorium Paryskiego szlifowanie, które ukończyli w roku 1958.
Od lipca 1958 półtoratonowe zwierciadło o średnicy 193 cm
spoczywa na swym teleskopowym łożu.
Montaż teleskopu, wykonany w zakładach Grubb i Parsons
typu angielskiego, przybył do Saint-Michel w marcu 1957 r.
i od czerwca tegoż roku był gotów na przyjęcie zwierciadła.
Napęd jest zrealizowany za pośrednictwem pełnego koła zęba
tego, umieszczonego na południowym końcu osi godzinnej . "Celowanie" teleskopu na ciała niebieskie odbywa się automatycznie i jest "zdalnie kierowane". Przez naciśnięcie odpowiednich
"Uranii"
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guzików nastawia się teleskop na żądane u i b i obserwator
przy pulpicie "zdalnego kierowania'• podaje astronomowi ciała
niebieskie do obserwacji, jak kelner podaje dania do konsumpcji. Dokładność nastawianych współrzędnych: 0,1 minuty
czasu w pobliżu równika. Teleskopem tym można pracować
w ognisku pierwotnym: Newtona (ouverture F /5), Cassegraina
(F/ 15) i Coude (F/30). Ruchomy pierścień ze schodami, mogą
cymi oscylować i wznosić się wzdłuż pionowej kolumny, zapewnia łatwy dostęp do teleskopu we wszystkich możliwych
jego pozycjach. Ruchoma podłoga ułatwia pracę w ognisku
Cassegraina, gdzie będą umieszczone spektrografy o małej dyspersji. W ognisku Coude, w sali o stałej temperaturze, będzie
pracował, obecnie montowany, 'wielki spektrograf siatkowy,
wyposażony w kilka kamer Schmidta i pozwalający zrealizować dyspersję w granicach od 50 do 3.2 A "(mm. W ognisku
Coude będzie też pracowała "kamera elektronowa" Lalemand'a .
Jak wiadomo, kamera elektronowa Lalemand'a już w obecnej
swej postaci zdolna jest "uczynić" z teleskopu 193 cm teleskop
o średnicy lustra co najmniej lO-metrowej .
Jednym z głównych czynników pogarszających jakosć obrazów optycznych ciał niebieskich jest turbulencja prądów powietrznych wewnątrz tubusa teleskopu. W teleskopie 193 cm
starano się ją wyeliminować. W tym celu, na propozycję prof .
A. Conder'a, na tubusie teleskopu umieszczono szereg wentylatorów. Wentylatory te mają spowodować przypływ powietrza
wewnątrz tubusa powolnymi strumieniami, równoległymi do
ścian teleskopu. Osiem dużych wentylatorów, umieszczonych
na kopule naprzeciw szczeliny ma to powietrze usuwać z kopuły. Szczelina kopuły nie ma też tradycyjnej formy, lecz
formę specjalną, pozwalającą np. na pozostawienie przed teleskopem otworu o aerodynamicznych krawędziach tylko trochę
większego od średnicy tubusa. A to wszystko dla uniknięcia
turbulencji, tworzących się zwykle na krawędziach szczeliny.
Sama kopuła o średnicy 20 m posiada szkielet stalowy i jest
pokryta dwiema warstwami blachy aluminiowej, oddzielonymi
około lO-centymetrową warstwą powietrza, co zapewnia dość
dobrą izotermiczność wnętrza. W budynku dźwigającym kopułę znajdują się biura dla astronomów, laboratoria optyczne,
elektroniczne i fotograficzne oraz składy materiałów, niezbęd
nych do pracy teleskopu. W specjalnym hallu tego budynku
znajduje się klosz do aluminizacji cennego zwierciadła .
W całej tej pięknej realizacji zawsze pamiętano, że ma ona
służyć nie tylko ciałom niebieskim, ale i astronomom. Toteż
zrealizowano instrument, który jest doskonały z punktu widze-
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nia mechaniki i optyki oraz wyposażono go w akcesoria, które
czynią komfortowymi warunki pracy astronoma.
Pierwsze zdjęcia, uzyskane w lipcu br. przez A. Conder'a,
Ch. Fehrenbach'a i J. Texereau dowiodły . wysokiej jakości nowego teleskopu.
Pewnym jest, że nowy instrument daje astronomom fran-cuskim całkowicie nowe i szerokie możliwości pracy. Możemy
im pogratulować tej pięknej realizacji i życzyć sukcesów
w lepszym i dokładniejszym poznawaniu tajemnic Wszechświata. A astronomom polskim należy życzyć szybkiej realizacji marzeń o Centralnym Obserwatorium Astronomicznym
P. A. N. i możliwości korzystania od czasu do czasu z przychylnego astronomom nieba Prowansji i instrumentów ich francuskich kolegów.

KRONIKA
X Kongres

Międzynarodowej

Unii Astronomicznej

W dniach od 12 do 20 sierpnia 1958 r. odbywał się w Moskwie Kongles Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Zadaniem Kongresów Mię
dzynar. Unii 'A stron., które odbywają się z reguły co 3 lata, jest przede
wszystkim usprawnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie
astronomii oraz dysk_usja nad szczególnie aktualnymi problemami astronomicznymi. Główną formą pracy kongresów są obrady komisji specjalistyrznych, których Unia liczy blisko 40. Głównym tematem tych obrad
jest dyskusja nad sprawozdaniami przewodniczących komisji. Podejmuje się przy tym zwykle uchwały ułatwiające i zacieśniające współ
prac~ międzynarodową astronomów. Aktualne problemy naukowe dyslmtuje się na sympozjonach i połączonych dyskusjach, zbierających
-ogól astronomów. ścisła współpraca między astronomami różnych krajó\v sprawia, że kongresy stają się coraz liczniejsze. W kongresie moskiewskim wzięło udział przeszło 1200 uczestników, w tym około 800
-członków Unii. Najliczniejszą grupę spoza Związku Radzieckiego stanowiła 163 osobowa delegacja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej. Oficjalna delegacja Polskiej Akademii Nauk liczyła 15 osób,
-członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej pod przewodnictwem
autora niniejszej notatki. Poza tym Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego
wydelegowało 3 kandydatów na członków Unii, a z wycieczką zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, przybyło na Kongres ponad 30 osób. Razem więc w obradach Kongresu uczestniczyło
.z Polski około 50 osób.
Uroczyste otwarcie Kongresu nastąpiło wieczorem 12 sierpnia w sali
Kolumnowej Domu Związków. Uczestnicy Zjazdu byli powitani przez
wicepremiera Rzadu ZSRR A. N. Kosygina oraz przez wlcepreżesa
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Akademii Nauk ZSRR A. W. Topcziewa, poza tym przemówienia wyprezes Unii A. Danjon, przewodniczący radzieckiego komitetu
organizacyjnego W. A. Ambarcumian.
Następnego dnia w auli nowego budynku Uniwersytetu Moskiewskiego na wzgórzach Leninowskich odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie, na którym omówiono sprawy administracyjne i finansowe,
po południu 13 sierpnia odbyła się pierwsza dyskusja nad zagadnieniem
obserwacji astronomicznych ze sztucznych satelitów, rakiet i balonów.
Od 14 do 19 sierpnia obradowały różne komisje. Wszystkie te posiedzenia odbywały się w dogodnych pomieszczeniach Uniwersytetu Moskiewskiego. Posiedzenia komisji nie wypełniały jednak całego czasu poświę
conego na prace kongresu, w tych samych dniach odbyły się bowiem dwa
oficjalne sympozjony, jeden sympozjon nieoficjalny i kilka połączonych
dyskusji. Oficjalne sympozjony dotyczyły: pierwszy zagadnień związa
nych z wykresem Hertzsprunga-Russella, drugi problemu ruchu
obrotowego Ziemi i standardów atomowych czasu. Pierwszy z tych
sympozjonów rozpadał się na dwie części, z których w pierwszej omawiano dane obserwacyjne, stanowiące podstawy wykresu HertzsprungaRussella, a w drugiej - interpretację teoretyczną wykresu. Dyskusja
wykazała ogromną złożoność zależności widmo-wielkość absolutna i jeg(}
różnorodność w rozmaitych grupach i w zbiorowiskach gwiazd.
Jest
godne uwagi, że w kongresie brał udział 85-letni Ejna,r Hertzsprung,
który w pierwszym dziesiątku lat bieżącego stulecia wykrył wspomnianą
zależność i którego imię ona dotychczas nosi obok nazwiska H. N. Russella.
W drugim sympozjonie omawiano aktualne problemy ruchów biegunów ziemskich, nierównomierności w ruchu obrotowym Ziemi i atomowych standardów czasu, które obecnie dają dokładności rzędu jednej
stutysięcznej części sekundy na dobę. Zagadnienia te są tematem licznych badań astronomicznych od kilkudziesięciu lat, które to badania
doprowadziły do ścisłego określenia zasadniczej jednostki czasu, jaką
jest sekunda.
Z połączonych dyskusji szczególnym zainteresowaniem cieszyła si<:
dyskusja ostatniego dnia kongresu nad powstawaniem pierwiastków we·
wnętrzu gwiazd. Uwagę wielu uczestników kongresu przyciągała dyskusja nad problemem światłości cefeid.
Kongres został zakończony 20 sierpnia plenarnym zebraniem, na
którym przyjęto zaproszenie Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych
A. P., aby następny Kongres w 1961 r. odbył się w Stanach Zjednoczonych. Wybrano również nowe władze Unii w składzie: prezes- J. H .
O ort (Holandia), wiceprezesi - L. G o l d b er g (USA), O. H e ck m a n n (NRF), B. W. Ku k a r ki n (ZSRR), R. M. P e tri e (Kanada),
B.
t er n b er g (Czechosłowacja), R. H. S t o y (Południowa Afryka).
sekretarz generalny - B. H. S a d l e r (Wielka Brytania).
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Astronomowie polscy brali aktywny udział w pracach Unii. Autor
niniejszej notatki, jako wiceprezes Unii, brał udział w posiedzeniach
Komitetu Wykonawczego. W komisji mianującej - Polskę reprezentował
prof. dr J. W i t k o w ski z Poznania, a w komisji finansowej - prof.
dr S. P i o t r o w ski z Warszawy. Poza tym astronomowie polscy
uczestniczyli w posiedzeniach komisji, do których należą jako członko
wie. Szczególnie aktywny był udział astronomów polskich w komisjach
zmian szerokości geograficznej (Prof. J. Witkowski), fotometrii gwiazdowej (Prof. E. Rybka) i gwiazd zmiennych (Doc. K. Kordylewski). Prof.
dr Karol Kozieł z Krakowa został wybrany przewodniczącym komisji
ruchu i kształtu Księżyca. Na nowych członków Unii przyjęto z Polski
następujących astronomów: C. Iwaniszewska (Toruń), J. Kubikowski
(Wrocław), K. Rudnicki (Warszawa), P. Rybka (Wrocław) i K. Serkawski (Warszawa).
Po zakończeniu kongresu odbyło się pożegnalne zebranie towarzyskie, a na drugi dzień wielu astronomów, w tym większość delegacji
polskiej, wyjechało do Leningradu, gdzie w ciągu trzech dni uczestnicy
wycieczki mieli możność zwiedzenia Obserwatorium Pułkowskiego, jak
również Leningradu wra"l z okolicami tego miasta.
Kongres Moskiewski zacieśnił więzy między astronomami różnych
krajów, astronomom zaś polskim, którzy mogli bardzo licznie uczestniczyć w kongresie, przyniósł wiele korzyści.
Eugen!usz Rybka

RAKIETA "RM-1'·

Technika rakietowa odnosi coraz to nowe sukcesy. Sondowanie
górnych warstw atmosfery, ustawianie sztucznych satelitów, wreszcie pierwsze loty w kierunku Księżyca - oto etapy imponującego "marszu
w Kosmos'", jakiego jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich lat. Równocześnie zaś z wprowadzaniem coraz to nowych udoskonaleń technicznych obserwujemy niezwykłe rozrastanie się ,.rodziny" rakiet. Obecnie
spotkać możemy w tej ,.rodzinie'· olbrzymią rozpiętość form od
olbrzymów- statków kosmicznych- do karzełków, mających rozmiary
niewielkiego pocisku. Każda z tych form ma swoje uzasadnienie, każda
służy określonemu celowi. Ostatnio do "rodziny" rakiet przybyła nasza
rakieta eksperymentalna "RM-1 .. , której start odbył się w dniu
10 października na Pustyni Błędowskiej. Jest ona wśród rakiet
Kopciuszkiem - ale Kopciuszkiem .,z perspektywami".
Nie od rzeczy będzie więc powiedzieć parę słów o roli i przeznaczeniu tej rakiety.
Gdyby rakieta ,.RM-1·· miała stanowić konstrukcję samodzielną, cel
sam w sobie, nie zasługiwałaby na uwagę. Ani jej pułap, ani prędkość,
ani wyposażenie nie stanowią szczególnego osiągnięcia. Jeśli więc o tej
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rakiecie mow1my, jeśli cieszymy się z jej pomyślnego startu, to dlatego, że stanowi ona pierwszy krok, i to pierwszy krok udany, na drodze do realizacji programu badawczego, zwanego "Programem RM"'.
Celem "Programu" jest na pierwszym etapie stworzenie środkóW
technicznych dla doświadczeń z dziedziny regulacji pogody; na drugim
etapie - stworzenie środków dla badań wysokościowych, dla celów
naukowych i na usługi meteorologii praktycznej.
"Program" stworzony został przez Sekcję Techniczną Oddziału Krakowskiego Folskiego Towarzystwa Astronautycznego, a realizowany jest
wspólnym wysiłkiem wspomnianej Sekcji Technicznej oraz Komórkl
Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery przy Zakładzie Silników
Cieplnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Biorąc pod uwagę
znikomość posiadanych środków materialnych, postanowiliśmy realizować program stopniowo, zaczynając od rzeczy najprostszych i rozszerzając zakres prac w miarę zdobywania doświadczeń. Celem pierwszego
etapu realizacji "Programu" jest rakieta dwustopniowa "RM-2", mająca
nieść odpowiedni ładunek do granic troposfery, zgodnie z wymaganiami badań nad regulacją pogody. Prototypem pierwszego (tzn. "wyż
S2;ego") stopnia tej rakiety jest właśnie "RM-1". Oczywiście konieczne
jest wykonanie kilku prototypów, zarówno pierwszego stopnia, jak i rakiety dwustopniowej, zanim "RM-2" uzyska kształt ostateczny. O znaczeniu, jakie może mieć realizacja tej rak iety i doświadczeń nad regulacją pogody
dla gospodarki narodowej, nie trzeba chyba mówić.
Wszyscy pamiętamy jeszcze dobrze tegoroczną klęskę powodzi, wszyscy
znamy rozmiary szkód jakie powoduje klęska suszy. Nauka i technika
współczesna znają już sposoby zapobiegania takim klęskom, przynajmniej w pewnych wypadkach. Dlatego badania w tym kierunku
uznać należy za szczególnie opłacalne, i warto, aby realizacja "Programu
RM" uzyskała szersze poparcie.
Drugi etap realizacji "Programu RM" ma za cel rakietę trzystopniową
.,RM-3", przeznaczoną do badań wysokościowych . Słyszy się niekiedy
zdanie, że "Program RM" nie ma szans na realizację badań wysokościowych, gdyż "RM-1" miała pułap zaledwie 3,5 km. Wypowiadanie
takiego zdania świadczy o nieznajomości zasady rakiety wielostopniowej . Dla zilustrowania, w jakiej mierze powiększenie ilości stopni
wpływa na wzrost pułapu rakiety, możemy, posługując się wzorem
Ciałkowsklego i wzorem na wysokość rzutu pionowego, wyznaczyć wysokość, osiąganą przez poszczególne zestawy rakiety wielostopniowej.
Zakładając jednakowy stosunek mas i prędkość wylotu w każdym
z członów, otrzymamy np. dla l-stopniowej rakiety wysokość 3,8 km,
dla dwustopniowej - 15 km, dla trzystopniowej - 33 km. Aczkolwiek
cyfry te są czysto orientacyjne, dają one pogląd na znaczenie zasady
wielostopniowości dla wzrostu pułapu.
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"RM-1", wzbogaciła nas o cenne
prostymi stosunkowo środkami konstrukcyjnymi potrafimy zapewnić nienaganną pracę silnika, i, co szczególnie ważne, pełną stateczność rakiety w locie. Równocześnie stwierdziliśmy, że system śledzenia rakiety w locie wymaga przepracowania,
gdyż dotychczasowy nie zdał egzaminu. Zdobyliśmy róWil!ież szereg
doświadczeń w zakresie organizacji próby (co nie jest rzeczą prostą).
Wnioski, wyciągnięte z doświadczeń, wykorzystamy w dalszej pracy.
Obecnie rozpoczęły się prace nad drugim stopniem rakiety "RM-2".
Czeka nas okres pracy konstrukcyjnej, i znów jak przed startem
"RM-1", liczne próby statyczne. Bo start "RM-1" był dopiero pierwszym
krokiem, a dalsza realizacja "Programu RM" wymaga jeszcze długich
i żmudnych wysiłków.
Jacek Walczewski - Kraków
Próba, przeprowadzona z

doświadczenią.

rakietą

Stwierdziliśmy, że

ptaki orientują się według gwiazd
z niektórymi gatunkami drobnych ptaków
wędrownych dokonał ostatnio niemiecki ornitolog E. G. F. S a u e r
z Uniwersytetu we Freiburgu. Przy czym najlepsze wyniki uzyskał on
z gatunkami europejskimi, które spędzają lato w północnej Europie,
a na zimę odlatują do Afryki.
Już wcześniejsze badania pmeprowadzone w Anglii ~ Niemczech
wykazywały, że gołębie pocztowe i ptaki dzikie mogą posługiwać się
Słońcem jak busolą, przy czym wykazują wyczucie czasu, pozwalające
im orientować się w dziennym biegu Słońca po niebie. Jednak europejskie ptaki śpiewające lecą głównie w porze nocnej - poj edynczo nie
stadami, co skłoniło Dr Sauera i jego współpracowników do wykonania z nimi licznych doświadczeń celem wyjaśnienia, jak się one orientują podczas swych nocnych lotów.
Użyte do doświadczeń różne gatunki ptaszków wylęgły się i wychowały w całkowicie zamkniętych pomieszczeniach, gdzie utrzymywano warunki ciągłego lata. Już we wczesnej jesieni zaczęły one wykazywać wielki niepokój, fruwając z miejsca na miejsce lub trzepocząc
!Skrzydełkami na swych drążkach noc za nocą w ciągu wielu tygodni,
mniej więcej w czasie, który by im zajął przelot do Afryki.
Gdy nadchodził czas ich odlotu i n iektóre małe ptaszki z gatunku
śpiewających umieszczone zostały w klatce o szklanym dachu, przez
który widoczne było nocne niebo, każdy z nich przybierał pozycję
w kierunku południowo-wschodnim, tj. kierunku pierwszego etapu ich
lotu (poprzez Bałkany). Gdy natomiast niebo było zachmurzone lub
gdy poprz.e z szklany dach przenikało rozproszone światło , ptaki wykaWędrowne

Ciekawych

doświadczeń

zywały całkowitą

dezorientację .

A oto jeszcze inne doświadczenie. Klatki z tymi ptakami umieszczono
we wnętrzu planetarium i gdy sztuczne niebo odtwarzało obraz gwia-

'
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zdazbiorów widzialnych w epoce ich odlotu w Niemczech, ptaki przyjmowały pozycję dokładnie jak przy prawdziwym niebie. Gdy następnie
projektor planetarium przesunięty został bardziej w kierunku południowych szerokości, ptaki wykazywały skłonność do zwracania się
coraz bardziej na południe, a nastqpnit! przy 15° szerokości północnej
ustawiały się na lot w kierunku południowym, odpowiadającym koń
cowej części ich podróży (do rzeki Nilu).
Zdaniem Dr Sauera (który przedstawia wyniki swych doświadczeń
w szczegółowym artykule w sierpniowym numerze "Scientific American" z r. 1958) śpiewające ptaszki wykazują posiadanie wyrażnego dziedzicznego zmysłu, pozwalającego im na orientowanie się według układu
gwiazd i posiadają szczegółowy obraz układu gwiazd na niebie połą
czony z dokładnym wyczuciem czasu, co umożliwia im wiązanie obrazu
nieba z ziemską geografią w każdym czasie i w każdej porze roku.
Ptaki te już przy pierwszym rzucie oka na niebo odgadują automatycznie właściwy kierunek, w którym ma nastąpić ich lot.
(Sky and Telescope. v. XVII Nr 12, 1958)
J . Pok.
Nazwy satelitów Jowisza
Większość spośród 31 księżyców planet układu słonecznego posiada
własne nazwy, które z wyjątkiem Księżyca Ziemi, są zaczerpnięte z mitologii. I tak Marsowi towarzyszą. Phobos i Deimos; Saturnowi: Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Japet i Phoebe
(dziesiąty księżyc: Themis, zgubiony wkrótce po odkryciu przez P i ck er i n g a w r. 1904, do tej pory nie został odszukany); Uranowi: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania i Oberon; Neptunowi: Triton i Nereida.
Wyjątek stanowią księżyce Jowisza, spośród których tylko 5 najbliż
szych planecie posiada własne nazwy: Amalthea, lo, Europa, Ganimed
i Kallisto, natomiast pozostałych 7 oznaczonych jest numerami rzymskimi w kolejności odkrycia.
Dla zachowania jednolitej nomenklatury, G. B. M a 11 !9 d e n proponuje zerwać z dotychczas stosowaną numeracją tych satelitów i nadać im nazwy pochodzące od imion własnych postaci spokrewnionych
w mitologii z Jowiszem-Zeusem.
I tak dla dwóch najdalszych satelitów (VIII i IX) proponuje Marsden
nazwy Posejdon i Hades. W mitologii byli to bracia Zeusa. W Rzymie
nosili imiona: Neptun i Pluton, odpowiadające dwóm najdalszym planetom naszego układu. Nazwy te podkreślą zatem podobiel'istwo układu
satelitów Jowisza i układu Słońca. Srodkowe satelity mają otrzymać
nazwy kolejno: VI - Hestia, X - Demeter, VII - Hera, XII - Adrastea
i XI - Pan. Hestia, Demeter i Hera to trzy mitologiczne siostry Zeusa;
Pan - jego brat przyrodni, ma zająć miejsce tuż przy Posejdonie i Hadesie. Adrastea była siostrą lo; one to wraz z Amaltheą (V satelita)
były niańkami Zeusa. Nazwę Adrastea wypadałoby zatem nadać księ-
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życowi

II tak, by wszystkie trzy niańki były skupione obok siebie
Niestety satelita II nosi już nazwę Europa i wobec tego nazwę Adrastea
trzeba nadać jedynemu pozbawionemu jeszcze nazwy satelicie - XII.
Tak więc ·układ Jowisza tworzyłyby następujące satelity (w kolejności
odległości od planety);
Amalthea, lo, Europa, Ganimed, Kallisto,
Hestia, Demeter, Hera, Adrastea, Pan, Posejdon i Hades.
G. B. Marsden proponuje również do oznaczania satelitów wprowadzenie skrótów dwuliterowych, w większości wypadków stanowiących
dwie pierwsze litery nazwy danego księżyca.
(Journal Brit. Astr. Assoc. 65, nr 7, str. 308)
A. W .
Zakrycie gwiazdy BD + 6°808 przez planetoidę Juno
W dniu 19 lutego br. nastąpiło przewidziane uprzednio teoretycznie
zakrycie gwiazdy BD + 6°808 przez planetoidę Juno. Pas, w którym widoczne b y ło zakrycie, przebiegał przez północną część Wysp Brytyjskich, Skandynawię i północne obszary ZSSR Według obserwacji wykonanych w Malmo (Szwecja) przez P. A. B jorklun d a i S. A.
M i.i l l er a zakrycie .gwiadzy przez planetoidę trwało 7,2 sek.
Zakrycie obserwowane z różnych części pasa jego widzialno ści, ma
różny czas trwania, zależnie od tego, przez którą !! Z ęść tarczy planetoidy zakrywana jest gwiazda dla danego obszaru. Znajomość maksymalnego czasu zakrycia umożliwia wyliczenie liniowej średnicy planetoidy, pon ieważ jej szybkość i odległość jest dokładnie znana ; pojedyncza natomiast obserwacja daje nam tylko dolną granicę rozmiarów. Opierając si ę na wyniku obserwacji Bjorklunda i MilUera można
powiedzieć, że średnica Juno jest większa od 110 km. Bezpośrednie
pomiary mikrometry<;;zne, wykonane przez B a r n a r d a, dały wynik
19Q km.
(Journal Brit. Astr. Assoc. 68, nr 5, 1958)
A. W .

,..

Zmiany blasku planetoid
W r. 1949 G. P. Ku i p er rozpoczął w obserwatorium Me Donalda
systematyczne badania zmian blasku planetoid, wywołanych ich obrotem dokoła osi. Obserwacje były wykonywane przy pomocy fotometru
fotoelektrycznego zainstalowanego przy 82-calowym reflektorze. Program obejmował obserwacje wszystkich planetoid jaśniejszych od 10'!1,
a także niektórych mniej jasnych.
Dotychczasowe wyniki były kolejno publikowane w siedmiu artykułach zamieszczonych w Astrophysical Journal. Współpracownikami
Kuipera byli J. J. A h m a d, T. G e h re l s, I. Gr o e n e vel d van H o u t e n, C. J . van H u t e n i A. V. S c h a t z e l. Dotychczas przebadano systematycznie zmiany jasności 26 planetoid (numery: l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 39, 40, 44, 97,
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321, 354, 433, 511 i 532). Największą amplitudę zmian blasku (0'!'53) zauu planetoid nr 15 (Eunomia) i nr 39 (Laetitia).
Jeżeli oś obrotu planetoidy jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki,
amplituda zmian jasności będzie różna w różnych opozycjach, zależnie
od długości heliocentrycznej, przy której następuje opozycja. Tak np.
obserwacje wykazują, że kąt nachylenia osi obrotu planetoidy nr 39
do płaszczyzny ekliptyki wynosi około 30°.
Wyznaczone okresy obrotu planetoid wahają się w granicach od
2h52'!' (planetoida nr 321 - Florentina) do 13h,6 (nr 8 - Flora). Z innych ciekawych wyników wymienić warto fakt, że planetoida nr 15
ma wsteczny kierunek ruchu obrotowego.
A. W .
ważono

Widma Gwiazd Podwójnycb
Już

wiele lat temu F. C. L e o n ar d przystąpił do systematycznych
badań nad widmami gwiazd podwójnych. Doszedł on do wniosku, że
widmo wtórnego towarzysza, gdy gł.ówna gwiazda jest karłem . jest ogólnie biorąc późniejszego typu widmowego niż typ gwiazdy głównej, podczas gdy w wypadku, gdy gwiazda główna jest olbrzymem, wtórna jest
typu wcześniejszego.
Przykładem pierwszego wypadku jest słynna gw<1azda podwójna eta
Kasjopei; gwiazda główna jest karłem typu GO, towarzysz, o 3.6 mg
słabszy, jest karłem typu K 6 • Przedstawicielką drugiej grupy gwiazd
podwójnych jest eta Perseusza, której gwiazda główna jest nadolbrzymem typu K3, a wtórna karłem typu B9, słabszym o 4.7 mg od głównej.
Pośród najbardziej interesujących gwiazd podwójnych są takie, których przynajmniej jeden składnik leży powyżej głównego ciągu . W więk
szości wypadków skladn<k główny jest o wiele dalej położony od głów
nego ciągu niż wtórny, i jest rzeczą prawdopodobną, że główne są więcej
rozwinięte (starsze) jak wtórne. W. P. B i d e l m a n (PASP 70, 168,
1958) dokonał nowych obserwacyj jasnych wizualnych gwiazd podwójnych, wszystkie, z głównymi gwiazdami typu G, K albo M leżącymi
ponad głównym ciągiem. Wyznaczył on dokladnlie ich typ widmowy
i ab s olutną wielkość gwiazdową. Spośród otrzymanych wyników wymienimy nieobecność gwiazd wtórnych typu 0: wydaje się, że nie ma
gwiazd podwójnych z główną gwiazdą późnego typu a wtórną - O.
Gwiazdy wtórne typów A1-F4 wydają się być stowarzyszone z póź
nymi olbrzymami typu G albo wczesnymi olbrzymami typu K a nigdy
z późnymi olbrzymami typów K albo M. GwiazdY. podwójne, posiadaj ą ce jako główne olbrzymy późnych typów K i M mają wtórne później 
sze niż F5. Jest prawdopodobne, że takie K-M olbrzymy są bardzo starymi gwiazdami.
(J. B. A. A., vol. 68, 330, 1958)
(Pg)
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w gromadach gwiazd?

W ostatnich latach uświadomiono sobie, iż gromady gwiazd mogą
wielu cennych informacji o rozwoju gwiazd. S a n d a g e
(Ap. J., 125, 422, 1957) rzucił ostatnio nowy snop światła na ten problem, używając współczesnej teorii w celu określenia ilości jasnych
gwiazd, które były niegdyś obecne w pewnej liczbie gromad, lecz które
następnie zniknęły z głównego ciągu na skutek wyczerpania się źródeł
ich energii. Gwiazdy te są przypuszczalnie nadal członkami tych gromad, lecz powinny występować jako białe karły. Obliczona teoretycznie
liczba tych "umarłych" gwiazd jest następująca: h Persei - O; Plejady- 2; Coma Berenices- 9; Hyady- 23; Praesepe- 20; M 67- 146.
Gdyby można było znaleźć białe karły w tych gromadach, otrzymalibyśmy pożyteczne potwierdzenie teorii.
Identyfikacja białych karłów w gromadach jest trudna, ponieważ
gwiazdy te z natury są bardzo słabe i nie mogą być szybko wydzielone
z tła. Czyniono rozległe poszukiwania (przy użyciu technik barwnych)
w Hyadach, Coma i Praesepe. W Hyadach znaleziono sześć pewnych
i 36 prawdopodobnych, słabych niebieskich gwiazd, w gromadzie Coma
15 prawdopodobnych i 12 prawdopodobnych w pobliżu Praesepe. W Plejadach nie znaleziono żadnej. B a a d e twierdzi, że w pobliżu środka
M 67 znajduje się wiele słabych gwiazd niebieskich, lecz natura tych
gwiazd jest dotąd prawie nieznana. Potrzebne są dalsze studia, zanim
będziemy mogli być pewni, że każda z tych słabych gwiazd jest rzeczywiście białym karłem i fizycznym członkiem gromady,
dostarczyć

Zastosowanie metody do kulistej gromady M 3 wykazuje, że może
ona zawierać aż 48 000 białych karłów. Całkowitą ilość normalnych
gwiazd w tej gromadzie oblicza się na 588 000 a ich . masę na 175 000 M0.
Jeżeli każdy biały karzeł posiada masę 1.44 masy słonecznej, (co stanowi górną granicę teoretycznie przewidzianą przez Chandrasekhara),
ich łączna masa powinna wynosić 70 000 M., a całkowita masa gromady
245000M0.
(Pg)
(J. B. A. A. Vol. 68, Nr 2, 1958).
Rozszerzanie

się

asocjacji Cefeusz II

Idea W. A. A m b ar c u m i a n a powstawania gwiazd w asocja-cjach ma dziś na świecie ogromną ilość zwolenników. Poszczególne
asocjacje (wydany niedawno katalog A l t e r a, Rup re c h t a i V an y ska zawiera ich blisko 50) są przedmiotem różnych badań astrofizyczny<;h i stellarstatystycznych. Dla samej idei asocjacji szczególnie
ważne są te, które udowadniają realność ich rozszerzania się. Jest bowiem rzeczą intuicyjnie jasną, że obecnie obserwowany rozkład gwiazd
w asocjacji i rozkład ich prędkości nie mogą być zupcltrle dowolne, je-
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żeli mamy do czynienia z prawdziwą asocjacją. Np. prędkość gwiazdy
winna być skorelowana z odległością od środka układu; stopień koncentracji centralnej gwiazd w asocjacji winien zależeć od tempa rozszerzania się, które może być wyznaczone z danych kinetycznych itd.
Dla asocjacji Cefeusz II wstępna analiza niewielkiego (17 gwiazd}
materiału została wykonana przez
L e b i e d i n ski e g o i C h o r os z e w a i wykazała, że mamy tu raczej do czynienia z ruchem dwu
oddalających się od siebie gromad gwiazd, a nie z rozszerzającą się
asocjacją . Powiększenie materiału do 60 obiektów (Choroszewa) nie pozwoliło jednak utrzymać takiego poglądu. Ostatnio wreszcie ś t e i n s
i A b e l e ponowili analizę wszystkich danych dla gwiazd asocjacji
i stw!erdzili, że nie przeczą one hipotezie Ambarcumiana : założenie, że
mamy do czynienia z rozlatującą się grupą gwiazd jest w zgodzie z danymi obserwacyjnymi. Na wiek asocjacji otrzymali oni przy tym
2.8 miliona lat.
(Astron. Żurnal 33, 54 i 80, 1956 oraz 35, 82, 1958)
JIS

Najbliższa

gwiazda

zaćmieniowa

Do niedawna najbliższą znaną gw iazdą zaćmieniową był układ Kastor C (n = 0"072). Ostatnio David S. E van s zakomunikował, że
gwiazda HD 16157 o paralaksie n = 0"083 wykazuje zmiany blasku
o amplitudzie 01~120, przy jednoczesnych wahaniach prędkości radialnej
do 55 km/sek. Okres wynosi 1<.156. Prawdopodobnie jest to układ
o składnikach eliptycznych, przy czym zachodzi zaćmienie częściowe .
Minimum wtórnego nie udało się dotąd zaobserwować .
(Observatory 77, H. 1957)
JIS
Pole magnetyczne w

układzie

M 31

Od około dziesięciu lat w szeregu obserwatoriów dokonuje się pomiarów polaryzacji światła gwiazd. Aktualnie przyjmowane wytłuma 
czenie zjawiska polaryzacji jest następujące: istniejące w ośrodku mię
dzygwiazdowym pole magnetyczne powoduje, że cząsteczki pyłu tego
ośrodka,

posiadające

wydłużone

kształty,

zostają

uporządkowane,

a światło przechodzące przez chmurę takiego pyłu ulega nie tylko rozproszeniu, ale i spolaryzowaniu. Wyniki obserwacji i ich analiza teoretyczna
(D a v i s,
G re e n s t e i n,
O h a n d r a s e k h ar, F er m i,
Ser k o w s k i) pozwalają określić bliżej charakter międzygwiazdowego
pola magnetycznego. Jest to niezmiernie ważne dla zrozumienia wszystkich procesów fizycznych, zachodzących w ośrodku międzygwiazdowym.
Na natężenie pola dostaje się (dość niepewną zresztą) wartość ok. 10-r>
gaussów. Linie sił pola przebiegają równolegle do kierunku ramion
spiralnych.
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Ostatnio odkrywca i pierwszy badacz polaryzacji W. A. H i l t ner,
odpowiednie pomiary dla jednego z najbliższych układów
qwiazdowych - galaktyki M 31 w Andromedzie. Wprawdzie pojedyncze
qwiazdy są zbyt słabe, by z wystarczającą precyzją mierzyć polaryzację ich światła, jednak na szczęście w M 31 obserwuje Slię szereg
gromad kulistych, które są (integralnie) obiektami bardzo jasnymi. Dla
szeregu z nich Hiltner stwierdził dość znaczną polaryzację, Już pobieżna inspekcja tych danych pokazuje, że przyjęcie skierowanego
wzdłuż ramion spiralnych pola magnetycznego za czynnik, powodujący
polaryzację światła mierzonych obiektów, jest z pewnością poprawne.
Teoria międzygwiazdowej polaryzacji uzyskała zatem jeszcze jeden ~-·
gument na swoje poparcie.
(Astrophys. J. 128, nr l, 1958)
JIS
wykonał

Gromady galaktyk

Robiono liczne próby w celu zbadania rozkładu materii we Wszechświecie
przez zliczania galaktyk różnych wielkości gwiazdowych.
Główną trudność w podejściu do tego protlemu stanowi niepewność
w określaniu odległości galaktyk. Gromady galaktyk dają większe
możliwości, ponieważ odległość gromady otrzymywać można dokładniej
niż odległości poszczególnych galaktyk. Sprawę utrudniała dotychczas
niewielka liczba znanych gromad. Ostatnie zdjęcia do National Geographic Society-Palomar Sky Survey doprowadziły do odkrycia wielkiej liczby gromad galaktyk. Atlas palomarski wykazuje wiele tysięcy
takich gromad.
G. o. A b e l l (Ap. J. Supplement, 3, 211, 1958) opublikował ostatnio
katalog 2712 bogatych gromad galaktyk, znalezionych na zdjęciach palomarskich. Obok pozycji katalog daje pozorną wielkość gwiazdową
dziesięciu
najjaśniejszych
mgławic
w gromadzie poprawionych na
ekstynkcję atmosferyczną i absorpcję galaktyczną, a także dane co do
liczebności gromady i jej odległość. Bogactwo gromady (w galaktyki)
określa ·się ilością galaktyk słabszych o dwie wielkości od trzech najjaśniejszych.

Badając powyższy materiał, Abell doszedł do wniosku, że dotychczasowe dane nie pozwalają jeszcze podjąć wyraźnej decyzji, iż gęstość
przestrzenna gromad zmienia się wraz z odległością; w obecnym zatem
stanie wiedzy nie możemy jeszcze nic pewnego powiedzieć o tym, czy
istnieją gromady gromad galaktyk.
(J. B. A. A. tom 68, Nr 7)
(Pq)

O

kształtach mgławic

planetarnych

Olbrzymia różnorodność form mgławic planetarnych była dotychczas rzeczą niewyjaśnioną. Szczególnie zagadkowym wydawało się
istnienie mgławic tzw. bipolarnych, w których obserwuje się dwa, sy-
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metryczne względem gwiazdy centralnej jasne obszary (o kształtach
różnych dla różnych mgławic). Biegunowość taka nasunęła G. A. G u.r z a d i a n o w i
(Obserwatorium Bi.urakańskie) myśl WYtłumaczenia

,

os

ma qn etyczna.

Rys.1.
'tego zjawiska istnieniem dipolowego pola magnetycznego wewnątrz
mgławic planetarnych. Fole takie, kontrolując ruch i rozmieszczenie
jonów i elektronów mgławicy, wpływałoby pośrednio na jej obserwowaną jasność powierzchniową. Gurzadian stwierdził, że dla efektywnego
porządkowania cząstek mgławicy potrzebne są pola znacznie większe
od ogólnego pola Galaktyki, posiadające w pobliżu biegunów hipotetycznych dipoli natężenia ok. I0--3 gaussów. Następnie Gurzadian przeprowadził rachunki dla różnych wartości parametrów charakteryzujących
takie pole magnetyczne, otrzymując w efekcie teoretyczne rozkłady jasności mgławicy. Okazuje się, że niemal wszystkie obserwowane formy mgła
wic planetarnych dadzą się odtworzyć za pomocą omówionego mechanizmu. Dla pokazania, jak dobra jest ta zgodność, na rys. l podane są
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Rys. 2.
•obserwowane izofoty mgławicy planetarnej "Sowa" (NGC 3587) wg
pracy A 11 er a i M i n k o ws k i e g<>, a na rys. 2 izofoty teoretyczne
·wyliczone przez Gurzadiana dla pewnych wartości parametrów, okre.ś lających pole magnetyczne, oraz kształty geometryczne mgławicy.
(Soobszczenija Biurak. Obserw. No 24, 1958)
JIS
Radzieckie obserwacje Wenus
Jeden z problemów w badaniach Wenus dotyczy tzw. światła popielatego, czyli słabego świecenia "ciemnej" półkuli. Brak ogólnej zgody
-co do tego, czy jest to zjawisko realne, czy też spowodowane przez
kontrast. Ostatnio V. F i e s i e n k o w i A. O p ar i n podali pewne
interesujące szczegóły prac sowieckich, stwierdzając, że efekt ten "jest
swobodnie widoczny przy pomocy nowoczesnej techniki obserwacyjnej".
Obaj autorzy poddają dyskusji obserwacje wykonywane od 1953 r.
w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym przez N. Kozirew a.
Kozirew, używając kwarcowego spektrografu w połączeniu z 125-cm.
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reflektorem, wykrył szereg linii emisyjnych, z których najintensywniejsze, o długości 3914 i 4278 angstroemów, pochodzą od zjonizowanego
azotu i są charakterystyczne dla widma zórz. Na tej podstawie przypuszcza się, że światło popielate pochodzi od efektów zorzowych
w atmosferze Wenus. Kozirew obliczył, że jasność nieba nocnego na
Wenus musi być pięciokrotnie większa niż na Ziemi. Chociaż idee te nie
są jeszcze bynajmniej powszechnie przyjęte, jest jasne, że prace sowieckie wymagają jak najbardziej poważnego rozważenia.
(J. B. A. A. Vol. 68, Nr 4 1958).
(Pg)

Narodowe Obserwatorium Astronomiczne U. S. A.
W roku 1954 rozpoczęto prace nad planami budowy Narodowego
Obserwatorium Astronomicznego Stanów Zjednoczonych Am. Płn.
Obserwatorium ma być w zasadzie dostępne dla wszystkich wykwalifikowanych astronomów amerykańskich, przewiduje się jednak, że przede
wszystkim znajdą tam możliwości pracy astronomowie z małych ośrod
ków, nie mających odpowiedniego wyposażenia instrumentalnego.
Głównymi instrumentami przyszłego obserwatorium mają być reflektory
o średnicach 200 cm i 90 cm oraz teleskop słoneczny.
W wyniku przeprowadzonych badań warunków klimatycznych w ponad 150 miejscowościach ustalono lokalizację obserwatorium na szczycie Kitt Peak (2100 m wys.) w górach Quinlan, w odległości ok. 60 km
na południe od miasta Tucson (Arizona). Wybrany szczyt położony jest
w dzikiej, pozbawionej dróg okolicy. Ponieważ teren ten jest częścią
rezerwatu Indian Papagos, musiano starać się o specjalne zezwolenie
na wejście białych ludzi na szczyt, który jest świętą górą szczepu .
Rada wodzów Papagos wydała takie zezwolenie po... uprzedniej wycieczce do Tucson, gdzie pokazano im powierzchnię Księżyca przez 90 cm
reflektor.
Budową obserwatorium kientje rada złożona z przedstawicieli naj wybitniejszych ośrodków astronomicznych U.S.A. pod przewodnictwem
R. R. Me Matha. Dyrektorem obserwatorium został mianowany A. B.
M e i n e l, dawny dyrektor obserwatoriów Yerkesa
Me Donalda.
(The Observatory, czerwiec 1958, str. 134)
A. W.
Londyńskie

planetarium

Niedawno otwarto w Londynie nowe planetarium. Aparatury dostarczyły zachodnioniemieckie zakłady Zeissa. Jest ona już bardzo udoskonalona. co nie może dziwić, jeśli się zważy, iż jest to już 33 z rzędu
duże planetarium budowy Zeissa.
Budynek planetarium stoi wśród ruchliwych ulic miasta, należało
więc zbudować go w ten sposób, by unieszkodliwić hałas miejski.

URANIA

373

Udało się to osiągnąć niemal całkowicie dzięki zastosowaniu nowoczesnych sposobów i materiałów izolacyjnych.
Koszt całości londyńskiego planetarium wyniósł 200 000 dolarów.
Widownia musi być pozbawiona pyłu, gdyż w przeciwnym razie
byłoby widać jaśniejsze promienie światła idące od projektora. Aby
temu zapobiec, sala planetarium posiada udoskonalony system wentylacyjny, pozwalający na ośmiokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny przy równoczesnym jego przefiltrowaniu.
Sam aparat projekcyjny jest również udoskonalony. Najjaśniejsze
42 gwiazdy posiadają osobne projektory, przez co osiągnięto ich większą
jasność, a mniejszą tarczę pozorną, niż to dotąd było możliwe . Najjaśniejsze gwiazdy mają swoje barwy :
Aldebaran i Betelgeuse są
czerwone, Arktur żółty.
Istnieją także mechaniczne urządzenia, ściemniające obrazy gwiazd
w pobliżu horyzontu. Są to zasłony na projektorach, przypominające
sztuczne powieki, które, przymykając się wraz z pochylaniem się ca-'
lego aparatu, wygaszają stopniowo gwiazdy zachodzące (a odkrywają
wschodzące), przez co nie dopuszczają do przykrego dla widza rażenla
oczu jasnymi promieniami lub ukazywania się gwiazd na podłodze sali.
Aparat projekcyjny, gdy jest nieczynny, zostaje obniżony poniżej
poziomu sali i może być oglądany przez zwiedzających z zewnątrz przez
wielkie szyby.
Specjalne projektory wyświetlają obraz Drogi Mlecznej. Bardzo realistyczny efekt osiągnięto w ten sposób, iż sporządzono na nowo wielkie
obrazy Drogi Mlecznej, przy czym stopnie jasności zaznaczono przy pomocy kropkowania, po czym sfotografowano je. Bodaj po raz pierwszy
możemy oglądać w planetarium Widok zaćmienia Słońca, które odtwarzają specjalne projektory; obserwujemy światło zodiakalne, przeciwblask i komety, jak również deszcz meteorów i zorzę północną. Osobny
projektor, stojący na pulpicie prelegenta" pozwala na wyświetlanie
układu planetarnego (do Saturna włącznie) na sklepieniu kopuły planetarium.
(Pg)
(Sky and Telescope, lipiec 1958 r .)

Projekt wielkiego teleskopu tafelkowego
W obserwatorium w Bolonii pracuje od kilkunastu lat teleskop tafelkowy zaprojektowany i skonstruowany przez G. H o r n d' Ar t u r o.
Lustro tego teleskopu składa się z pojedynczych sześciokątnych szklanych zwierciadeł. Całkowita średnica lustra wynosi 1,8 metra a ogni.skowa 10,41 metrów (dokładniejszy opis patrz Postępy Astronomii nr 2,
1953 r). Obecnie Horn d'Arturo zaprojektował nowy teleskop o śred
nicy 510 cm i ogniskowej 32,5 metrów. Ma on być zmontowany (nieruchomo) w grocie Castellano w pobliżu Bari (Płd. Włochy) . Projekto-
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wany teleskop będzie zapewne dorównywał "oku świata" z Mt. Palomar, bowiem dotychczasowa praktyka z teleskopem bolońskim WYkazała, że zdjęcia uzyskiwane przy jego pomocy nie ustępują zdjęciom
wykonywanym przez zwykłe precyzyjnie WYkonane reflektory.
A. W.
Sp a d ek m eteorytu n a budynek

Ostatnimi czasy sygnalizowano kilka spadków meteorytów na budynki gospodarcze i na domy mieszkalne. Przytoczę przykładowo:
23 maja 1950 roku spadł aerolit przez dach szopy w Madhipur w Indiach,
meteoryt Kentucky (30. 9. 1950) przebił dach budynku i ugrzązł na
poddaszu, 30 listopada 1954 r. aerolit masy 3,86 kg spadł przez dach
i sufit domu w Sylacauga (Alabama U.S.A.) 1). Niedawno podobny WYpadek miał miejsce 19 lutego 1956 r. na peryferiach Sinnai (Cagliari)
w Sardynii. Meteoryt prawdopodobnie masy około 2 kg przebił dach
i podłogę chaty i ugrzązł w ziemi na 25 cm., rozbijając się równocześnie
na 7 odłamków. Był to aerolit-chondryt tj. kamienny 2 ). Sięgając niec(}
wstecz, przypomnijmy, że podczas ·Spadku meteorytu Pułtuskiego
(30. I. 1868 r.), wiele jego odłamków spadło na dachy domostw w obrę
bie jego elipsy rozsiania, a meteoryt Zabrodzie masy 3.55 kg, spadając
na dach kryty gontem, zrobił w nim kilkunastocentymetroWY otwór.
Pomijając wiele innych podobnych wypadków znanych historii meteorytyki, których zarejestrowano już dwadzieścia kilka, widzimy, że
spadki meteorytów na budynki nie są zjawiskiem zbyt rzadkim i im
bardziej ludność na kuli ziemskiej będzie się zagęszczać, tym częściej
będziemy świadkami takich spadków.
J. Pok.

Rozmiary Sputn ika II
Lipcowy numer Sky and Telescope z b. r. przynosi bardzo ciekawcinformacje o rozmiarach Sputnika II, który jak wiadomo, krążył dokoła
Ziemi wraz z ostatnim stopniem swej rakiety nośnej. W grudniu 1957 r.
uczeni amerykańscy ocenili te rozmiary, fotografując Sputnika II przy
pomocy specjalnej kamery ROT!, ustawionej w jednym z punktów
obserwacyjnych na Florydzie. ROT! ma średnicę obiektywu 60 cm
i zmienną ogniskową (do 12,7 m). Na fotografiach opublikowanych
w Sky and Telescope widać wyraźn ie wydłużony kształt rakiety
i Sputnika. Łączna długość całości wynosi według pomiarów 79 ± 5 stóp
(24 ± 1,5 metrów). Dane te nie były dotąd podane do wiadomości publicznej przez uczonych radzieckich.
A. W.
(Sky and Telescope, lipiec 1958, str. 459)
1)

Urania, 1956, Nr 9, s. 242.

2) Biuletyn Nr 10 Stałej Komisji Meteorytowej Międzynarod. Kon-

gresu Geologicznego.
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PORADNIK OBSERWATORA
Okularowy interferometr do pomiarów gwiazd podwójnych
Używany

od dwudziestu lat interferometr typu Andersona jest trudno
przystosowalny do rozmaitych rodzajów teleskopów. Ten fakt w połą
czeniu z tym, że interferometr okularowy o rozmiarach nadających się
do standardowej tuby okularowej byłoby stosunkowo łatwo dostosować 
do każdego teleskopu o odpowiedniej światłosile, wytworzył sytuację
sprzyjającą powstaniu swego rodzaju "zamówienia społecznego" wśród
astronomów na taki właśnie przyrząd.
W zbudowanym prototypie promienie światła idące od obiektywu
przechodzą przez kolimującą soczewkę o średnicy 16 mm i ogniskowej
38 mm, ustawioną w taki sposób, by po jej przejściu wiązka stała się
równoległą. Szczeliny dzielące wiązkę są umieszczone w tzw. dysku
Ramsdena koltmatara (obraz obiektywu).
Obie szczeliny utworzone są przez krawędzie trzech cienkich, mosiężnych płytek w taki sposób, że zewnętrzna granica szczelin jest stałym kołem o średnicy 1,9 mm, wyciętym w pierwszej, nieruchomej
płytce. Otwór ten znajduje się zawsze wewnątrz dysku Ramsdena dla
wszystkich obiektywów o światło;1,le większej, niż 1/2o (oczywiście przy
założeniu współosiowości wszystkich środków optycznych).
Wewnętrzne brzegi szczelin są utworzone przez krawędzie pozost.ałych dwóch, ruchomych płyt stykających się z pierwszą.
Obie płyty
zmontowane są nakrętkami, znajdującymi się na wspólnej śrubie o zabezpieczonych końcach.
Wewnętrzne brzegi szczelin mogą być proste lub okrągłe zależnie od
tego, przez które krawędzie ruchomych płytek są utworzone. Odstępy
szczelin odczytuje się z położeń główki śruby. Cały układ płytek ze
szczelinami może być obracany dowolnie w kącie pozycyjnym gwiazdy
podwójnej. Kąt ten jest odczytywany na specjalnym kole.
Należy zwrócić uwagę na to, że szczeliny tak umieszczone są optycznie
równoważne podobnym w kształtach, ale olbrzymim szczelinom o rozmiarach rzędu średnicy obiektywu, umieszczonym w jego płaszczyźnie.
Swiatło gwiazdy opuszczające szczeliny wchodzi do miniaturowego
teleskopu . którego okularem można bezpośrednio oglądać obraz interferencyjny. Obiektyw instrumen1u posiada średnicę 21 mm i ogniskową
nicwiele większą, n:tż dwa cale. Całkowita długość przyrządu wynosi
ok. 6 cali (15 cm).
Obserwacje wykonane na kilku większych (średn. ponad 10 cali) teleskopach (refraktorach i reflektorach) pokazały wyraźnie występuiące
obrazy prążków interferencyjnych widoczne przy pomiarach gwiazd
podwójnych.
Kalibrację skali liniowej m:>żna uzyskać mierząc określone rozległe
układy podwójne. Skalę kątową otrzyma się wprost z liniowej uwzględ
niając geometryczne charakterys1yki teleskopu i kolimatora.
Próby pomiarów ciasnych układów podwójnych 18 cal. refraktorem
Flower Observatory w lecie 1953 wykazały możliwość os:ągania bardzo
dokładnych wyników przy pomocy nowego typu interferometru.
(Astronomical Journal, czerwiec 1954)
J. M.
Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na grudzień (czas środk.-europejski)~
WW Aur: XII. 3d16h45m, 4d23hQQm(wt), 8d18hQQm, 1QdQh15m(wt), 13d19h15m~
15dlh3Qm(wt), 18d2Qh3Qm, 2Qd2h45m(wt), 22d15h3Qm(wt), 23d21b45m,
25d3h45m(wt), 27d163Qm(wt), 28d22h45m, 3Qd5hQQm(wt).
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AR Aur: XII, 4d3hOOm, 8d6hOOm, 20d16hOOm, 24dl9hOOm, 28d22h15m.
RZ Cas: XII, ld18hOOm, 2d22h45m. 4d3h30m, 7d17h30m, 8d22hOOm, 10d3hOOm,
13d16h45m 14d2Ih30m 16d2hl5m 19d16h15m 20d2IhOOm 22dlh45m
25d15h45m, 26d20h30m, 28dlh15m.
'
'
'
'
AR Lac: XII, 2d23hl5m, 4d23hOOm, 6d22h30m, 8d22hOOm 10d21h45m,
12d21h30m 14d2lhOOm 16d20h45m 18d2Qh15m 20d19h45,;,, 22dl9h30m,
24dl9hOom: 26d18h3on< 28d18h15m; 30d17h45m.'
EE Peg: XII, 4d22h45m, 7dl3h45m, 12d20hOOm, 20d17hQOm, 25d23hOOm,
28d14h15m.
Per: XII, 3d3h30m 6dOh30m, 8d2lh15m, lld18hl5m, 14dl5hOOm, 26d2h15m,
28d23hOOm, 31d20hOOm.
Andrzej Wróblewski

OBSERWACJE
Obserwacja Zorzy Polarnej

zjawisko zorzy polarnej zaobserwowane w wielu tme)scowościach w Polsce w godzinach nocnych 4/5 września br. śledzone
było przez cały okres jego występowania w Obserwatorium Geofizycznym w Helu (q; = 54°36'5, A= 18°49'0) przez piszącego niżej, a równocześnie zdjęte magnetogramy wariometrów wykazały przebieg burzy
magnetycznej o dużym nasileniu.
Dokładny przebieg zorzy polarnej podajemy w /g dziennika obserwacji,
zaś analizę przebiegu burzy magnetycznej na podstawie studiów magnetogramów helskich. Czas obserwacji zjawiska zorzy podajemy w czasie urzędowym:
22h05'!': jasny nieboskłon w sektorach WNW w kierunku N, i NNE
włącznie - podstawa około 32° w WNW, przechodząca w silną czerwień
w sektorze NNW o podstawie 45°, przy równoczesnym · zanikaniu od
strony WNW.
22hl5'!': Zanikanie, lekka poświata w kierunku N, oraz jasne promienie strzelające od dołu do góry, zielone u podstawy, w sektorze NNE.
Wschodzący Księżyc osłabia obserwacje.
22h45';': purpurowa łuna dochodząca do 90° niemal, w sektorach:
W-NW-N-NNE, z najsilniejszym natężeniem w dwu sektorach:
WiNNE.
231100';'': Trwający pas ciemnej purpury w sektorach powyż~zych
o podst. około 47°.
23hl5'!': Ciemna purpura od W-N-NNE, przesuwająca się do sektora
NE, o natężeniu ciemniejącym i podstawie wznoszącej się.
23hl7';': Silna purpura w sekt.: NW-NNW, wysok. około 45° (podstawa), przy zan1kaniu w kierunku N, oraz silna czerwień o wysok.
podst. nieco mniejszej w sektorach od N-E. U dołu jasny kolor zielonkawy.
23hl8';': Silne natężenie łuku (purpura) najjaśniejsze w rej. Wielkiego Wozu, w kierunku NW, W i na zachodzie obniża się do horyzontu . W sektorach od N do ENE słaby odcień czerwonawy.
23h20';': Silne trzy centra: w W, NNW i NNE. Silne promienie na
skraju prawym centrów NNW i NNE. Silna czerwień sektoru NNE
przesuwa się w kierunku N, przy równoczesnej zmianie koloru na
ciemnoczerwony we wszystkich centrach .
Przepiękne
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23h25'!': Człon główny w sektorze NNW dzieli się na dwie części
NNW-N. W NNE ciemnieje i obniża się. W sektorze W jasna czerwień
na wysok. 30°.
23"29'!1: W sektorze N ciemna purpura rozciąga się aż do zenitu
w kierunku S . zaś centrum w NNE przechodzi w NE aż do E.
23h30'!': dwa jasne promienie od dołu do góry w N, człon głóv.rny
z N przesuwa się w kierunku NNE.
23h33•~1 : Silne natężenie w sektorze NNE. Silny zielonkawy promień
na wysokości Polaris.
23"35'!': Silna purpun w sektorze ENE, w N słaba purpura, o natę
żeniu słabnącym w kierunku W.
23"37'!': Slabnie i ginie w W, słaba w N, natomiast silny szeroki pas
czerwieni przesuwający się z NNE w kierunku ENE- najjaśniejszy
na wysok. 36-40°.
23"45'!': W stronie ENE-NE ciemna purpura, w kierunku północy
kolor jasnozielonkawy.
23h47'!': Natężenie słabe, wysok. podst. około 47-50° w od ENE-N-W.
23"50-56~1 : W powyższych sektorach jasny seledyn z jasnymi promieniami w N. Blask czerwieni prawie zanika.
23"57•~: W NNW, N, i NNE, wysok. około 47° lekkie zaróżowienie.
24hOOm: W N jasna czerwień prawie niewidoczna.
00"03'!i: Silt'la czerwień w ENE, w N jasne strzelające promienie.
00"07';': Słabnąca czerwień w ENE, o bardzo małym natężeniu czerwieni w sektorach NNW i N
OOhl0~ 1 : Silna ciemna purpura w ENE, zaś w N szeroki pas bladozielony z przebijającymi jasnymi promieniami o zanikającym natężeniu.
OOh14" •: Silna czerwień w okolicy Polaris, przesuwająca się w kierunku NNE, ENE do E oraz od N do WNW; w N blada poświata, a na
jej tle promieniste smugi.
00"18~': W sektorze WNW bat·dzo jasny kolor zielonkawy przechodzący
w czerwień w kierunku N.
00"20'~: Silna czerwień przesuwająca się z NNW w kicrunku NW-W.
Na stronie wschodniej natężenie b. słabe.
OOh22'!': Silne promienie na tle seledynowym w sektorach: N i NNE.
Jaśniejsza czerwień w ENE, w pozostałych o natężeniu słabszym.
00"24';': Pas purpurowy o dużym natężeniu od N-W aż do horyzontu
na zachodzie.
00"27~ 1 : Jaskrawa czerwień w sektorach: W i WNW, zaś w kierunku
N-E seledyn.
00"32'!': Silna purpura w W - wysok. podst. około 32° i dużym natężeniu również w WNW w pozostałych sektorach seledyn.
00"35-37~1 : Strzeliste o natężeniu b. silnym promienie w N, na tle
zielonkawego tła - czerwień powyżej 55° o natężen!iu wzrastającym
w kierunku zachodnim, a malejącym w sektorach NNE-E.
00"40'!': Podstawa czerwieni przesuwa się w kicrunku zenitu, oraz
z sekt. W do WSW.
OOh41'!1: Czerwień w zenicie, oraz w sekt. SW.
OOh45'~: Bardzo jasny czerwony, prawy skraj sekt. ENE, aż do horyzontu - natężenie czerwieni słabsze w pozostałych sektorach - najsłabsze na wysok. Polaris.
00"47~': Na zachodzie w sekt. W i NNW słaba czerwień, silne natę
żenie czerwieni w ENE z tendencją przesuwania się w E zaś w N
jasna czerwień.
OOh52m: Jasno czerwony pas aż do horyzontu w NNW. w pozostałych słaba czerwień.
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OOh55~: W rejonie Małej Niedźwiedzicy (tylne koła)
pozostałe części nieboskłonu o natężeniu b. słabym.

silna

czerwień ,

01hOO'!': Ciemna purpura w WNW i NNW- jaskrawa czervirień od
N do ENE - w N natężenie silne: zielonkawe.
01"03~: Ciemna purpura w sektorach powyższych zaciera się.
01"07'!': Kolor słabo widoczny (czerwień brudna).
01h10'!': Tendencja zanikania trochę silniejszy kolor w NNE.
01h15'!': Powyższe sektory - słaba czerwień dostrzegalna. Nieco intensywniejsze zjawisko w N.
01h21m': Słabo widoczna czerwień - mocniej widoczna poniżej Polarls.
01h25'!': Zjawisko zanikające, choć optycznie jeszcze dostrzegalne.
01h34'!': Ledwo, ledwo dostrzegalne w N.
01h44~': Prawie niewidoczne.
Ol h59'!': Niedostrzegalne.
Na uwagę zasługuje również nienormalne zachowanie się psów,
które przeraźliwie wyły podczas świecenia zorzy polarnej.
Studiując dokładnie zap1sy wariometrów helskich, dowiadujemy się,
i:e główne stadium burzy rozpoczęło się w dniu 4 września o godz. 13"36'!'
GMT- i zakończyło s1ę w dniu 5 września o godz. 04h12'!' GMT-, sama
zaś burza (stadium początkowe) zaczęła się nagłym początkiem ·(s c)
w dniu 3 września o 08h42'!' GMT-, zaś zakończyła się ładną zatoką
magnetyczną w dniu 5 września o godz. 19.36 (początek wystąpienia zatoki) GMT, -stadium końcowe.
Siedząc przebieg krzywych ~kładowych
H, 7. i r>, wirlzimv, ;.e
krzywa zmian składowej D osiąga mak symalną wartość + 1°37'5 (dekl
wsch.) o godz. 20.48 GMT, minimum zaś o godz. 16.15 GMT, - 0°28'9
(deki. zach.). Amplituda zmian wyniosła 2°05'4. Jeżelli weźmiemy średnie
wartości dzienne dla 2 i 6 września, o wskaźnikach dobowych O i sumie
wskaźników K, 13-12- o średnich dziennych deklinacji + 0°13'2
i 0°14'9, widzimy więc, że D miało bardzo burzliwy charakter.
Amplituda dla składowej H wyniosła 840 y, dla Z - 880 'Y ·
Waclaw Czyszek - Hel, Obserwatorium Geofizyczne PAN

Zmiany blasku RS Oph.
Emocje związane z obserwacją ostatniego wybuchu Nowej powrotnej
RS Oph, mamy już poza sobą. Tym razem było na co popatrzeć. Szybkie
nadejście telegramu z Kopenhagi 1 natychmiastowe zaalarmowanie
Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA pozwoliło śledzić zmiany blasku
RS Oph od momentu, w którym jasność gwiazdy opadła niewiele poniżej 5m. Ogółem obserwatorzy PTMA (A. B isk u p ski, Z. Ki e ń ć,
L. W o h l f e i l i A. Wrób l e w ski) wykonali 40 obserwacji jasności
Nowej. Na podstawie tego materialu oraz opublikowanych już obserwacji
wykonanych w innych ośrodkach można odtworzyć przebieg zmian blasku RS Oph podczas ostatniego wybuchu.
Poniższy wykres został wykonany na podstawie wspomnianych wyżej 40 obserwacji członków PTMA, oraz 29 obserwacji R. W e b er a
(L' Astronomie, 1958, str. 332), D. P. E l i a s a (Circ. I.U.A. nr 1655)
i I. L. T h o m s e n a Circ I.U.A. nr 1654). Z wykresu widać, że w ciągu
kilku ostatnich miesięcy przed wybuchem jasność gwiazdy utrzymywała się około 11~'5. Wzrost jasności rozpoczął się prawdopodobnie dopiero 13 lipca; obserwacja F er n a l d a, który pierwszy zauważył wybuch, wykonana w nocy z 13 na 14 lipca odnosiła się prawdopodobnie
jeszcze do okresu wzrastającej jasności gwiazdy. Maksimum blasku na-
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tąpiło przypuszczalnie w dniu 14 lipca. Należy przypuszczać, 7.e tak
jak w r. 1933, jasność RS Oph przekroczyła 4'!'5.
Spadek jasności był początkowo bardzo szybki: w ciągu pierwszych
pięciu dni obserwacji blask zmniejszył się o dwie wielkości gwiazdowe.
następnie zaś był coraz powolniejszy. W końcu pierwszej dekady sierpnia
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"fostatnia obserwacja zanotowana na wykresie) RS Oph osiągnęła już 9 111
t przestała być dostrzegalna przez zwykłe lornetki. Brak jest na razie
danych o dalszym przebiegu zmian blasku, jednak ekstrapolując wyniki obserwacji poprzedniego wybuchu z r. 1933, można przypuszczać,
że obecnie (koniec października) ·RS Oph świeci blaskiem 11 ~· i do jej
dostrzeżenia potrzeba już silnych lunet.
Warto dodać, że obserwacje członków PTMA zostały przesłane do
Centrali Telegramów w Kopenhadze i opublikowane w Cyrkularzach
Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Obserwacje te będą 1ównież
zamieszczone w najbliższym Dodatku Naukowym do Uranii.
Antirzej Wróbtewski

KRONIKA

ŻAŁOBNA

Dnia 21 października b1. zmarł w Szczecinie Feliks Cicchomski, wyl>itny artysta grafik, w roku 1958 laureat nagrody artystycznej m. Szczecina, ]eden z trzech ostatnich krewnych Fr. Chopina, długoletni członek
P. T. M. A. oraz jeden z założycieli Oddziału Szczecińskiego. W Zmarłym tracimy oddanego Kolegę, mądrego i szlachetnego człowieka. Cześć
.Jego pamięci!
Sprostowanie
W koncowc wywody mego artykułu pt. "Sztuczne satelity planet"
(Urania, XXIX, nr 10) wkradł się pewien błąd, na który zwrócił mi
uwagę w rozmowie dr K. Rud n i ck i. "Gwiazdowe satelity stacjonarne", nieruchome względem gwiazd, musiałyby się znajdować w nieskończonej odległości, co jest niemożliwe. Dla poprawności moich wywodów należy w tytule tabeli liczbowej na str. 292 opuścić słowo
.. gwiazdowe" oraz skreślić 14 ostatnich wierszy artykułu.
J. G.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Grudzień

1958 rok

Momenty zjawi~k podano w czasie środkowo-europejskim, Jako obowiązu
w Polsce. Symbole: d, h, m, s - oznaczają dnie, godziny, minuty i sekundy czasu, podczas gdy przez 0 , '. "· - oznaczono stopnie, minuty i sekundy
łuku. Przez a• (>, oznaczono, jak zwykle, współrzędne równikowe ciał niebieskich,
wznoszenie proste l zboczenie: A• <(l• oznaczają długość i szerokość geograficzną
punktów na powierzchni Ziemi; mg - wielkość gwiazdową.
jącym

Planety i planetoidy. M er kury na samym początku
być (teoretycznie) dostrzeżony na niebie zachodnim, tu:l
po zachodzie Słońca, natomiast znacznie lepsze warunki widoczności
będą w drugiej połowie miesiąca na niebie wschodnim; wówczas Merkury
wschodzić będzie około 1h~/, przed Słońcem; 29. XII. 15h Merkury
w największym odchyleniu zachodnim (22°45'). W e n u widoczna pod
koniec miesiąca w Strzelcu. Jasność: minus 3.4 mg. M ar s, wciąż
jeszcze w dobrych warunkach obserwacyjnych widoczny przez całą noc ~
do 20. XII posuwa się ruchem wstecznym, odtąd prostym, 22d. XII
o 5h56'!' spotkanie z Księżycem. J o w i s z zaczyna być widoczny nad
ranem w Wadze, jako biała gwiazda minus l wielkości. S a t urn niewidoczny: 20. XII o 131• w złączeniu ze Słońcem. Uran widoczny prawie przez całą noc w Raku, posuwa się ruchem wstecznym. Odszukać
można go dogodnie prawie o 2° na północ od gwiazdy Jt Cne (5.6 mg) .
N e p t u n przesuwa się ruchem prostym w pobliżu (nieco na zachód)
gwiazdy 2 Lib (6.3 mg). Z planetoid polecamy jedynie obserwację
V e s ty (4) (w Raku). Ze względu na blask Księżyca najmniej dogodne
do obserwacji nieba gwiaździstego będą noce w pierwszych i ostatnich
dniach miesiąca.
1<12211 Zakrycie jasnej gwiazdy u Cne (4.3 mg) przez Księżyc. Podajemy obliczone przez Obserwatorium KrakowsKie momenty początku
końca zjawiska dla 5 miast polskich.
Początek (zajście)
Koniec (wyjście)
1•1-31<1.

miesiąca może

22h14~1 2

Poznań
Wrocław
Toruń

Kraków
Warszawa

08'!'8
161115
04~1 3
11':'8

22h351ll0
37Ji•6
34'~5
401!113
38111~

6dQOh.5 Dogodne do obserwacji m1mmum blasku Algola.
7•l22h22m Bliskie złączenie Księżyca z Neptunem. Planeta o :N' na
północ

od

Księżyca

(geoccntrycznie).

8d19h16m Złączenie Księżyca z .Jowiszem. Jowisz o 1°::12' na południe

od

Księżyca.

8<12111.4 Można dogodnie obserwować minimum i wzrost blasku Algola.
lOd-12<1 Gwiazdy spadające, Geminidy.
ll•ł18h.3

Od samego wieczora obserwujemy wzrost blasku Algola.

20<11311 Saturn w złączeniu ze Słońcem.
22<105h56m Złączenie Księżyca z Marsem. Mars o 4°.1 na północ od
Księżyca.

22d09h40m Zimowe przesilenie. Początek kalendarzowej zimy na pól-

kuli

północnej.
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24dOOh Zakrycie gwiazd b Tau (3.9 mg) i 64 Tau (4.8 mg) przez
Podajemy obliczone przez Obserwatorium Krakowskie momenty
początku obu zjawisk.
b Tau
64 Tau
Poznań
24dOOhOlm5
OOh28~2
Wrocław
23 23 59 . 3
00 28.9
Toruń
24 00 05 . 7
00 30.4
Kraków
24 00 02 . 2
00 33.2
00 33.5
Warszawa
24 ,00 07. 5
28d23h.l Obserwujemy spadek i minimum blasku Algola. Przeszka<lzać będzie jasny (2 dni po pełni) Księżyc.
29d05h Zakrycie jasnej gwiazdy a Cne (4.3 mg) przez Księżyc (wg
Obserwatorium Krakowskiego).
Koniec
Foczątek
Księżyc.

Poznań
Wrocław

Toruń

Kraków
Warszawa
układzie

Zjawiska w
Grudzień

.

środk . ·

Q

europ.

;

II
2
3
4

s
6
7
8
9

Czas

h m
543
7 30
7 30
7 30
7 30
7 30
(i J9.8
7 30
s 38
7 30
7 30
(i 02

l

(zajście)

(wyjście)

05h33tn6
33:5
38.4
38.3
42 . 9

05h58~5

63.6
54.3
66 . 2
55.8

satelitów galileuszowych Jowisza

1958 r

~l

środk . ·

9
2 kpc
3J124 10
312J4 11
324Jl 12
431J2 13
4Jl23 14
l pc
42J3
l kpc
421J3 15
43JI2
2 ppc 116

7 30
7 30
7 30
7 30
7 30
5 22
6 00
7 30
7 31
6 45
7 30
7 30

Zjawisko

Oznaczenia zjawisk :

Czas

l

europ.
b

mi

Zjawisko

l

~ 1 ś Cm
rodk .·

o

h

431J 171
324Jl fil
31J L2 19
Jl324 20
21J34 21
l ppc
l ppk 22
2J34
l kpc
3 ppc 23
J:ll24 24
31J24,25

l

Zjawisko

europ .

m

7 ~o
7 30
7 30
7 30
7 16
7 30
4 35.6
7 30
7 31
7 30
7 30
7 20

~l

Czas

środk . ·

h

32Jl4
3)J24
J4312
421J3
l ppc
42Jl3
l pc
4J32
l kk
431J2
432Jl
2 pc

l

Zjawisko

europ.

m

251 7 30
21i 7 30
27 7 30
28 7 30
29 6 29.1
7 30
30 5 46
6 38
7 30
31 7 30

l

431J
4J312
412J3
2J413
l pc
J324
l kpc
l kpk
31J24
32Jl4

l

Foczątek

Koniec
pc
kc
Jowisza
pk
kk
tarczy Jowisza
ppk
kpk
po tarczy Jowisza
ppc
kpc
4 - księżyce galileuszowe (Io, Europa, Ganikolejno wzrastających odległościach od Jowisza;

Zaćmienie księżyca
Zakrycie księżyca przez
Przejście księżyca na tle
Przejście cienia księżyca
Oznaczenia ciał: l, 2, 3,

medes, Callisto) w
J - Jowisz.
Każdego dnia o 7h3om podano położenie wzajemne księżyców i Jowisza, obserwowane w odwracającej obrazy lunecie astronomicznej.
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b

m

17
4.3 17 38-23.3 8 13 15 4~
27- 0.7 18 23 -23.3 8 18 15 48

l

l

j zach .

wacn . j zach. !wsch .

XI. 27 tl2.3 16 11 - 21.1 H8 15 51
III. 7
8.8 16 54 -22.6 8·o3115 44

b

Wrocław

m

7 33
7 48
7 57
8 02

h

wsc h. l u ch .

m

15 46
15 39
15 39
15 1,4

h m

l

7 27
7 41
7 50
7 55

b m

Gdańsk

wsch.

l za ch.

b m

u ·s ch.

b m

16 32 7 36 15 29
1646 7 24 15 22
16 46 7 33115 20
15 51 7 38115 26

l

'

Kr aków

b m

usch. ! tac b. l wach.f tocb . l wsch

b m

h

mJ

h

m

m

b

7 03 15 36
7 16 15 31
7251531
7 30 15 36

m' 15h lBm
7h11
7 26, 15 ll
7 36 15 10
741 1515
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Białystok Ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inzynlerskiej.
Biecz - Przedm!Pście 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekreta riat czynny codziennie z wyjątkiem piątków, niedziel
i świąt, w godz. 18-19. Pokazy nieba lunetą w pogodne wieczory od godz. 21-ej.

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
mles1ąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
.,
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ulica lO-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych
Gliwice - Siedziba w gmachu Gliwickiego Zjednoczenia Węglowego, przy ul. Marcina Strzody 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny wieczór po
uprzednim telefonicznym porozumieniu z J . Kaszą, Ruda Slljska, ul. Obrońców
Stalingradu 32, tel. 52-481.
JędrzeJów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice- Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarlum l Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie I .
skr. poczt. 10, tel. 301-49.
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m . 4, Sekretariat czynny
w poniedziałki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartki
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz.
19-21.
Krosno n /W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1 I p ., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu .
l-ublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Łódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym ul. Traugutta 18, V p ., pokój 512.
Sekretariat i Biblioteka czynne w każdy poniedziałek (powszedni) w godz.
18-20. Pokazy nieba przez lunetę odbywają się w bezchmurne wieczory na
placu przed lokalem Oddziału.
Myślenlce Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego
siedzibą

Oddziału .

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świat, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Dłul'(im .
Wycieczki po uprzednim porozumleniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie. Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. 18-tej
w Muzcum Mazur~kim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 8. Woj . Dom
Kultury, pokój 45. Sek1·etariat czynny codziennie w gort7.. 16-18. Pokazy nieba
w kopulP obserwacyJnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzvskl - Siedziba w lokalu własnym w Zakładowym Domu
Kultury, Al. t-go Maja, Ili piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają ~ię w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock - J. Burzyński, Plac Narutowicza l , Delegatura .,Ruchu".
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Publlczne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór w Parku im. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P . T. M . A.
(obok Palmiarni). Sekretariat i biblioteka czynne we wtorki i czwartki w godz.
ort 17-19.
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnikl czynny we
środy w godz. 2()-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę .
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T . Kościuszki 10, m . 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału w pogodne wieczory za zgłoszeniem tel. 586.
Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu .
Toruń Lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-1!1. Zebrania
Oddziału w
każdy bezchmurny poniedziałek, czwartek i sobotę od godz. 19
(zbiórka w lokalu Oddzi a łu).
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje czynne we wtorki, czwartki
i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór w godz.
od 19.15-21.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks .
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki,
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem.
Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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Luneta pryzmatyczna produkcji Po1skiĆh Zakładów Optycznych w Warszawie, o śreanicy obiektywu 64 mm i o powiększeniach 20 X oraz 40 X wraz z żó l tym filtrem i statywem, w emaliowanym futerale, na którą napływają liczne
zamówienia od członków PTMA do Oddziału Warszawskiego (Warszawa, AL Ujazdowskie 4).
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