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Numer nini ejszy jest numerem specjalnym, poświęconym w p1'zeważ
nej c z ęś ci za gadn ieniom dotycząc11 m K si ężyc a . Sp rau;y te są dz iś wyjąt
kowo aktual ne i inLere sujące w zw ią zku z próbami w y rzucenia rakiety
księżyco wej. Prób y te czter okr ot nie już byly n ie udane, ale może w naj bliższyc h tygodniach przynios ą zwycięstwo.

MACIEJ BIELICKI -

Warszawa

TRASY LOTÓW KSIĘZYCOWYCH
l. Rozwój astronautyki następuje z tak gwałtowną szybkością, że to, co rok temu było niespodziewaną sensacją, dziś już
jest jakby normalnym stanem rzeczy; spodziewamy się nato-
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już prawie jesteśmy świadkami urzeczywistnienia zupełnie nowych zdobyczy w tej dziedzinie wiedzy. Wystarczy
przypomnieć datę 4 października 1957 roku, kiedy to wystarto-
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pierwszy sztuczny satelita Ziemi. Przypomnieć, że co mielub dwa najwyżej uruchamiano następne sztuczne księżyce
tak, że w ciągu niecałego roku utworzono ich już 7, z których
obecnie (początek grudnia 1958 r.) krąży jeszcze 4: 3 amerykańskie (Explorer I i IV, Vanguard I) oraz l radziecki (Sputnik
III). I tak oswoiliśmy się z tymi krążącymi sztucznymi księży
cami, że ... zapomnieliśmy prawie już o nich. Tylko specjaliści
zajmują się nimi i przeprowadzają odpowiednie badania. Dziś
zaś, po różnych w międzyczasie lotach rakiet dalekiego zasięgu,
interesują nas próby z wysyłaniem rakiet, mających osiągnąć
nasz naturalny Księżyc. Próby te niewątpliwie w najbliższej
przyszłości będą udane co znów stanie się nowym sensacyjnym osiągnięciem astronautyki. Oprócz triumfu technicznonaukowego zdobędziemy wtedy możliwość uzyskiwania nowego
rodzaju materiału obserwacyjnego, który może być w stosunku
do wiadomości dotychczasowych bardzo rewelacyjny w różnych
dziedzinach wiedzy.
Oczekujemy więc w najbliższej przyszłości, że otrzymamy
wiadomości o naszym Księżycu bądź to bezpośrednio z jego
powierzchni, bądź to z odległości wielokrotnie mniejszej. niż
jego odległość od nas na Ziemi. W pierwszym przypadku rakieta
nasza musiałaby wylądować na powierzchni Księżyca, czego
wstępem istotnym byłaby możność t raf i e n i a w Księżyc uważając rakietę jako pocisk wystrzelony z okolicy Ziemi.
W drugim zaś przypadku rakieta nasza musiałaby z b l i ż y ć
się do powierzchni Księżyca na odległość stosunkowo niewielką, rzędu kilkuset czy kilku tysięcy kilometrów. Zbliżenie
takie, osiągnięte ruchem bezwładnym rakiety, uważanej znów
'jako pocisk wystrzelony z okolicy Ziemi, może posiadać różny
charakter ze względu na następujące cechy: minimalna odległość
rakiety od powierzchni Księżyca, miejsce powierzchni Księ
życa, do którego nastąpiło największe zbliżenie (w szczególności, czy to miejsce leży na widzialnej z Ziemi części po'\Nierzchni Księżyca, czy na niewidzialnej); jednorazowość czy
wielokrotność takiego zbliżenia; czas trwania zbliżenia, powrót
do Ziemi i jego rodzaje itd.
Poza tym występują, wśród wielu innych, możliwości istotne
dodatkowego użycia silnika rakietowego dla wielu celów: w rejonie Księżyca, na trasie Ziemia-Księżyc i Księżyc-Ziemia,
podczas lądowania na Księżycu lub powrotnego na Ziemi itd.
Cele dodatkowego użycia silnika (przynajmniej w początkowej
fazie lotów księżycowych) mogą być następujące: korekcja lotu
na trasie Ziemia-Księżyc, hamowanie rakiety podczas lądo
wania na Księżycu, wmanewrowanie rakiety w orbitę około-
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hamowanie rakiety w manewrze jej lądowania powrotnego na Ziemi itd.
Wreszcie istnieje bardzo wiele zagadnień związanych z lotem
przez atmosferę Ziemi, dotyczących wyposażenia i konstrukcji
rakiety, automatyzacji urządzeń, telekomunikacji, telesterowania itd., oraz cały kompleks zagadnień, związanych z ewentualnym pobytem człowieka w rakiecie i na Księżycu.
Wśród tych wszystkich zagadnień wysuwają się na czoło,
związane już z pierwszymi lotami do Księżyca, problemy możliwości i doboru trasy lotu księżycowego. Dlatego zajmiemy
się pokrótce tymi problemami, opiszemy je ogólnie i wyprowadzimy pewne wnioski oraz podamy wyniki badań teoretyczno-rachunkowych.
2. Najpierw skonkretyzujemy trochę dokładniej nasz temat.
Przypomnijmy sobie, że w naszym Układzie Słonecznym, wokoło Słońca, jako jedna z planet, krąży Ziemia. W odległości
około 400 razy mniejszej niż odległość Ziemi od Słońca, krąży
wokoło Ziemi Księżyc. Masa dalekiego Słońca jest około 300 000
razy większa od masy Ziemi, masa zaś bliskiego Księżyca jest
około 80 razy mniejsza od niej. Ruchy obiegowe Ziemi wokoło
Słońca i Księżyca wokoło Ziemi (a raczej ich ruchy obiegowe
wokoło odpowiednich środków mas) odbywają się zgodnie z zasadami mechaniki i prawa powszechnego ciążenia Newtona.
Otóż rakieta nasza, po całym locie napędowym (start z powierzchni Ziemi, przebycie stopniowe gęstych warstw atmosfery ziemskiej wraz z odpaleniem wszystkich stopni) znajdzie
się w pewnej określonej, stosunkowo niewielkiej odległości od
powierzchni Ziemi, np. na wysokości około 200 km (gdzie można
już zaniedbać wpływ oporu atmosferycznego), i począwszy od
tego punktu w przestrzeni można ją uważać za ciało materialne,
biegnące ruchem bezwładnym 1 określonym z jednej strony
kierunkiem i wielkością tzw. prędkości początkowej, z drugiej
zaś, siłami grawitacyjnymi, działającymi między rakietą a ciałami niebieskimi. Przyjmiemy również naturalne założenie, że
na rakietę nie działają żadne inne siły oprócz sił grawitacyjnych- co jest zupełnie wystarczająco zgodne z rzeczywistością
przyrodniczą. W tych warunkach określamy nasz problem
w sposób następujący: jakie będą trasy beznapędowych lotów
księżycowych w zależności od danych w określonej chwili
czasu położenia punktu początkowego i prędkości początkowej
(rys. 1). wyrażonych 3 współrzędnymi tego punktu oraz 3 skła
dowymi prędkości- w odpowiednio dobranym układzie współ
rzędnych.
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Chcąc więc, aby nasza rakieta odbyła określony có do charakteru lot księżycowy, należy tak dobrać jej budowę, miejsce
S, kierunek i chwilę startu na powierzchni Ziemi, aby po wykonaniu całego lotu napędowego, na trasie SP, rakieta znalazła
się w odpowiednim dla danego lotu księżycowego punkcie P
i chwili czasu oraz z odpowiednią prędkością V. Jakiekolwiek
odchylenie w .urzeczywistnieniu od tych początkowych danych ·

Rys. l. Manewr startowy lotu
S P -

V-

księżycowego.

miejsce startu na pow. Ziemi
punkt początkowy lotu bezwładnego
prędkoŚć początkowa lotu bezwładnego

teoretycznych spowoduje mniejsze lub większe zmiany w zamierzonym locie, a może nawet zmienić najzupełniej jego charakter (np. bardzo małe zmniejszenie prędkości V mo~e już
spowodować w ogóle nie dolecenie rakiety do otoczenia · Księ
życa i spadek jej powrotny na Ziemię). Oczywistym zapobieżeniem takich ewentualności jest tu z jednej strony jak najdokładniejsze według teorii' wykonanie lotu napędowego na ·
drodze SP, z drugiej wyznaczenie odchylenia orąz jego skorygowanie dodatkowym napędem rakiety.
3. Powiedzieliśmy przedtem, że ogólnie biorąc, loty księ
życowe ze względu na charakter użytkowy, mogą mieć różne
cęchy. Schematycznie traktując te cechy, możemy loty księ
życowe poklasyfikować tak na przykład (rys. 2), biorąc pod
uwagę możliwości ruchu rakiety w otoczeniu Księżyca:
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Mozliwosci ruchu r a ki e ty w otoczeniu
S trza łki

Odpowiadająca

oznaczaj ~

K siQży ca.

ru ch rakiety.

r ys. 2 klasyfikacja

będzie

następująca:

l. Trafienie w Księżyc
2. Zbliżenie ciasne jednorazowe podczas oblecenia
3.
luźne
"
"
dolecenia
4.
ciasne
"
"
5.
"
luźne
,.
"
6. Sztuczny satelita Księżyca
7. Zbliżenia wielokrotne.
W każdej klasie zbliżenia do Księżyca istnieją ciekawe wła
sności użytkowe, i tak:
ad l. Trafienie w Księżyc może być zwykłym zderzeniem
rakiety z Księżycem (rejestrowo.nym w jakiś sposób) lub też
lądowaniem na jego powierzchni przez zastosowanie zwolnienia spadku dodatkowym działaniem silnika. Lądująca rakieta
mogłaby być laboratorium badawczym, a wyniki jego pracy
przesłane telekomunikacyjnie na Ziemię. W lądującej rakiecie
mogłaby również być załoga ludzka.
ad 2. i 3. Daje możność zbadania niewidzialnej z Ziemi czę
ści powierzchni Księżyca oraz dostarczenia nam tych obserwacji
telekomunikacyjnie np. w drodze powrotnej do Ziemi. Odmiana
tych klas mogłaby nam dawać możność lądowania rakiety na
powierzchni Ziemi w stanie nieuszkodzonym np. przez wejście
ukośne do atmosfery. W ten sposób istniałaby możliwość lotu
nawet z załogą ludzką.
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ad 4. i 5. Jest lotem zbliżenia, dającym korzyści, wynikaz obserwacji Księżyca w bezpośredniej bliskości. Tak samo,
jak dla klas 2 i 3, można by uzyskać odmianę lotu powrotnego.
wchodzącego ukośnie do atmosfery Ziemi.
ad 6. Sztuczny satelita Księżyca, obiegający Księżyc tak.
jak sztuczne księżyce obiegają obecnie Ziemię, dawałby moż
ność czynienia wielu ciągłych obserwacji na tym globie i przesyłania ich na Ziemię. Poza tym sztuczny satelita Księżyca
mógłby spełniać jeszcze inne cele, być w specjalnej konstrukcji tzw. stacją przestrzenną, która mogłaby być miejscem
startu do podróży kosmicznych, a nawet na powierzchnię Księ

jące

życa.

ad. 7. Wielokrotne zbliżenie rakiety do Księżyca pozwolioprócz innych celów, na wszechstronniejsze jego zbadanie
oraz przesyłanie ·wyników obserwacji na Ziemię.
Należy więc teraz prześledzić wszystkie możliwe trasy rakiety do Księżyca, aby je sklasyfikować według przytoczonego
podziału, i wyznaczyć, zgodnie z poprzednimi rozważaniami,
takie dane początkowe ruchu rakiety, z których wynikałyby
łe właśnie klasy.
4. W tym celu zajmiemy się bardw pokrótce i opisowo
ogólnymi własnoś~iami lotu bezwładnego rakiety od punktu
początkowego P z prędkością V (rys. 1). Zwróćmy uwagę na
następujące cechy charakterystyczne upraszczające bardzo nasze zagadnienie:
a) W wyznaczaniu lotu możemy zaniedbać wpływ zakłóca
jący Słońca, który wynosi zaledwie ułamek procentu wpływu
grawitacyjnego Ziemi - jeżeli chodzi o trasy lotów księży
cowych. Tym bardziej możemy zaniedbać wpływy zakłócające
wszystkich innych ciał nicbieskich i uważać, że rakieta porusza się tylko pod wpływem sił grawitacyjnych między nią
a Ziemią i Księżycem.
b) W działaniu sił grawitacyjnych na rakietę możemy uważać zarówno Ziemię, jak i Ksi~życ, za punkty materialne, czyli
za punkty mające odpowiednio masy Ziemi i Księżyca.
c) Działanie grawitacyjne rakiety na Ziemię i Księżyc
uznamy za nie istniejące, gdyż jest w rzeczywistości znikomo
łoby,

małe.

d) Lot rakiety ustawimy w płaszczyźnie orbity Księżyca
aby ruch trzech ciał: Ziemi, Księżyca i rakiety
jednej i tej samej płaszczyźnie, stałej kierunkowo w przestrzeni.
e) Ze względu na małą ekscentryczność orbity Księżyca
wokoło Ziemi,
odbywał się w
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Ziemi, możemy przyjąć, że Ziemia i Księżyc krążą
wspólnego środka masy po orbitach kołowych.
W tym stanie rzeczy zagadnienie nasze odpowiada dokładnie
znanemu w Mechanice Nieba tzw. "zadaniu ograniczonemu"
trzech ciał z odpowiednimi uproszczeniami. Problem ten, znany
od drugiej połowy XVIII wieku, był badany przez wielu słyn
nych matematyków i astronomów (Lagrange. Jacobi, Gylden,
Thiele, Darwin, Poincare, Hill, Moulton, Stromgren i inni),
którzy otrzymali wiele ciekawych i ważnych wyników zarówno
na drodze analitycznej, jak i numerycznej. Jest rzeczą niesły
chanie ciekawą, że rozważania te, przeprowadzone nieraz dawno
temu, li tylko teoretycznie, znalazły zarówno potwierdzenie
w rzeczywistości przyrodniczej, jak i zastosowanie dopiero dużo
później. a nawet wreszcie obecnie w wielu zagadnieniach, np.
właśnie w astronautyce.

Rys. 3. Zależność wielkości prędkości ciała znikomego m 0 od położenia
tego ciała - względe m ciał skończonych m 1 i m 2• Wielkość prędkości
uwidoczniono dł ugością str z ałek wokoło ciała znikomego.

Podamy wobec tego w wielkim · uproszczeniu niektóre wyniki badań teoretycznych "zadania ograniczonego" trzech ciał.
Jeżeli w polu grawitacyjnym 2 ciał, obiegających wspólny
środek masy, porusza się trzecie ciało o masie tzw. znikomej
(czyli tak małej, że wpływ jej grawitacyjny na pozostałe 2 ciała
można uznać za nieistniejący), to znamy ścisłą zależność funkcyjną (raz na zawsze dla danego przypadku ruchu ustaloną)
między wielk.ością prędkości ciała znikomego m 0 a położeniem
tego ciała- względem ciał pozostałych m 1 i m 2 o masach tzw.
skończonyoh (rys. 3). Czyli, chociaż nie wiemy jak ciało zni-
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korne m 0 się porusza, to jednak potrafimy wyznaczyć wielkość
jego prędkości (kierunku tej prędkości nie znamy!) w każdym
punkcie jego położenia, przy czym zarówno tę prędkość jak
i położenie odnosimy do układu współrzędnych obracających
się z ciałami mi i m 2 , czyli sztywno związanych z tymi ciałami.
Jeżeli teraz połączymy punkty przestrzeni, mające tę samą
wielkość prędkości w konkretnym przypadku ruchu, otrzymamy
tzw. powierzchnie jednakowej wielkości prędkości. Wśród tych
powierzchni, których budowa przestrzenna w konkretnym
przypadku ruchu ciał m 0 , mi i m 2 jest ustalona względem ciał
mi i m 2 , najważniejsze są tzw. "powierzchnie prędkości zerowej". Są to więc powierzchnie mające tę własność, że ciało
znikome m 0 , będące w pewnej chwili na tej powierzchni, jest
w stanie spoczynku względem ciał skończonych m 1 i m 2 .
Budowa powierzchni prędkości zerowej jest zależna od stosunku mas m 1 i m 2 oraz od danych początkowych ruchu ciała
znikomego m 0 względem ciał skończonych m 1 i m 2 . Tak na przykład, dla przypadku, gdy ruch ciała m 0 względem ciał m 1 i m 2
jest dosyć szybki i odbywa się wystarczająco blisko jednego
z ciał (np. ciała m,), otrzymujemy powierzchnie prędkości zerowej w postaci 2 nie stykających się owali, otaczających ciała
m 1 i m 2 , oraz kurtyny cylindrycznej, otaczającej te owale
(rys. 4).
Najciekawszy jest fakt, który można udowodnić matematycznie. że ruch ciała m 0 może się odbywać w ogóle tylko po
jednej ze stron powierzchni prędkości zerowej, przy czym można
rozstrzygnąć, po której stronie. Wobec tego, w przypadku istnienia owali i kurtyny powierzchni prędkości zerowej, obszar
możliwego poruszania się ciała znikomego jest w specjalny
sposób wyznaczony, a mianowicie: ciało znikome może się poruszać tylko albo wewnątrz owalu ciała m 11 albo wewnątrz
owalu ciała m 2 , albo wreszcie na zewnątrz kurtyny, przy czym
nie może przejść z jednego obszaru do innego. Gdybyśmy
chcieli, żeby ciało znikome mogło. na przvkł::1d. przejść z bliskiego otoczenia ciała mi do bliskiego otoczenia ciała m 2 • musielibyśmy dla tej możliwości mieć taką budowę powierzchni
prędkości zerowej, aby obszary owali m 1 i m 2 miały chociaż
niewielkie połączenie w postaci jakby gardła, przez które ciało
znikome m 0 mogłoby się przedostać.
Otóż właśnie, zwiększając stopniowo prędkość początkową
ciała znikomego m 0 w tym samym punkcie względem ciał m 1
i m 2 , otrzymujemy najpierw owe połączenie między owalami,
następnie zaś dalsze zmiany budowy powierzchni prędkości
zerowej, a więc kolejno połączenie dawnych owali z kurtyną
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(najpierw ciała mniejszego, pazmeJ więk
szego), wreszcie ucieczkę powierzchni
prędkości zerowej z płaszczyzny ruchu ciał
m 1 i m 2 • Na rys. 5 mamy przedstawiony
przekrój powierzchni prędkości zerowej
w płaszczyźnie ruchu ciał m 1 i m 2 , w owych
krytycznych stanach, dających 5 punktów
L 1 , L 2 , . . . L 5 tej płaszczyzny (tzw. punkty
podwójne powierzchni prędkości zerowej
lub punkty libracji).
Zastosujemy te rozważania do naszego
problemu lotu księżycowego rakiety. Zauważmy najpierw, że ciała m 0 , m 1 i m 2 - to
rakieta, Ziemia i Księżyc. Otóż, warunkiem
koniecznym lotu księżycowego rakiety
jest taka prędkość jej w punkcie począt-

kowym (punkt P na rys. l) w otoczeniu Ziemi, aby obszary
owali Ziemi i Księżyca powierzchni prędkości zerowej, odpowiadające tej prędkości w punkcie początkowym, były ze sobą
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połączone. Prędkość krytyczna, gdy owale stykają się ze sobą
w p. Lt> jest dokładnie obliczona dla stosunku mas Ziemi i Księ
życa, oraz dla wysokości 200 km nad powierzchnią Ziemi i jest
równa 10.849 km/sek. Wobec tego, warunkiem koniecznym
osiągnięcia Księżyca jest: prędkość początkowa rakiety na wysokości 200· km nad powierzchnią Ziemi musi być większa od
10.849 km/sek w układzie współrzędnych obracających się
Ziemia-Księżyc.

Rys. 5. Krytyczne powierzchnie prędkości zerowej dla układu ciał
m~, przy czym masa m 1 jest kilkadziesiąt razy większa od masy

i

m,
m~

11

URANIA

Następne prędkości krytyczne, odpowiadające pozostałym
stanom krytycznym, są odpowiednio większe i wynoszą kolejno:
L 2 - 10.850, La - 10.857, L~ i L.; - 10.859 km/sek. Należy
pamiętać o tym, że prędkoś:::i te odnoszą się do układu współ
rzędnych zwi.ązanych sztywno z Ziemią i Księżycem, a więc
obracającego się w płaszczyźnie orbity Księżyca wokoło Ziemi.
Prędkości te oczywiście będą inne, gdy je odniesiemy do innego
układu, np. o stałych kierunkach osi współrzędnych w przestrzeni, lub np. o osiach sztywno związanych z kulą ziemską.

Rys. 6. Klasa orbit periodycznych o ruchu wstecznym
wokół ciał o skończonych masach.

ciała

znikomego

Rakieta, posiadając prędkość początkową trochę większą od
podanej wyżej pierwszej krytycznej m o ż e osiągnąć Księżyc,
ale n i e m u s i za pierwszym, jak mówimy, obiegiem. Badania wykazały, że tych obiegów "jałowych" musiałaby rakieta
wykonać tym więcej (nawet paręset). im prędkość początkowa
byłaby bliższa pierwszej krytycznej. Wobec tego należy zwięk
szyć (jak się okazuje bardzo niewiele) początkową prędkość
rakiety tak, aby mogła ona już za pierwszym obiegiem dotrzeć
do orbity Księżyca, wykonując tam odpowiedniej klasy lot,
zgodnie z przyjętą klasyfikają.
Mając pod uwagą rozważania powyższe, będące fragmentem
tylko teorii ,,zadania ograniczonego" trzech ciał, możemy przejść
do omówienia wyników, otrzymanych w tej dziedzinie na drodze numerycznej. Istnieją bowiem metody obliczeń, umożli
wiające wyznaczenie trasy lotu ciała znikomego w każdym poszczególnym przypadku, gdy tylko mamy dane początkowe
położeń i prędkości 3 ciał m 0 , m 1 , m 2 w początkowej chwili
czasu oraz masy ciał m 1 i m 2 • Wyniki otrzymane w ten sposób
dają trasy ciała znikomego m 0 o bardzo różnych własnościach.
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Tak na przykład, oprócz orbit zwykłych, istnieją klasy orbit
tzw. periodycznych ciała znikomego, w których konfiguracja
3 ciał powtarza się w tym samym okresie czasu. Orbity te,
ogólnie li>iorąc, mogą być wokoło: każdego punktu libracji L 1 . . •
L 5 ; każdego ciała m 1 , m 2 ; układu ciał m 1 i m 2 razem itd. Ponieważ ruch ciała znikomego przyjmujemy również i tutaj
w płaszczyźnie ruchu m 1 i m 2 , orbity powyższe są rozważane
w 2 typach: kierunek obiegu ciała znikomego jest prosty lub
wsteczny, czyli zgodny lub niezgodny z kierunkiem obiegu ciał
m 1 i m 2 wokoło siebie. Wyniki wskazują, że nie wszystkie podane orbity periodyczne są jednego i drugiego typu.
Istnieją również inne klasy orbit: tzw. asymptotycznych
w punktach libracji 4 i 5, ejekcji w ciele m 1 lub m 2 itd. i wiele
innych o specjalnych własnościach i klas pośrednich.
Wszystkie te orbity mogą mieć swe odpowiedniki w trasach
lotów rakiety księżycowej i są istotną podstawą do naszej klasyfikacji tych tras.
Jako przykład podamy klasę orbit periodycznych obiegania
ruchem wstecznym ciał m 1 i m 2 razem (rys. 6), której odpowiednikiem jest klasa tras lotów okresowych rakiety wokoło
układu Ziemia-Księżyc.
5. Opierając się na wynikach

teoretycznych i numerycznych
"zadania ograniczonego" trzech ciał oraz wprowadzając
specjalne metody badawcze, a w szczególności wyznaczanie
numeryczne tras rakiety maszynami elektronowymi szybk()
liczącymi, możemy określić dane początkowe lotu rakiety, powodujące w wyniku istnienie klasyfikacji, podanej w p. 2.
Nie będziemy omawiali wielu ciekawych szczegółów metody
badań dalszych, nie po~amy również liczbowych danych, wynikających z tych badań. Zestawimy natomiast rezultaty wszystkich rozważań i obliczeń w postaci otrzymanej przez W. A.
Jegorowa (Postępy nauk fizy,c znych, Tom LXIII, część I., grudzień 1957 Akademia Nauk Z. S. R. R.) i przedstawimy je
rysunkowo z niewielkimi wyjaśnieniami. ·
l. Trafienie w Księżyc. Charakterystyczne trasy trafienia
w Księżyc są 4 typów (rys. 7): kierunek obiegowy rakiety zgodny
(Typ A lub C) lub niezgodny (Typ B lub D) z kierunkiem obiegowym Księżyca, zderzenie rakiety z Księżycem na gałęzi
wstępującej (Typ A lub B) lub zstępującej (Typ C lub D) trasy
rakiety. Na rys. 7 każda trasa zaznaczona jest dwukrotnie: raz
w układzie współrzędnych obracającym się sztywno z Księ~
życem (pełna linia), drugi raz w układzie o osiach nie obracających się (przerywana linia); droga Księżyca w tym układzie
zaznaczona jest linią również przerywaną. Trasa typu A jest
badań
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z pewnych względów najkorzystniejsza, dlatego też podamy
jej ciekawe własności. Mianowicie kształt tej trasy, czas T
potrzebny na jej przebycie przez rakietę są oczywiście zależne
od wielkości prędkości początkowej V. Oto tablica tej zależnoK
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Rys. 7. Trasy trafienia w
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z

.......

łypD

'i
-- ------:...,.
1<\..._.l

:..-

Księżyc.

V we współrzędnych obracających się z Księży
cem):
V km/sek 10.907 10.917 10.942 11.000 11.106 11.482
T dni
4.73
3.33
2.65
2.07
1.63
1.08
Z tablicy widać, jak szybko maleje czas lotu rakiety, gdy pręd
kość początkowa niewiele wzrasta. Jak zwykle prędkości powyższe będą inne, gdy je wyrazimy w innym układzie współ
rzędnych co trzeba uwzględniać dla konkretnego zastosowania.
2. Zbliżenie ciasne jednorazowe podczas oblecenia. Mamy
tu 2 typy tras w zależności od kierunku obiegowego na gałęzi
wstępującej trasy. Zbliżenie ciasne może operować odległo
ściami od powierzchni Księżyca rzędu zaledwie kilkuset kilometrów, a czas całego lotu wynosi około 5 do 10 dni- w zależności od doboru danych początkowych. Jest to najkorzystniejsza z wielu względów klasa lotów do Księżyca dla zbadania
jego powierzchni, a specjalnie części niewidocznej z Ziemi.
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3. Zbliżenie luźne jednorazowe podczas oblecenia (rys. 9) .
I tu mamy 2 typy tras, jak w klasie poprzedniej, tylko zbliżenia są dużo mniejsze, niż w poprzedniej klasie, a mianowicie
rzędu tys ięcy i wię:::ej kilometrów, co powoduje zupełnie inny
charakter tras lotu rakiety.
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typ A
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K
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. typ B
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K ~

Rys. 8. Trasy ciasnych zbliżeń p odcza s oblecenia .

4. Zbliżenie ciasne jednorazowe podczas dolecenia (rys. 10).
W tej klasie, podobnie jak w poprzednich, mamy znów 2 typy,
a zbliżenie jest tego rzędu, co i w klasie 2. Charakter tras jednak jest zupełnie inny, a czas całkowity lotu wynosi około 15
do 20 dni.

fypĄ

Rys. 9. Trasy

luźnych zbli żeń

p odczas oblecenia.

5. Zbliżenie luźne jednorazowe podczas dolecenia (rys. 11).
Klasa ta jest odpowiednikiem dla klasy 4 tak, jak klasa 3 dla
klasy 2 i ma tak samo dwa odpowiednie typy.
6. Sztuczny satelita Księżyca. Najpierw wyjaśnimy sprawę
utworzenia sztucznego satelity Księżyca bez pomocy dodatkowego napędu.
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Przeprowadzając rozważania analityczne w "zadaniu ograniczonym" trzech ciał można udowodnić, że nie istnieje taki lot
bezwładny rakiety z Ziemi, który podczas pierwszego obiegu
mógłby spowodować "schwytanie" tej rakiety przez Księżyc
i utworzenie w ten sposób z rakiety sztucznego satelity Księ
życa.

typ B

typ A
Rys. 10. Trasy ciasnych

zbliżeń

podczas dolecenia.

Z drugiej strony, gdy przypomnimy sobie zagadnienie ruchu
w "zadaniu ograniczonym", od razu otrzymamy jako warunek konieczny dla dotarcia rakiety w otoczenie
ciała znik~mego
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Rys. 11. Trasy
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luźnych zbliżeń
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podczas dolecenia.

Księżyca, ale nie ucieczkę w nieskończoność, to, aby prędkość
początkowa rakiety była zawarta między 1-szą a 2-gą prędko

ścią krytyczną. Wtedy bowiem owale obszarów możliwego ruchu rakiety wokoło Ziemi i Księżyca połączą się ze sobą "gardłem", ale będą oddzielone od kurtyny, poza którą ruch jest
możliwy w nieskończoność. Liczbowo jednak granice prędko-
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ści początkowej są

tak ciasne: 10.8489 i 10.8497 km/sek (czyli
jest mniejszy, niż l m/sek), że praktycznie zadanie
jest niewykonalne, nie tylko pod względem technicznym, ale
dlatego, że rakieta musiałaby wiele razy (kilkadziesiąt i wię
cej) obiec Ziemię, aby dosięgnąć "gardła'' łączącego owale
Ziemi i Księżyca; mogłaby ona wtedy nawet upaść na Ziemię.
Czyli, praktycznie biorąc, nie jest możliwe utworzenie
sztucznego satelity Księżyca, bez pomocy dodatkowego użycia
silnika.
Posiadając natomiast możność użycia dodatkowego napędu,
stosunkowo łatwo można przeprowadzić manewr utworzenia
przedział

Rys. 12. Trasa obiegu

układu Ziemia-Księżyc.

sztucznego satelity z rakiety przebiegającej w otoczeniu Księ
życa; możemy na przykład manewr taki zrobić, zwalniając odpowiednio prędkość selenecentryczną (jest ona hiperboliczna)
lotu rakiety podczas największego zbliżenia, osiągniętego
w trasie klasy 2 lub 4.
7. Zbliżenia wielokrotne. Wyniki w tej klasie tras odpowiadają dokładnie klasie orbit periodycznych (o czym mówHiśmy
trochę poprzednio) ciała znikomego, obiegającego układ 2 ciał
skończonych. Czyli w najprostszym przypadku rakieta może
obiegać układ Ziemia-Księżyc (rys. 12) ruchem wstecznym.
Niestety nie można uzyskać orbity tej klasy, przechodzącej
bliżej koło Ziemi, niż w odległości około 100 000 km, podczas
gdy zbliżenia do Księżyca są wtedy bardzo ciasne (zaledwie
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paręset
około 7

km). Okres obiegu rakiety po takiej orbicie wynosi
dni.
Poza tą klasą najprostszego przypadku istnieją orbity periodyczne o bardzo już skomplikowanym kształcie i okresach
obiegów wynoszących miesiąc i więcej. Orbity te wydają się
nie mieć na razie większego znaczenia astronautycznego, dlatego też pomijamy ich omówienie.
6. Nie wyczerpaliśmy całokształtu zagadnień, nawet o niektórych nic nie wspomnieliśmy, a ograniczyliśmy się do głów
nych wyników badań.
W chwili obecnej jesteśmy już świadkami prób zastosowania praktycznego tych badań teoretyczno-rachunkowych i oczekujemy urzeczywistnienia lotów księżycowych.
Wśród nich wydają się bardziej realne te, które ze względu
na możliwości techniczne, nie wymagają koniecznie korekcji
lotu. Specjalne badania wykazały, że są to: trafienia w Księ
życ (klasa 1), oraz zbliżenia luźne do Księżyca podczas dolecenia do niego (klasa 5) lub podczas oble~enia jego (klasa 3).
Szczególnie ciekawe z punktu obserwacyjnego są oczywiście
klasy l i 3.
ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

KRAJOBRAZ KSIĘZYCA
Księżyc jest najbliższym Ziemi ciałem niebieskim, bowiem
jego średnia odległość od Ziemi wynosi tylko 384 000 km.
Wobec tego, że jako małe ciało niebieskie o średnicy tylko
3473 km (czyli około 4 razy mniejszej niż średnica Ziemi) nie
posiada praktycznie rzecz biorąc atmosfery, warunki dla
obserwacji jego powierzchni są bardzo sprzyjające. Ostatnie
badania wykazały co prawda, że prawdopodobne jest istnienie
śladów atmosfery, jest ona jednak przeszło miliard razy bardziej rozrzedzona niż atmosfera ziemska i nie może stano\\ ic
żadnej przeszkody dla swobo_dnej obserwacji powierzchni naszego satelity.
Korzystając z tego w pełni poznano już dość dobrze selenografię (odpowiednik geografii) naszego satelity. Najbardziej
charakterystycznym sz~zegółem jego powierzchni są kratery.
Wyglądem swym przypominają one leje powstałe po wybuchu
ciężkich pocisków z tym jednak, że wielokroć przewyższają je
swymi rozmiarami. Największy ze znanych kraterów Bailly posiada średnicę 270 km. Do dziś dnia zdania co do pochodzenia
tych obiektów są podzielone. Jedni uważają je za ślady po
spadku ogromnych meteorytów, przed niszczącym działaniem
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których nie chroniła Księżyca atmosfera, inni znów uważają je
za przejaw działalności wulkanicznej, która być może nawet
i obecnie, jak na to wskazują niektóre co prawda niezbyt
pewne obserwacje, niezupełnie jeszcze wygasła. Wielkie kratery księżycowe charakteryzują się tym, że mają płaskie dno.
Wał krateru może się wznosić ponad to dno na wysokość kilku
kilometrów. W niektórych kraterach w ich centrum wznosi się
mniej lub wię~ej wysoka góra. Niekiedy znów zdarza się, że
we wnętrzu wielkiego krateru znajduje się kilka mniejszych.
Czasem znów kilka kraterów zachodzi na siebie wzajemnie
swymi wałami. Liczba dających się zauważyć przez teleskopy
mniejszych i większych kraterów wydaje się nieprzebrana
i sięga znacznie ponad 100 000.
Drugim charakterystycznym szczegółem powierzchni naszego satelity są góry osiągające wysokość do 10 km. Jako
odosobnione szczyty występują one rzadko. Przeważnie, podobnie jak i na Ziemi tworzą łańcuchy górskie ciągnące się nieraz na przestrzeni setek kilometrów.
Kratery i góry oglądane nawet przez niewielki teleskop
sprawiają niezapomniane wrażenie. Urzekają grozą niesamowicie spiętrzonych i stromych turni. Oglądane jednak z powierzchni Księżyca straciłyby wiele ze swej grozy, bowiem
w rzeczywistości ich zbocza nie są wcale tak strome jak to się
wydaje przy obserwacji z Ziemi. Wrażenie stromości tych wypiętrzeń wywołane jest głównie grą oświetlającego je światła
słonecznego i rzu~anych przez nie cieni, toteż oglądany przez
lunetę obraz wygląda najbardziej plastycznie w pobliżu terminatora księżycowego tj. linii odgraniczającej półkulę dzienną
Księżyca, od nocnej pogrążonej w ciemnościach.
Należy zwrócić uwagę, że stosunki oświetleniowe na powierzchni Księżyca charakteryzują się oślepiającą jasnością
obszarów oświetlonych przez Słońce i głęboką czernią obszarów pogrążonych w cieniu. Nie ma tam bowiem łagodzącego te
stosunki wpływu atmosfery silnie rozpraszającej światło. Jedynie odbijane przez zbocza gór światło może wytwarzać
w dziennym krajobrazie Księżyca grę półświateł, która łagodzi
dominującą w nim jasność i ciemność. Zmiany w stosunkach
świetlnych powierzchni Księżyca zachcdzą bardzo powoli, dzień
i noc trwają tam bowiem po około 2 tygodnie.
Nocny krajobraz naszego satelity charakteryzuje się niebem
wyiskrzonym gwiazdami, które świecą !:pokojnym, nie migocą
cym światłem (brak atmosfery) - zresztą widać je także i na
dziennym tle nieba, które jest zupełnie Czarne. Zarówno na
dziennym jak i na nocnym niebie niezwykle wyraziście przed-
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stawia się Ziemia mająca około 4 razy większą średnicę niż widziany z Ziemi Księżyc i świecąca kilkadziesiąt razy silniejszym blaskiem. Jest ona jednak widoczna tylko z jednej ciągle zwróconej w kierunku Ziemi półkuli naszego satelity,
przy czym dla danego punktu powierzchni Księżyca zajmuje
prawie stałe, nie zmieniające się położenie na niebie. To, że
Księżyc zwraca się ciągle tą samą półkulą w kierunku Ziemi
(pomijając drobne wahania libracyjne) wynika stąd, że okres
jego obiegu wokół Ziemi i obrotu wokół osi są takie same.
Jeszcze jednym charakterystycznym szczegółem krajobrazu
Księżyca są -morza. Nazwa ta nie jest słuszna, gdyż nie są to
obszary wypełnione wodą. Niemniej jednak pozostała ona w nomenklaturze astronomicznej z czasów, gdy za takie je uważano.
Są to obszary przeważnie równinne, bardzo przypominające
ziemskie pustynie pod względem krajobrazu i charakteru powierzchni. Powierzchnia . ich jest pokryta pyłem pochodzenia
prawdopodobnie wulkaniczno-meteorytowego. Największe z tych
pustyń ciągną się na przestrzeni tysiąca i więcej kilometrów
i są zwykle obramowane pasmami górskimi, lub obszarami zrytymi przez kra tery.
Poprzez powierzchnię mórz, a niekiedy i pasma górskie
ciągną się nieraz głębokie rozpadliny-szczeliny długością sięga
jące kilkuset kilometrów. Charakteryzują się one prostolinijnym na ogół przebiegiem. Powstanie ich jak i powstanie gór
jest wynikiem wygasłej już prawdopodobnie działalności górotwórczej na Księżycu, podobnej do tej, jaką jeszcze i dziś
przeżywa Ziemia.
Działalności górotwórczej' zawdzięczamy jeszcze jeden z podobnie do szczelin powstałych obiektów, a mianowicie ś~iany lub jak się je również nazywa- mury. Powstały one na skutek uskoków tektonicznych, kiedy pewna rozległa partia powierzchni naszego satelity zapadła się względnie wypiętrzyła
względem przylegającej do niej płyty.
Bardzo charakterystycznym dla krajobrazu Księżyca jest
brak form powstałych na skutek erozji wodnej
powietrznej,
tak charakterystycznych dla Ziemi.
Najbardziej tajemniczym chyba szczegółem powierzchni
naszego satelity są ciągnące się od niektórych kraterów na odległość tysięcy nawet kilometrów jasne smugi (promienie).
O charakterze ich powierzchni i pochodz€niu nie potrafimy
jeszcze właściwie nic pewnego powiedzieć. Dzięki nim jednak
udało się wyznaczyć położenie kilku kraterów na niewidocznej
stronię Księżyca (patrz artykuł Odwrotna Strona Księżyca),
stwierdzono bowiem, że niektóre ze smug widocznych na zwró-
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conej do Ziemi półkuli naszego satelity, mają swój początek na
tej odwrotnej jego stronie, która charakterem swej powierzchni
nie odbiega według wszelkiego prawdopodobieństwa od charakteru powierzchni półkuli dostępnej dla obserwacji. Rozstrzygnięcie problemu smug księżycowych nastąpi prawdopodobnie
dopiero po zbliżeniu się do Księżyca pierwszych wysyłanych
z Ziemi rakiet wywiadowczych, co powinno nastąpić w ciągu
najbliższych miesięcy, lub po wylądowaniu na nim pierwszych
astronautów, czego oczekuje się w ciągu najbliższych kilkunastu - kilkudziesięciu lat.
Bogactwo widocznych na Księżycu drobnych szczegółów
(teoretycznie przy pomocy największych ziemskich teleskopów
można dostrzegać na jego powierzchni szczegóły o rozmiarach
50 m) jest tak wielkie, że przekracza prawie możliwość ich wyczerpującego poznania i być może wśród tych drobnych form
zostanie odkrytych wiele interesujących i charakterystycznych
szczegółów krajobrazu. W ciągu ostatnich kilku lat słynną była
na przykład sprawa "mostu księżycowego", który jednak ostatecznie na podstawie badań astronomów niemieckich i czeskich
okazał się złudzeniem optycznym, jakiemu uległ odkrywca
O'Neill.
ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

ODWROTNA STRONA KSIĘZYCA

O tym,

że Księżyc

zwrócony jest do Ziemi stale

tą samą

stroną , wiedziano już od bardzo dawna. Łatwo bowiem zauważono, że ciemne plamy dostrzegane gołym okiem na tarczy naszego satelity, które wyobraźnia łączy często w zarys ludzkiej
twarzy, są widoczne stale w tym samym, niezmiennym poło
żeniu. Dawni astronomowie, nie znając przyczyn takiego stanu
rzeczy , gubili się w najbardziej fantastycznych domysłach na
t en temat. Przez pewien czas sądzono na przy kład , że Ksi eży c
jest cz ymś w rodzaju wielkiego zwierciadła, w którym odbija
się stale ta sama cz ęś ć powierzchni Ziemi.
Właściwe rozwiązanie zagadki znalazł dopiero G a l i l e u s z.

Doszedł on do wniosku, że Księżyc obraca się dokoła osi
w czasie dokładnie równym okresowi swego obiegu dokoła
Ziemi i wobec tego w ruchu po orbicie okołoziemskiej zwraca
ku nam stale tę samą stronę powierzchni.
Według obecnych poglądów dokładna równość okresów
obrotu Księżyca dokoła osi i jego obiegu dokoła Ziemi jest wynikiem hamującego działania sił przypływowych. Kiedyś przypuszczalnie Księżyc obracał się dokoła osi znacznie szybciej niż
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obecnie. Przyciąganie Ziemi wywoływało w jego masie przypływy, wskutek których glob satelity odkształcał się przybierając postać elipsoidy, zwróconej swą dłuższą osią (wybrzuszeniami) w kierunku środka Ziemi. Wzbudzona w ten sposób
fala przypływowa obiegała powierzchnię Księżyca raz w ciągu
jego doby, zwalniając szybkość ruchu obrotowego wskutek tarcia o głębsze warstwy globu. Wreszcie okres obrotu dokoła osi
stał się równy okresowi obiegu Księżyca dokoła Ziemi i hamujące działanie sił przypływowych ustało zupełnie.
Z chwilą wynalezienia lunety .z.aczęto dokładniej badać
rozkład poszczególnych utworów na tarczy Księżyca i opracowywać pierwsze mapy jego powierzchni. Już wówczas pierw-

J( ~

Rys 1 f ibrecja

N

dlugos'c/

sze systematyczne obserwacje (G a l i l e u s z, H e w e l i u s z,
doprowadziły do w ykrycia zjawiska tzw. libracji
Księżyca, dzięki któremu możemy w pewnych okresach czasu
dostrzegać z Ziemi niektóre utwory brzegowe odwrotnej jego
strony.
Wyjaśnienie zjawiska libracji nie jest trudne. Zajmiemy
się najpierw libracją optyczną, na którą składają się: libracja
w długości, libracja w szerokości i libracja paralaktyczna.
Libracja w długości selenograficznej (Selene - po grecku
Księżyc) wynika stąd, że obrót Księżyca dokoła osi jest jednostajny, natomiast ruch po orbicie dokoła Ziemi odbywa się
z prędkością zmienną. Zjawisko to wyjaśni nam rzut oka na
rys: l.
R i c c i o l i),
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Księżyc, jak wiadomo, obiega Ziemię (punkt Z) po orbicie
eliptycznej, toteż prędkość jego ruchu zależy od odległości
w danym punkcie od Ziemi. Załóżmy, że w chwili początkowej
Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, w perigeum (położe
nie K 1). Prędkość jego ruchu jest wówczas największa, toteż
po upływie czwartej części miesiąca gwiazdowego (miesiącem
gwiazdowym nazywamy okres obiegu Księżyca dokoła Ziemi)
znajdzie się on w punkcie K 2 • Obrót dokoła osi jest jednostajny,
toteż w tym samym czasie glob Księżyca obróci się o 90°, wskutek czego punkt A 1 , który w położeniu K 1 widoczny był
w środku tarczy, znajdzie się obecnie w miejscu A 2 , natomiast
w środku tarczy pojawi się punkt B 2 . Obserwator ziemski odniesie więc wrażenie jakby Księżyc obrócił się w lewo o kąt
A 2 0B 2 (O - środek Księżyca). Na prawym brzegu tarczy pojawią się zatem szczegóły poprzednio niedostrzegalne.

R!Js.2. L/bracjćJ

111

szerokos"c/

Punkt A wróci do centrRln('~O nn}flżenia na tarczy, gdy
znajdzie się w K 3 • Ruch satelity po orbicie jest teraz
powolniejszy (większa odleg!osć od Z1em1), toteż po upływie
3 /4 miesiąca gwiazdowego przesunie się do K wykonując jedno4
cześnie 3/1 obrotu dookoła osi. Wskutek tego punkt A przesunie
się w położenie A 1 , a w środku tarczy pojawi się punkt B 4
i będziemy mieli wrażenie, jakby glob satelity obrócił się o kąt
A 40B 4 , tym razem w prawo. W tym położeniu staną się widoczne nowe utwory na lewym brzegu tarczy. Dla łatwiejszego
zrozumienia kąty libracji zostały przedstawione na rysunku
w przesadzony sposób. W rzeczywistości dochodzą one do
·± 7°,9, co odpowiada temu, że dla obserwacji z Ziemi dostępne
są brzegowe wycinki odwrotnej półkuli Księżyca o szerokości
do 240 km (mierzonej wzdłuż równika). Jeżeli dodać do tego,
że wierzchołki gór o wysokości 2000 metrów (tak wysokie są
średnio wały kraterów) mogą być dostrzeżone spoza krzyKsiężyc
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wizny powierzchni Księżyca nawet z odległości około 60 km,
widzimy, że w sprzyjających warunkach możemy "zajrzeć"
na odwrotną stronę Księżyca na odległość około 300 km.
Znacznie prościej jest wyjaśnić librację w szerokości. Jest
ona wynikiem tego, że oś obrotu Księżyca r.le jest prostopadła
do płaszczyzny jego drogi dokoła Ziemi, lecz tworzy z tą pła
szc:.:yzną kąt 83°.3 (równik Księżyca jest nachylony do pła
szczyzny ekliptyki pod kątem l 0 ,5. ta zaś - do płaszczyzny
orbity - pod kątem 5°2). Wskutek teg_o, gdy w jednym poło
żeniu Księży2a na orbicie (K 1 na rysunku 2) zwrócony jest do
nas jego biegun północny N, w położeniu K:h po przeciwnej
stronie or~ity, zwraca się do nas biegun południowy S. Dzięki
temu możemy obserwować okolice biegunów na odwrotnej
półkuli Księżyca, aż do szerokości selenegraficznej 83°3).

Rys J . Librac;a p8raleldyczna
Libracja paralaktyczna jest najmniejsza ze wszystkich trzech
libracji optycznej, jej kąt wy.nosi bowiem średnio
:t l 0 . Pochodzi ona stąd, że obserwator patrzący na Księżyc
bierze udział w ruchu Ziemi dokoła osi. Gdy zajmuje on poło
żenie A 1 , widzi środek tarczy Księżyca w punkcie B 1 (Rys. 3). Po
kilku godzinach, gdy przesunie się do położenia A 2 (kulminacja
górna Księżyca), środkiem tarczy będzie punkt B 2 • Wreszcie
w położeniu A 3 środkiem tarczy zachodzącego już Księżyca bę
dzie punkt B:1· Wartość podwojonego kąta libracji B 1 KB 3
(średnio 2°) zależy od odległośd Księżyca od Ziemi.
Wszystkie trzy rodzaje libracji razem wzięte umożliwiają
'nam obserwację brzegowego pasa odwrotnej pG1kuli Księżyca
o szerokości do 10° selenograficznych. Oprócz libracji optycznej
istnieje również libracja fizyczna wywołana kołysaniem się
składowych
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około osi skierowanej ku środkowi Ziemi. Libracja
fizyczna jest bardzo niewielka i daje się stwierdzić tylko przy
pomocy bardzo dokładnych pomiarów.
Dzięki libra~ji znamy dziś nie 50 lecz 59% całej powierzchni
naszego satelity. Rezultaty obserwacji brzegowych partii odwrotnej półkuli Księżyca zostały zestawione w postaci mapy
przez angielskich selenologów H. P. Wilk i n s a i P. M o o re.
Mapę tę zamieszczamy na wewnętrznej stronie okładki. Na
brzegach mapy podane są te skrajne części zwróconej do nas
półkuli Księżyca, które wskutek libracji skrywają się czasem za
brzegiem tarczy. Środkowa linia ciągła stanowi podział na dwie
półkule przy średniej libracji; części wewnętrzne rysunku, aż
do linii przerywanej przedstawiającej maksymalną librację, odnoszą się do utworów zaobserwowanych na drugiej półkuli
Księżyca. Widzimy, jak znaczna jest część powierzchni, której
nigdy jeszcze nie widziało oko człowieka.
Dość niepewne wnioski odnośnie topografii tej nieznanej
części wypływają z obserwacji jasnych smug (promieni), których kilka dostrzec można w strefach libracyjnych. Jak wiadomo z obserwacji powierzchni półkuli zwróconej do nas, smugi
te rozchodzą się promieniście od pewnych kraterów, takich jak
Tycho (najpiękniejszy układ smug) czy Kopernik. Można są
dzić, że na drugiej półkuli Księżyca również znajdują się kratery posiadające "korony" smug. W takim razie można próbować przedłużać wstecz kierunki smug zaobserwowanych w strefach libracyjnych; jeśli dwa lub więcej przedłużeń przetnie się
w tym samym punkcie, wskaże nam on położenie niewidzialnego krateru. Oczywiście nie bierze się tu pod uwagę smug,
które rozpoczynają się przy jakimś kraterze widocznym na
"naszej" półkuli Księżyca.
Na pomysł przedłużania wstecz kierunków smug wpadł już
przed osiemdziesięciu laty geolog amerykański i obserwator
Księżyca
N. S. S h a l e r. Kilkanaście zaobserwowanych
smug pozwoliło mu · ustalić współrzędne sześciu kraterów położonych w zawsze niewidocznej części drugiej półkuli. Niestety notatki Shalera uległy częściowemu zniszczeniu i nie mógł
on potem sam powtórzyć poprzednich wyników. Przez · wiele
lat zagadnienie to było zapomniane i dopiero na kilka lat przed
drugą wojną światową powrócił do niego obserwator angielski
E. F. E m l e y wraz ze wspomnianymi już poprzednio
H. P. Wilk i n s e m i P. M o o re. Ich to właśnie ohserwacje pozwoliły na ustalenie współrzędnych ośmiu punktów
przecinania się przedłużeń smug. Siedem spośród wskazanych
przez te punkty kraterów leży w pobliżu granic zbadanej części
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powierzchni, a tylko jeden, położony poza górami Doerfela, odległy jest od tej grani::y o około 500 kilometrów. Obserwacje
smug w strefach libracyjnych są bardzo trudne, toteż wspomniane położenia są wyznaczone z dużym błędem. Ciekawe,
o ile te pośrednie wnioski zostaną potwierdzone przez zdjęcia
wykonane przez pierwsze rakiety okrążające Księżyc.
Nomenklatura utworów dostrzeżonych na brzegach drugiej
strony Księżyca nie jest jeszcze dokładnie ustalona. Zaledwie
kilka większych kraterów ma własne nazwy, reszta oznaczana
jest literami, lub też w ogóle nie ma oznaczenia.
Charakterystyczną cechą drugiej półkuli Księżyca jest szereg łańcuchów górskich w południowo-wschodniej części. Są tu
kolejno (licząc od bieguna południowego): góry Leibnitza, góry
Doerfela, góry Skaliste (Rook Mts), Kordyliery i góry d'Alemberta. Tu właśnie, w górach Leibnitza i Doerfela znajdują się
najwyższe szczyty zbadanej części Księżyca. Wiele z nich przekracza 9000 m, a niektóre obserwacje sugerują nawet wysokości do 14000 m (patrz Urania, 1958. str. 19). Kordyliery i góry
d 'Alemberta są nizsze i nie przekraczają 7000 m.
"Morza" skupione są natomiast na brzegu północno-zachod
nim. Widzimy tu otoczone kraterami Morze Smytha - Mare
Smythi, następnie niewielkie Morze Graniczne (Mare Marginis) a potem najtrudniej dostrzegalne i najmniej zbadane Morze Nieznane (Mare Incognito), którego widzimy tylko niewielki skrawek. Częścią tylko leży na odwrotnej półkuli Księ
życa Morze Humboldta (Mare Humboldtianum). Ostatnie z mórz
dostrzeganych na drugiej półkuli - Morze W~chodnie (Mare
Orientalis) leży u stóp łańcucha Kordylierów księżycowych.
W pobliżu biegunów Księżyca skupili się badacze biegunów
Ziemi. Prawie dokładnie na biegunie północnym leży wielki
krater Shackleton (ponad 150 km średnicy) a obok kratery:
Nansen i Peary (nazwany dla uczczenia zdobywcy północnego
bieguna geograficznego). Obok bieguna południowego leżą natomiast kratery Amundsen i Scott. Wierzchołki wałów tych
okołobiegunowych kraterów nazywane są czasami Górami
Wiecznej Światłości (Mountains of Eternal Light), ponieważ
nigdy nie są zanurzone w cieniu, nawet wówczas, gdy dany
biegun je:>t odwrócony od Słońca.
Tędy właśnie, obok kraterów Gioja i Shackleton wiódł swych
bohaterów J e r z y Z u ław s ki do upragnionego Kraju Biegunowego. Tu właśnie znaleźli oni ziemię obiecaną. Wiele
jeszcze kraterów w tej części Księżyca nie ma nazwy i wydaje
się, że jeden z nich powinien się nazywać Zuławski. Wprawdzie
według zwyczaju chrzci się kratery nazwiskami słynnych
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astronomów i selenologów ale i od tego zwyczaju są wyjątki.
Mamy np. na Księżycu kratery Aleksandra Wielkiego i jego
przyjaciela Nearcha, mamy Juliusza Cezara, wynalazcę Jamesa
Watta, a nawet postacie mityczne: Atlasa i Herkulesa. Wydaje
mi się więc, że Zuławskiemu należy się miejsce na srebrnym
globie. Wszakże powieść jego, znana na całym świecie, to jedno
z największych osiągnięć literatury. A tuż obok wypada dać
miejsce genialnemu W e l l s o w i, który również marzył o Selenitach.
Skoro już mówimy o Zuławskim, wypada wyjaśnić, że pomysł o istnieniu atmosfery i życia na drugiej półkuli Księżyca
zapożyczył on od znanego matematyka duńskiego P. A. H a ns e n a. Hansen, który zajmował się badaniem ruchów Księżyca,
odkrył w nich pewne nieregularności, które próbował wyjaśnić
przez przypusz::zenie, że środek masy globu nie pokrywa się
z jego środkiem geometrycznym, lecz jest przesunięty o około
59 km w kierunku odwróconej od Ziemi półkuli. Wobec tego
siła ciężkości na powierzchni niewidocznej półkuli jest nieco
większa, co stało się powodem tego, że cała atmosfera i woda
zgrupowały się na tamtej właśnie półkuli. Ransen twierdził,
że na odwrotnej półkuli mogą istnieć morza jak na Ziemi i może
rozwijać się życie. Wnioski te, ogłoszone w roku 1854 na ła
mach bardzo poważnych Sprawozdań Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, wywołały wielkie poruszenie. Wkrótce
potem okazało się, że przesunięcie środka masy Księżyca nie jest
tak wielkie, jak przypuszczał Hansen, jasnym się też stało, że
nawet przy założonej przez niego wartości tego przesunięcia nie
mogłaby powstać tak wielka asymetria warunków na obu pół
kulach Księżyca.
Warto natomiast zwrócić uwagę na bardzo interesującą, rzeczywistą asymetrię obu półkul: zaćmienia Słońca na Księżycu
zdarzają się tylko na półkuli zwróconej do nas. Wiadomo, że
podczas takich zaćmień (które obserwujemy z Ziemi jako
zaćmienia Księżyca) temperatura powierzchni Księżyca gwał
townie obniża się od około + 100°C do -120°C, po czym po
zakończeniu zaćmienia szybko wraca do poprzedniej wartości.
Pewńe jest, że tak nagłe skoki temperatury wywołują pękanie
i rozkruszanie skał (erozja termiczna). Można się zatem spodziewać, że krajobraz drugiej półkuli cechować będą bardziej
dzikie, ostre skały.
Jedna z teorii pochodzenia utworów powierzchni Księżyca
głosi, że "morza" utworzyły się dopiero wówczas, gdy skorupa
Księżyca już częściowo zastygła i stwardniała. Przypływy wywoływane w masie Księżyca przez Ziemię, powodowały kilka-
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krotnie pęknięcia słabej jeszcze skorupy, przez które wydobyła się z wnętrza roztopiona lawa zalewając rozległe obszary po wierzchni morza. Gdyby ta teoria byia słuszna, moglibyśmy
się spodziewać, że na drugiej półkuli Księżyca nie będzie wcale
wielkich mórz a tylko poszarpane zbiorowisko kraterów, tak
jak w okolicach Tychona. Ciekawa rzecz, że obserwowany rozkład mórz wydaje się potwierdzać te przewidywania. Największe
morza Oceanus ProceLlarum, Mare Imbrium, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis są położone w pobliżu środka "naszej"
półkuli Księżyca. Na jej brzegach widzimy już morza znacznie
mniejsze Mare Frigoris, Mare Crisium, Mare Humorum, a morza zaobserwowane w strefach libracyjnych odwrotnej półkuli
są jeszcze mniejsze, nawet gdy wziąć pod uwagę ich perspektywiczne skrócenie.
Pierwsze wyprawy rakiet wykażą, czy te wszystkie spekulacje są słuszne. W momencie, gdy bliski jest dzień realizacji
tych planów, warto było zebrać zagadnienia "odwrotnej" strony
Księżyca w jedną całość.
KRONIKA
Wybuch wulkanu na

Księżycu

W początkach listopada b. r. dzienniki przyniosły wiadomość
o obserwacji wybuchu wulkanu na Księżycu, dokonanej przez N. A. K ozy re w a w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym. W dniu 3 listopada spostrzegł on, że wierzchołek krateru Alfons nagle pojaśniał,
a w jego widmie pojawiły się linie węgla i jego związków, które są,
jak wiadomo, najczęstszymi produktami wybuchów wulkanicznych na
Ziemi. Angielski selenolog H. P. Wilk i n s ośw iadczył dziennikarzom, że 19 listopada dostrzegł wewnątrz krateru Alfons czerwonawą
smugę, która jego zdaniem mogła być obłokiem gazu wydobywającym
s ię z krateru. Świadczyłoby to o tym, że wybuch jeszcze się nie zakończył.

Bardzo to rzadki wypadek, gdy podajemy w Uranii wiadomości
oparte o doniesienia prasowe. Do chwili oddawania numeru do składu
nic nadeszły jednak żadne oficjalne komunikaty o wykonanych obserwacjach. Doniesienia wydają się jednak bardzo pewne, tym bardziej
że można je powiązać w logiczną całość z obserwacjami wykonanymi
już poprzednio.
W ub:egłych latach obserwatorzy Księżyca wielokrotnie donosili
o obserwacjach różnych zamgleń, zmętnień 'i nawet obłoków pojawiających się wewnątrz niektórych kraterów (patrz Urania 1958, str. 81).
Do tych wizualnych obserwacji trzeba było jednak odnosić się z pewną
rezerwą ze względu na zawsze w takich wypadkach aktualną możliwość
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optycznego. Niektóre obserwacje były jednak bardzo przekoTak np. w sierpniu 1952 r. H. P. W i l ki n s i P. M o o re
obserwowali zamglenie części dna krateru Platon, a 4 godziny później
amerykański obserwator
T. A. C r a g g obserwował zamglenie już
całego dna.
Kilka lat temu rozpoczęto na Mt Wilson systematyczne obserwacje
fotograficzne kilku grup kraterów. Już na początku 1957 r. D. A l t er
ogłosił, że na zdjęciach krateru A~fons widać ślady gazów wydobywają
cych się z dna. W tym samym czasie okoliczne kratery nie wykazywały
żadnych zmian (patrz Urania 1958, str. 145). Należy zatem przypuszczać,
że Kozyrew wybrał do swych badań krater Alfons właśnie ze względu
na obserwacje Altera. W tym bowiem wypadku zaobserwowane "dymienie" dawo.ło największe szanse zaobserwowania silniejszego wybuchu.
Widok okolicy Alfonsa zamieszczamy na wewnętrznej stronie okładki.
Jest to fotografia modelu, wykonanego przez J. N a s my t h a na
podstaw1e wieloletnich obserwacji. Alfons ma średnicę około 120 km,
w środku - sporą górkę centralną, a jego wał wznosi się na wysokość
ponad 2 000 m. Na dnie krateru widać kilka mniejszych kraterków
oraz kilka dość szerokich ~rozpadlin.
złudzenia

nywające.

A. W.

Luminescencja powierzchni

Księżyca

Według najdokładniejszych pomiarów gęstość atmosfery Księżyca
przy jego powierzchni jest przeszło miliard razy mniejsza niż gęstość
atmosfery przy powierzchni Ziemi. W tych warunkach promieniowanie
korpuskularne Słońca może dochodzić bez przeszkód do powierzchni
skał księżycowych i wzbudzać ich świecenie (luminescencję). Na Ziemi
mamy inny proces: naładowane cząstki promieniowania korpuskularnego
są od ~ hylane przez pole magnetyczne i wzbudzają świecenie atmosfery
(zorze polarne), szczególnie silne w okolicach biegunowych.
Szczególnie intensywne powinno być świecenie nocnej strony Księ
życa, gdyż wiadomo, że w tak niskiej temperaturze (około -160°C)
wiele minerałów uzyskuje zdolność silnej luminescencji. Te powierzchniowe "zorze polarne" byłyby łatwe do zauważenia na tle światła popielatego. Zjawiska tego nikt nigdy nie obserwował, co może oznaczać,
że albo minerały powierzchni Księżyca nie mają własności luminescencji
(mało prawdopodobne), albo też, że Księżyc nie ma pola magnetycznego,
które odchylałoby tory cząstek promieniowania korpuskularnego, tak
że mogłyby one dochodzić do części nieoświetlonej. W każdym razie
promieniowanie to dochodzi na pewno do dziennej, oświetlonej strony
Księżyca. Luminescencja tej półkuli powinna być zatem wyraźna, ale
oczywiście znacznie trudniejsza do wykrycia. Pewną wskazówkę jej
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istnienia można by zdobyć, gdyby zaobserwowano, że pewne części powierzchni Księżyca mają podczas całkowitego zaćmienia większą jasność
niż to wynika z ich obserwacji podczas oświetlenia przez Słońce.
N. A. Kozy re w z Obserwatorium Astrofizycznego na Krymie poszukiwał luminescencji powierzchni Księżyca na drodze dokładnego
porównywania konturów niektórych linii w widmie słonecznym
i w widmie różnych obszarów powierzchni Księżyca. Badano między
innymi: Morze Deszczów, Morze Jasności , kratery Platon, Schickard
i Kopernik - wszystkie obszary z wynikiem negatywnym. Natomiast
stwierdzono wyraźną luminescencję dna krateru Arystarch i jego jasnych smug oraz pobliskiego krateru Herodot.
Okazało się, że luminescencja powierzchni Arystarcha była znaczniewiększa w czasie, gdy Słońce oświetlało dno krateru prostopadle, niż
w czasie, gdy promienie słoneczne padały pod kątem ostrym. Widocznie substancja mająca zdolność luminescencji mieści się tylko
w najgłębszych partiach dna krateru, w rozpadlinach, do których Słońce
zagląda tylko wtedy, gdy jest w zenicie nad kraterem. W przyszłości
Kozyrew proponuje badać korelację luminescencji powierzchni Księ
życa z intensywnością zórz polarnych i burz magnetycznych na Ziemi.
Stwierdzenie takiej korelacji byłoby ostatecznym dowodem na to, że
przyjęta 'i nterpretacja jest słuszna.
Luminoforem, który znajduje się na dnie Arystarcha jest prawdopodobnie kwarc. Należy sądzić, że duże skupiska kwarcu występują
w okolicach stosunkowo młodych, gdzie dopiero niedawno ustały ruchy górotwórcze, wynoszące ten minerał na powierzchnię. Z kwarcu
składają się też prawdopodobnie jasne smugi. Z biegiem czasu kwar~
zostaje przysypany przez pył meteorytowy, który nie ma własności
luminescencji. Słuszność takiego rozumowania potwierdzałby fakt, że
nie obserwuje się smug wokół kraterów starszych. Czyniąc pewne założenia co do
szybkości
osiadania pyłu na powierzchni Księżyca
(adaptacja danych ziemskich) Kozyrew ocenia czas, jaki upłynął od
zakończenia procesów górotwórczych w okolicy Arystarcha, na około
50 milionów lat.
(Izwiestia Krymskaj Astrofiziczeskoj Obserwatorii, XVI, 156, 1956)A.W.
.. Krzyż" na

Księżycu

W okolicy Księżyca na południowy zachód od krateru Bullialdus
znajduje się wiele grzbietów górskich i nieregularności terenu. W miarę
podnoszenia się Słońca nad horyzontem wygląd szczegółów położonych
w tej okolicy zmienia się bardzo znacznie. Ciekawa jest fotogra.fia wykonana w dniu 26 XI 1956 r. przez R. E. C u r t i s s a z Alamagordo,
stan New Mexico, U.S.A., pn.y pomocy 40 cm reflektora. Wiek Księ
życa wynosił wówczas 24,5 dni. Na zdjęciu widać w skalistym terenie
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na południowy zachód od krateru Fra Mauro jasny, regularny krzyż.
Pr Lewodniczący Towarzystwa Obserwatoriów Księżyca i Planet W. H a a s
przypuszcza, że "krzyż~ powstaje w wynikU odbicia promieni Słońca
od dwóch krawędzi górskich i bardzo szybko znika, w miarę jak Słońce
-oświetla niższe partie grzbietów. Ciekawe byłoby potwierdzenie tej
-obserwacji przez polskich obserwatorów.
(Sky and Telescope, June 1958)
A. w.
Znaczenie lotu na

Księżyc

z punktu widzenia biologii

Prawdopodobnie JUZ za kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy
pierwsza rakieta wysłana z Ziemi będzie zdolna do wylądowania na
powierzchni Księżyca. Problem lotu na Ksif;życ jest obecnie dyskutowany przez biologów, którzy spodziewają się znaleźć w wynikach tego
pierwszego lądowania rozwiązanie wielu ważnych zagadnici'l związa
nych z powstaniem życia, jego ewolucją i rozprzestrzenianiem się.
Ze względu na warunki panujące na Księżycu nic spodziewamy się,
aby mogły tam istnieć jakieś wyższe formy życia, nie jest jednak wykluczone istnienie pewnych ilości rozmaitych mikroorganizmów. Księ
życ pokryty jest warstwą pyłu kosmicznego, który nagromadził się tam
podczas milionów lat istnienia satelity. Pył ten nie jest poddany działaniu czynników atmosferycznych ani też biologicznych i stanowi wobec
tego niezwykle cenny i "prawdomówny" dokument, z którego można
-odtworzyć historię Księżyca i jego otoczenia, podobnie jak z osadów
odczytujemy historię rozwoju życia na Ziemi.
Z problemów, które się tu nasuwają, trzeba wymienić choć kilka:
_l) Z pyłu księżycowego można będzie - być może - odtworzyć pro-cesy, które doprowadziły do wytworzenia się materii organicznej ze
.związków nieorganicznych.
2) Problem ewolucji. Czy mikroorganizmy, które ewentualnie znaj<lziemy na Księżycu przekazują swe właściwości genetyczne z.a pośrednictwem genów o takim składzie i budowie jak w przypadku organizmów ziemskich?
3) Czy wobec tego możliwe jest przenoszenie zarodników życia przez
przestrzeń kosmiczną na inne ciała niebieskie (teoria panspermii Arrheniusa)? Czy mikroorganizmy księżycowe mogą pochodzić od tego samego przodka co organizmy ziemskie?
4) Czy jeśli mikroorganizmy, które ewentualnie znajdziemy w pyle
księżycowym, okażą się niepodobne do ziemskich, będzie to oznaczać.
że wytworzyły się one w drodze innych procesów ewolucyjnych czy
też z innego punktu wyjściowego?
Rozstrzygnięcie tych problemów traci oczywiście sens z chwilą, gdy
nie mamy pewności, czy ewentualne mikroorganizmy nic zostały przeniesione na Księżyc po prostu przez samą rakietę. Badanie tak "zanieczyszczonego" pyłu księżycowego mogłoby nas doprowadzić do niebezpiecznie błędnych wniosków.

URANIA

31

J. L e d er b er g i D. B. C o w i e, którzy dyskutują powyższe
sprawy na łamach amerykańskiego tygodnika naukowego "Science"
(nr 3133, June 1958) dochodzą do słusznego wniosku, że zanim wyślemy
na Księżyc jakiekolwiek ciało, należy bardzo poważnie podejść do zagadnienia sterylizacji jego zewnętrznej powłoki tak, aby można mieć
pewność, że przeznaczone do badań próbki pyłu księżycowego ~;ą wolne
od jakichkolwiek ziemskich zanieczyszczeń. Stoimy przed możliwością
rozstrzygnięcia niezwykle ważnych problemów, ale możemy także zbyt
wiele stracić, jeśli nie potraktujemy z należytą powagą głosu biologów.
A.W.

KRONIKA PTMA
W listopadzie 1958 r. zmarł w Krakowie dr Jerzy S trze m i e ń
s ki, długoletni członek Towarzystwa, który w okresie powojennym
pełnił szereg lat obowiązki sekretarza Zarządu Głównego. Z zawodu
prawnik, z umiłowania muzyk i szczery miłośnik gwiaździstego nieba.
Wiedzę fachową, j ak niemniej gruntowną znajomość astronomii, oddawał na usługi Towarzystwa, służąc radq, pomocą wszystkim współkole
gom. Kilka lat z rzędu prowadził w Towanystwie seminaria astronomiczne, w których kształcił nowych miłośników nieba. Zalety serca
i rozumu, obok dużej kultury, jednały Mu zawsze przyjaciół. Nic więc
dziwnego, że gdy nieubłagana śmierć zabrała Go spośród nas, pozostawU w T-wie głęboki żal i szczerą, niewygasłą pamięć o soi:Xi-e. Cześć
Jego pamięci!

,,

*

.

Od l grudnia 1958 r. objął obowiązki redaktora .,Uranii'" mgr Andrzej
Wrób l e w ski, z warszawskiego Oddziału P.T.M.A., znany z licznych
artykułów i notatek w "Kronice" Uranii i "Poradniku Obserwatora".

*

*

•

W dniu 30 listopada 1958 r . odbył się we Wrocławiu Walny Zjazd
Delegatów Oddziałów P.T.M.A.
Dla wspólnej rodziny Miłośników astronomii było to uroczyste święto,
albowiem po raz pierwszy w dziejach T-wa zebrali się Delegaci we
w l a s n ej siedzibie i radzili o sprawach T-wa pod własnym dachem.
Uzyskane pomieszczenie, o szczególnie szczęśliwym położeniu, zabezpieczone długoletnią' dzierżawą do dwutysięcznego roku pozwoli rozbudować wrocławską placówkę na wzorcowy prototyp dla wszystkich istniejących wojewódzkich oddziałów T-wa, odpowiednio wyposażonych w instrumentarium dla masowych pokazów nieba a tym samym l propagandy astronomii wśród szerokich sfer społeczeństwa. W odbudowanym
pawilonie znalazł już swoją siedzibę wrocławski Oddział Towarzystwa.
Zjazd tegoroczny był najliczniejszy spomiędzy doty..:hczas odbywa-
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nych Zjazdów, albowiem na · 2: 9 uprawnionych Delegatów przybyło 193,
drobna reszta usprawiedliwiła swoją nieobecność,
Zebrapych powitał krótką przemową mgr A. S z a f k o w s k i, prezes wrocławskiego Oddziału P.T.M.A., który włożył największy wkład
pracy przy odbudowie objętej placówki.
Ze szczerym wzruszeniem składał sprawozdanie Zjazdowi ustępujący
prezes T-wa mgr inż. W. K u c h ar ski, za okres ubiegłych dwóch
Jat. Suchymi, a jednak przekonywującymi cyframi uzasadniał mówca
nieustanny i wspaniały rozwój T-wa a to dzięki pracy 32 oddziałów terenowych, prowadzących pracę popularyzatorską nd swoich terenach,
przy pomocy Zarządu Głównego. Prezes podkreślił wydatną pomoc finansową Polskiej Akademii Nauk, która swoją dotacją zasila kasę T-wa.
Rzęsiste oklaski były .wyrazem podziękowania zebranych przedstawicieli Oddziałów Towarzystwa.
Główna Komisja Rewizyjna, w . osobie referenta doc. Dr L e ń c z y k a,
przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
za całokształt gospodarkf w T-wie, który uchwalono.
Z braku czasu, dyskusja musiała być ograniczona; na szereg interpelacji odpowiadał Prezes T-wa. W dyskusji tej zasługuje je<len szczegół
na podkreślenie, gdyż ilustruje działalność T-wa równ'ież poza granicami Pai1stwa.
Oddział gdyński P.T.M.A. zrealizował szczęśliwą myśl, urządzenia
w świetlicy morskiego transportowca, noszącego zaszczytną nazwę "Kopernik" a przeznaczonego do .obsługi portów Południowej Ameryki, wystawy zwic)zanej z żydem i pracą Kopernika. Główną ścianę świetlicy
ozdabia olejny portret Kopernika, resztę ścian udekorowano artystycznymi fo.tograpami miejsc związanych z pobytem genialnego astronoma,
na półkach U'nieszczo'no małe . kopie ówczesnych narzędzi obserwacyjnych, jakimi się posługiwał Kopernik; nie brakło też fotochemicznej kopii rękopisu nieśmiertelnego Jego dzieła ,,De revolutionibus", w archaizującej oprawie.
Mieszkańcy portowych miast Brazylii i Argentyny
byli powiadomieni i zaproszeni na statek 'przez radio i komunikaty prasowe, wysyłane przez kapitana okrętu, Prugara. We wszystkich portach połu
dniowo-amerykaj!skich przyjmowano wystawę kopernikowską entuzjastycznie. Ludność tpbylcza, zwłaszcza młodzież szkolna, licznie odwiedzała .wystawę, która sławiła polskie imię, polski Toruń i Frombork.
Najbardziej wzrusz;łją :e sceny wywoływały odwiedziny tamtejszej PoJonii. Kapitan Prugar pod~ueślił, że ze. łzami w oczach dotykali ci ludzie
eksponatów, całując dzieło Kopernika jak prawdziwą relikwię narodowC\.
Meldunek Kapitana Prugara przesłany został do Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, które prze}f:azały tę wiadomość odbywającemu się
Zjazdowi i ofiarowały również kopię polskiej morskiej bandery handlowej w ·postaci dwóch małych ·proporczyków. Sprawozdanie z tej imprezy

URANIA

33

przekazał

Zjazdowi delegat A. C wirko-G o d y ck i, członek gdyi1a zarazem autor pomysłu urządzenia świetlicy na statku.
Niemilknące oklaski były szczerą podzięką dla kapitana Prugara za
przekazanie nam tej wiadomości oraz za włożony trud i pracę.
Pomiędzy sprawami administracyjnymi
załatwiono
także sprawę
nnorrnalnych stosunków, jakie od kilku lat zapanowały w krakowskim
Oddziale. Winni zostali skreśleni z listy członków T-wa.
Zarządzone wybory do władz T-wa dały wynik następujący: na prezesa powołano, po raz dziesiąty, mgr inż. W. Ku c h ar ski e g o, na
wice-prezesów: doc. mgr inż. T. A d a m ski e g o, dr J. G a d o ms k i e g o i prof. dr J. M er g e n t a l e r a, który jest zarazem przewodniczącym Głównej Komisji Naukowej. Na członków Zarządu Głów
nego wybrano: inż. H. B i e l ski e g o z Gliwic, inż. K. C z e tyrbok a
z Warszawy, inż W. H o f I m a n a z Gdańska, K. Kap c l ak a
z Kryspinowa, J. K a s z ę z Rudy śląskiej, doc. dr B. K i e ł
c z c w s k i e g o z Poznania, inż. E. K o w a l a z Łodzi, mgr E. Re·w a j a ze Szczecina, inż. A. S z a f k o w s k i e g o z Wrocławia, prof .
.J. S z y c a z Torunia.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: dyr. B. L u ska, jako
przewodniczący, mgr
Z. P o pław ski, mgr inż. J. Głowa n i a
i dyr. J. S a ł a b u n jako zastępca.
Przewodniczący Zjazdu mgr M. P a n k i e w i c z, podziękował delegatom za ofiarną pracę podczas Zjazdu T-wa, zaś prezes W. Kuc h ar s k i zakomunikował, że Oddział fromborski zaofiarował swą pomoc w urządzeniu następnego Zjazdu, o ile ten odbędzie się w ich
mieście. Serdeczne oklaski zamknęły pracowite godziny Zjazdu.
skiego

Oddziału

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmiennne
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na styczeń 1959 (czas środk.-curop.):
WW Aur: I, ldl6h30m(wt), 2d24hOOm, 6d17h45m(wt), 8dlht5m, Ud19hOQm(wt).
13d2h30m, 16d20h15m(wt),
l8d3h45m,
20d16hOOm,
21d21h30m(wt),
23d4h45m, 25d17h15m, 26d22h30m(wt), 30dl8h30m, 31d23h45m(wt).
AR Aur: I, 2dlh30m, 22d17h45m, 26d21hOOm, 30d24hOOm.
RZ Cas: I, ld20hOOm, 3dOh45m, 4d5h15m, 7d19h15m, 8d24hQOm, 10d4h30m,
13d18h45m 14d23h3Qm 16d4hOOm 19d18hOQm 20d22h45m 22d3h3Qm
25d17h3om; 26d22hl5m.' 28d3hOOm, '31d17hOOm. '
'
'
R CMa: I, ldlh30m, 6dl7h45m, 7d21h15m, 9dOhl5m, 10d3h30m, 14d16h3Qm.
15d20hQQm, 16d23hOOm, 18d2h30m, 23d18h45m, 24d22hOOm, 26dlh15m,
31d17h3Qm.
AW Peg: I, 2dl6h. 13d7h, 23d21h.
EE Peg: I, 2d20ht5m, 8d2h15m, 10d17h15m, 15d23h3Qm, 23d20h45m.
fi Per: I, 3d16h30m, 6dl3h30m, 12d7ht5m, 15d4hOOm, 18dOh45m, 20d21h45m,
23d18h3Qtn, 26d15hOOm.

Andrzej Wróblewski
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od Klosa. W e s t a, widoczna w Raku w dobrych warunkach, posuwa
się ruchem prostym w poblizu gwiazdy gamma Snc widoczna przez całą
noc. Najbliżej Ziemi znajdzie się w dniu 29. I.
I<l5h. Zakrycie jasnej gwiazdy v Sco (4 5) przez Księżyc. Podajemy
momenty zjawiska obliczone przez Obserwatorium Krakowskie:
Foczątek
Koniec
Poznań
5hi2m6
6"06'!'0
Wrocław
15'"'•6
07~2
Toruń
12zi:7
07'!'8
Kraków
20mo
12'!'2
Warszawa
16'~'0
ll'!t7
2t1. W ciągu nocy 2/s i 3/ • ukazywać się mogą meteory należące d()
roju Kwadrantyd mające swój radiant w Wolarzu.
21l2h. Ziemia w punkcie przysłonecznym swej orbity.
2d4h36'!' Foczątek zaćmienia III księżyca Jowisza.
2d6h45'!' Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza.
Jd4h54'!' II księżyc Jowisza wchodzi na te>rczę. Równocześnie obserwujemy na tarczy ciei1 II księżyca. który schodzi z niej o 5h2I.
4d6h58'!' Księżyc 2 dni po ostatniej kwadrze mija Neptuna. środki
obu ciał miną się (geocentrycznie) w odległości 9', przy czym Neptun
bqdzie na północ. Należy obserwować od wschodu Księżyca przez lornetkę lub małą lunetę zbliżanie się Księżyca do planety. Sam moment
największego zbliżenia może nie być widoczny z powodu świtu.
6d5h31~' Cień I księżyca Jowisza wchodzi na tarczę. O 6h27m na
tarczę wchotlzi sam I księżyc, zaś o 7h40m schodzi z niej jego cień.
lO<l5h39'!' Cień II księżyca Jowisza wchodzi na tarczę planety, by
7P-jść z niej już po wchodzie Słońca.
l2°4h05'!' II księżyc Jowisza ukazuje się po przejściu za tarczą Jowir.za. Do obserwacji tego zjawiska należy użyć wiekszej lunety.
J4d. Od wieczora a zwłaszcza od chwili zachodu Księżyca, możemy
obserwować Algola w czasie słabnięcia blasku, którego minimum zajdzie
około 4h, gdy Algol będzie już nisko.
15d4hOI ~1 Cień I satelity Jowisz3. schodzi z jego tarczy; obserwować
można od chwili wschodu planety. Na tarczy znajduje się również sam
księżyc. którv schodzi z niej o 5"04'!'.
Ifl<l2I h Minimum blasku Algo la. Możemy obserwować obie gałęzie
krzywei blasku: przed i po minimum.
18rl23l138m. Zbliżenie Księżyca w l kwadrze do Marsa.
20d4h41'!' Cień III księżycq schodzi z tarczy Jowisza.
20d. Około 22" minimum blasku Algola.
2I<l6h37'~5 I ksieżyc Jowisza ulega zaćmieniu; początek.
22dJh46'!' Cień I księżyca Jowiszq wchodzi na t:1rczę olanety. o 4h5?,m
sam księżyc wchodzi nq tarczę, o 5h55 1!1 cień schodzi z tarczy, a o 7hOim
sam k~ieżvc schodzi z tarczy planety.
25<11Shlls Księżyc tuż po pełni mija Un.na w odległości 5°i7'!' n1 południe. Urana odszukamy lornetką w odiegłości IOY. tarcz ksi<:życo
wych na północ od Księżyca.
26d4h55s II ksicżyc Jowisza znika w cieniu planety, po cżym o 7hJ2m
ukazuje się z powrotem.
27-16" Neptun w kwadraturze ze Słońcem.
27dflh30'!' Cień III księżyca Jowisza wchodzi na tarczę.
29<151139'!' Cień I księżyca wchodzi na tarczę Jowisza, by zejść z niej
o 7"48'!'.
29''· Planetoida Westa najbliżej Ziemi. (Opozycja). Jasność 6 9 mg.
30d2h59'!' Zaćmienie I księżyca Jowisza (roczątek) .
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Ul. Biała, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Blecz - Przedmieście 618.
C;t1lstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie z wyjątkiem piątków, niedziel
1 świąt, w godz. 18-19. Pokazy nieba lunetą w pogodne wieczory od godz. 21-ej.
rrombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w kazdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczot·.
.,
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 10-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 ka'tdy bezchmurny wieczór po
uprzednim telefonicznym porozumieniu z J. Kaszą, Ruda Sląska, ul. Obrońców
Stalingradu 32. teł. 52-481.
..Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
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Katowice - Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarlum l Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury l Wypoczynku w Chorzowie I .
skr. poczt. 10, teł. 301-49.
Klelee - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Krakow - Siedziba Oddz1a1u przy ul. L. Solskiego 30 m. 4, Sekretariat czynny
w ponledzlalkl l czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartkl
.r'~~-~~~z. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od god~.
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 l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - Oddział nie pos iada własnego lokalu.
Łódt Si e dziba 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.
Hyślenlee Oddział nie posiada własnego lokalu .
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej soa,
tęl. 80-52, Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycie budynku, będąceg<>
. 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 Mazurskiej). Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. 18-tei
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.
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba w lokalu własnym w Zakładowym Dom
Kultury, Al. l-go Maja, lli piętro.
Oświęcim ul. Włady sława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz . 18-20.
Płock J. Burzyf1ski, Plac Narutowicza l, Delegatura .,Ruchu".
Poznań - Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Publlczne pokazy nieba w każdy
bezchmurny wieczór w Parku lm. Kasprzaka na terenie Dostrzegalni P . T . M. A .
(obok Palmlarni). Sekretariat l biblioteka czynne we wtorki l czwartki w godz.
17- 19.
·
Racibórz - ul. J . Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie pos iada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnikl 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 kt6J'ym 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 l biblioteka czvnne
w poniedziałki l c zwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-l!t. Zebrania
Oddziału w każdy poniedziałek o godż . 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedziałek, czwartek l sobotę od godz. 19 (zbiórka w lokalu Oddziału) .
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l 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 .
Plotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki,
z wyjątkiem przypadających na te dni ~wiąt. Seanse w Ptanetarium dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretariatem.
Pokazy nieba łlmetaml w każdy bezchmurny wieczór. W dniu 16 stycznia
19~9 r. or.!(anizujemy zebr~nie naszych Członków , na którvm bt>dzle wyg!oszona prelekcja. (Sala na Wzgórzu Partyzantów o godz. 18. Szczegóły w prasierodz .).
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zl~lonn Góra Oddział nie po<;iada wla•nE'I(O lokalu .
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Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich

JAN GADOMSKI -

Warszawa

W POSZUKIWANIU OZYWIONYCH PLANET
Człowiek chciałby nie czuć się samotnie we Wszechświecie.
Dlatego wciąż oczekuje się od astronomii odpowiedzi na pytanie, czy wokół innych gwiazd istnieją planety i czy odpowiadaią warunkom, jakich wymaga życie organiczne. Ze względu na
jedność praw rządzących Kosmosem należy przypuszczać (W. G.
F i e s e n k o w, O. S t r u v e i inni), że większość gwiazd
w czasie miliardy lat trwającej ewolucji, na skutek nieciągłości
w działaniu ich siłowni atomowej, przeżywa planetotwórczy
paroksyzm i otacza się orszakiem planet. Ciał tych jednak niepodobna dostrzec nawet największymi teleskopami. Można je
wykryć drogą okrężną (patrz artykuł: "Towarzysze planetarni",
Urania, 1958, str. 332-5). Jeżeli planety istnieją i - jak przyt:uszcza się - są raczej regułą . niż wyjątkiem w św:ec: e gwiazd,
to celowym jest przeprowadzić dla każdej gwiazdy pewne rozważania natury geometrycznej i astrofizycznej, by sprecyzować charakter ewentualnych tamtejszych planet. Podamy wyniki takich dociekań autora.
Ekosfery planet szybkowirujących
W r. 1956 na VII Kongresie Międzynarodowej Federacji
Astronautycznej w Rzymie H. S t r u g h o l d (USA) wprowadził pojęcie ekosfery Słońca. Jest to sferyczna przestrzeń wokół
naszej gwiazdy dziennej, w obrębie której planety otrzymują
od Słońca dostateczne ilości energii promienistej dla podtrzymania na swej powierzchni życia organicznego, opartego na
związkach białkowych. Strughold, rozpatrując uzyskane przez
astrofizyków wyniki, doszedł do wniosku, że w ekosferze sło
necznej nurzają się tylko trzy planety: Wenus, Ziemia i Mars.
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Dociekania tego "lekarza kosmicznego" rozpracowałem rachunkowo, uoQ'ólniając je na gwiazdy. Tak powstały " ekosfery
gwiazdowe". Za punkt wyjś::ia wziąłem postulaty biologów,
którzy precyzują trzy nieodzowne warunki dla istnienia życia
organicznego ooartego na zw: ązkach białkowych:
l) Przedział temperatur zewnętrznych:
T , = 353°K = + 80° C
{ T~c = 203°K = - 70° C
{l)
2) Obecność atmosfery zawierającej wolny tlen,
3) Obecność wody w stanie płynnym.
później zobaczymy, planety otoczone atmosferą można
w przybliżeniu za ciała doskonale czarne. Ciałem doskonale czarnym nazywają fizycy takie wyimaginowane ciało,
które po::hłania wszystkie rodzaje promieniowania elektro-

Jak

uważać

magnetycznego i zamienia je na ciepło.
Temperaturę absolutną (T) ciała doskonale czarnego opromienicwanego prostopadle przez gwiazdę o temperaturze powierzchniowej T,*, o promieniu R*, położonej w odległości d,
można obliczyć ze wzoru:
T
Jeżeli ciało jest
dokoła osi, wzór (2)

T

=

T*

l!

~*

kuliste i obraca się dostatecznie szybko
przybiera postać:
T
1/(3)
= T*
'LRd*

=V ;

V

Wstawiając kolejno wartości liczbowe (l) we wzór (3),
otrzymujemy z niego na początek d , i koniec d·, zasięgu ekosfery gwiazdowej dla planet szybko wirujących następujące
formuły:

l

d

·'

=

(__''l'pG:_)2 X

d·' =(~)2
Tk

wartościach liczbowych
bliżeniem następujące związki:

Przy

l

~
2

X
2
(l) znajdujemy z

d., = 3 d.l
d - d = d·, + d1
,(
.l
2

(4)

__&___

dużym

przy-

(5)

Wzory (5) głoszą, że koniec zasięgu ekosfery gwiazdowej dla
planet szybko wirujących sięga trzy razy dalej niż jej początek.
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że grubość ekosfery równa się średniej arytmetycznej JeJ
początku i końca. I to byłby niemal cały balast matematyczny

oraz

rozważań.

naszych

Ekosfera Słońca dla planet szybko wirujących
dla Słońca wartości liczbowe: T8 = 5700°K
oraz R8 = 695 300 km, znajdujemy:
d , 8 = 1.83
"
"
= 274,5 X 106 km (6)
{ d , 8 = 0,61 jednostek astronom. = 91,5 X 10° km
A więc istotnie- jak przewidział Strughołd - w ekosferze
słonecznej krąża tvlko trzy planety szvbko w1rujące: Wenus,
Ziemia i Mars. Z liczb (6) wynika, że ekosfera Słońca tak zdefiniowana obejmuje zaledwie 1/5000 część przestrzeni około
słonecznej, odwiedzanej przez planety. Planety ekosferyczne
otrzymują zaledwie 1/800 000 000 część promieniowania sło
necznego.
Wzór (3) daje dla Ziemi:
T=+ 4° C
natomiast klimatolodzy pqdają na podstawie wieloletnich obserwarii wartość: + 14° C. Róznica obu wyników jest niewielka
i dlatego - opierając się na przykładzie Ziemi - możemy
w naszych rozważaniach uważać planety otoczone atmosferami
za ciała doskonale czarne. Wprawdzie powierzchnie planet nie
są ciałami doskonale czarnymi, lecz działanie atmosfer w takim
stopniu hamuje wypromieniowywanie ciepła planetarnego
w przestrzeń, że brak ten zostaje wvrówmmy
Biorąc jako punkt wyjścia katalog P. V a n de Kam p a,
dotyczący sąsiedztwa Słońca w promieniu 17 lat światła, obliczyłem dla każdej gwiazdy za pomocą wzorów używanych
przez astrofizyków wartości liczbow" 'T'*, R* występujące we
wzorach (4). Wstawiając tak uzyskane wartości liczbowe we
wzory (4), otrzymałem katalog ekosfer planet szybko wirują
cych dla 55 zbadanych doty:::hczas gwiazd sąsiedztwa Słońca.
Jakie wnioski można wyciągnąć z danych liczbowych katalogu? Gwiazdy sąsiedztwa Słońca można podzielić pod wzglę
dem ekosferycznym na 3 grupy.
------Przyjmując
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Z tabeli widzimy, że gwiazdy grupy (I) - typu Słońć'a obszerne ekosfery planet szybko wirujących (414 .X l0 11
km), gwiazdy karłowate objęte grupą (II) dysponują już skromniejszymi (121 X 10 6 km) możliwościami ekosferycznymi i wreszcie podkarły grupy (III), które stanowią główną populację
sąsiedztwa Słońca, mają ekosfery bardzo wąskie (11,3 X 10 6 km)
i blisko powierzchni gwiazd położone (patrz rysunek). Daje to
pewną komplikację rozważanego zagadnienia, do której później
powrócimy. Okresy obiegu ewentualnych planet na początku
i końcu ekosfery podano w ostatniej kolumnie tabeli. U podkarłów są one niezwykle krótkie, gdyż wynoszą niewiele dni.
Jeżeli teraz założymy, że ilość planet i zasiegi ewentualnych
systemów planetarnych są proporcjonalne do masy gwiazdy,
dochod-r.imy do wn:osku, że w rozważanym sasiedztwie Słot1ca
o promieniu 17 lat światła można spodziewać się istnienia około
40 planet szybko wirujących, przydatnych dla życia organicznego bazującego na związkach białkowych.
posiadają

ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

NOWY "KAWAŁ" KSIĘZYCOWY
Zabawną historię, która zdarzyła się w roku 1835, nazwano
potem naiwiększym , , kawałem" w dziejach astronomii. A było
to tak: Sir John H er s c h e l, syn słynnego Williama H ers c h e l'a , wyruszył pod koniec 1833 r. na przylądek Dobrej Nadziei, aby tam gruntownie zbadać niebo połudn:owe za pomocą wielkich teleskopów swego ojca. Niebo północne było
wówczas już dość dobrze zbadane, natomiast o południowym
nie wiedz:ano prawie nic. Nic też dziwnego, że na tym dz:ewi-·
czym terenie badania Johna Herschel'a trwały ponad cztery lata,
a następne dziesięć trzeba było jeszcze poświęcić na opracowanie wykonanych obserwacji.
Otóż w czasie; gdy Herschel przebywał już na przylądku
Dobrej Nadz:ei, na drugiej półkuli, w Ameryce, żył sobie pan
R:ehard L o ck e, dziennikarz nowoiorskiej gazety "New York
Sun". Trzeba przypuszczać, że nie wiodło mu się najlepiej, alegdy dowiedział się o wypraw:e Herschel'a błysnęła mu szczęśE
wa myśl łatV{ego wybicia się. Herschel był przec:eż na drugim
końcu świata, łączność w owym czasie była powolna i niepewna, któż wif'c mógł sprawdzić wiadomości ogłaszane w g9.zetach. Locke dostrzegł swą wielką, jedyną szansę i wy korzy- .
stał ją.

Pewnego dnia w "New York Sun" ukazał się sensacyjny ,
w którym Locke donosił o rewelacyjnym wynalazku

artykuł,
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Herschel'a. Miał to być jakiś nowv tvry teleskopu, umo·żliwinjacy
osiąganie olbrzymich powiększeń. Patrząc przez ten teleskop
na Księżyc, Herschel de>jrzał na jego powierzchni żywe istoty.
W następnych numerach gazety podane były- dalsze szczegóły
cdkrvć : Ksieżyc był zamicszkanv przez najrozmaitsze stwory:
człekoks ·>:tałtne istoty o sl{rzvdłach nietoperzy, latające iednorożce, dziwne sferyczne płazy, toczące się z wielką szybkośc:ą
poprzez kamieniste wybrzeża !td. Dalej następowały w :cś ci
o pięknych budowlach, olbrzymich pałacach, bazaltowych kolumnach, S'lafirowych wzgórzach i innvch cudach. I tak artykuł po artykule snuł Locke swoje księżycowe imaginacje.
Op:nia publiczna była oszołomiona Dziennik "New Yorker"
oświadczył, że odkrycia te otwieraią nową erę w astronomii
i w ogóle w nauce. W rewelacje Locke'a uw:erzyli nawet naukowr.y. Po powroc:e Herschel'a wszystk'1 oczvw:ście sie wydJ.ło,
ale Locke osiągnął już. co chciał, a "New York Sun" ... trzykrotnie zwiększył nakład .
Przytoczyłem tu tę niezwykłą h;storię, bowiem stanęła mi
ona żywo pned oczami, gdy czytałem dwa artykuły P. K'lzimierza Z::).leskiego, z:lmies'lczone w "Kierunkach" (nr 39 z dnia
28 IX 1958 r. i nr 47 z dnia 23 XI l 958 r.). Oba artykuły stanowią niezwykłe wprost "curiosum". Nie pamiętam, abym
lderiykolwiok cwtał coś podohnie nienow8.żnego. Trudno powiedzieć, co bardziej trzeba podziwiać: fantazję autora, czy jego
odwaqe. Pod tym wzgledem twórca teqo nowego , ,kawału" ksi~
życowegc nicwątpliwie przewy7sza Locke'a. Locke był bezpieczniejszy, bo podane przez niego wiadomości trudno było
sprawdzić, tn natomi2st wystarczy sięgnąć do literatury naukowej. aby oLalić imaginacie autora.
A oto rewelacyjna treść artykułów w "Kierunk9.ch": Od
wielu lat astronomowie usiłują wmówić w siebie i w op'nię
publiczną, że Księżyc nie mo-Te być zamies?:kały. Ale oto :
" ... W zwartym murze poglądów pieczolowicie wzniesionym

przez naukę wokół S'!'Jrawy możliwości życia na Księżycu,
po,jawiły się ostatnio niepokojące rysy, a nawet powa7ne pęk
nięcia i szczerby ... Oto w dniu 9 m'lrca 1935 r. Alan Shapley ...
oświadczył, że Księżyc posiada cienką warstwę atmosfery,
umożliwiającą oddychanie takim 1ak m'J.I istotom". In'1V
n,

:n

Georg van TasseL dyrektor ,.College of Universal Wisd0m"
z Kalifornii (notabene, uczelni tej n:e ma w żadnym sp'sie
szkół U. S. A.) ,,twierdzi, że w kraterach Księżyca istnie.1ą rozlegle miasta podziemne polaczcne tunelami, drążon11mi pod
powierzchnią Księżyca"'. We Francji biolog Joseph Andre
"oświadcza,

że Księżyc wysyła

pewnego rodzaju "wibracje"

URANIA

cz ęstości, które jego zdaniem - świadczuć
o istnieniu życia«.
Poza tym przecież zaobserwowano "gigantyczny most", który
zdaniem H. P. Wilk:nsa "jest dzieł em rąk ludzkich, rezultatem
działalności istot inteligentnych. Analogicznego zdania jest inny
uczony brytyjski, astronom P. Moore".
A oto inna rewelacja: ". .. Frank Manning, amerykański astronom-amator ... , stwierdza istnienie jakby wyrwy w łańcuchu
górsk im otacza_jqcym słynny Circus Piccolomini.. . od owej
wyrwy wystrzela w kierunku prostym - jakby wstęga o szeroko ści kiLkuset metrów, która zdaje się być czumś w rodza_iu
autostrady lub gigantycznego pasa startowego«.
Autor donosi również o wielu innych rewelacjach. Oto n:ektóre : "18 66 r., - 4 maja, krater Linneusz zmienia kolor
z białego na czarny. Małe, bardzo .kiśle rozmieszczone punkty
świetlne ukazują się w pobliżu jego środka.
1887 r., - 23 listopada, zaobserwowano w kraterze Platona
ogromny świetlisty tró:jkąt równoboczny. Jednocz eśnie małe
świetlne r;unkty ukazują się na całej powierzchni Księżyca.
Opuszczają różne kratery i zdqża ~ą ku Platonowi, mijaj ą jego
br?PQi ·i lączą sie w wielkim tróikncie.
1915 r., - 13 stycznia, w pobliżu Littrow, ukazuje się siedem jasnych punktów, które form•lją grecką literę .~Gamma".
1919 r., - 19 maja, odbiera sie syqnały radiowe na fali
długości 150 000 metrów, a więc długości na Ziemi nie uży
wanej. Sygnały te są regularne i zdają się podlegać pewnemu.
prawu«.
A dalej: " ... prof. Jessup wspomina o dziwnych obiektach
w kształcie ni mniej ni więcej tylko "melonika«, które uparcie
lokowały się w kraterach Księżyca i obecnie... już liczba ich
dos ' ęqa 200 sztuk. Tak selenografowie holdujący dawnym poglądom na Księżyc, mają obecnie ciężkie życie ... «.
Jakie jest rozwiązanie tych wszystkich zagadek. Słuchajmy:
" 0 tJtm że Księżyc jest bazą dla statków kosmicznych pisano
już dawno, a _jednym z pierwszych, który pogląd ten wvpowiedział, jest dr Meade Layne, dyrektor Instytutu B. S. R. A.
w San Diego, Kalifornia. CzJtŻ jednak jest możliwe, by na
Księżycu mogli przebywać ludzie. Wydaje się, że na to p-ytanie należy dać odpowiedź twiPrdzacq . co wynika z faktu, iż
tam, gdzie istnie.?ą przejawv działalności istot inteligentnych,
istnienie tychże istot wydaje się nieuniknione .... «.
W innym miejscu autor przytacza zdanie M. K. Jessupa,
który oświadcza, że " ...na pod~tawie dluqoletnich obserwacji
i uporczywych obliczeń doszedł do wniosku, że wspomniane

o

określonej
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wyspy przestrzeni (chodzi tu o bazy latających talerzy przyp. mój A. W.), zdają się tkwić w obszarze położonym mię
dzy Ziemią a Księżycem, mniej więcej w odległości 170 000 mil
od Ziemi ... Miejsca te, tzw. ,.strefa neutralna", gdzie grawitacja nie istnieje, względnie, gdzie jej wartość = O. Ow hipotetyczny "punkt zerowy" znajduje się wewnątrz orbity Ksieżyca
; nierozłącznie związany .i est z układem: Sł01?ce, Ziemia i Księ
życ. Olbrzumie NOL (skrót od: nieznane ohiekty lataiące). stanowiące siedzibę mniejszych latających spodków, obserwnją Ziemię w wygodne.i dla siebie pozycji i użytkują w razie potrzeby
Księżyc, jako stałą bazę operacy.iną".
O tym wszystkim astronomowie albo w ogóle nie chcą wiedzieć, albo fakty te ,,usiłują dyskretnie ukrywać i wykrętnie
informować opinię publiczną".
Istnieje jednak na świecie grupa "sprawiedliwych",
postanowiła zerwać z tymi wykrętami i "stawia sobie
publikowanie prawriziW7tch drtnuch o KsieŻ7iCU i ·uc7citve

która
za cel
informowanie opinii publicznej". Autor wymienia tu znane nazwiska jak: H. P. Wilkins. P. M0ore, H UrPv. A. Dol1fus. którzy
to astronomowie założyli w tym celu Międzynarodowe Towarzystwo Badań Księżyca. W konkluzji p. Zaleski stwierdza, że
celem rakiet, wvrzucanych obernie w strone Ksie7vca jest wła
śnie stwierd?:enie, czy przypadkiem na odwrotnei jego stronie
nie ma jakichś jeszcze wyraźniejszych śladów zamieszkalności.
Wymieniłem tu c::J.ły szereg celnieis?:ych wyjątków z omawianych artykułów. W niektórvch z nich argumentacja jest tak
naiwna, że niewątoliwie uśmieje się z niej ka7dy Czytelnik
Uranii. Inne natcm:ast fakty wydają się tak rewelacyine i poważne, że w:J.rto je omówić bardziei szczegółowo. Tym bardziej,
że w pewnym miejscu p. Zaleski pyta wprost: " ... czy sprawa
ta nie interesuje polskich astronomów i Tow. Milośników
Astronomii".
Ależ tak, mogę zapewnić, że nawet bardzo nas to interesuie.
Zad<J.niem naszym jest przecież nie tylko popularyzaci:ł astronomii. ale także walka ze złą popularyzacją. z blagą i ka"zk:uni
dziennikarskimi, które. jak wspomn:ane artykuły, zniekształ
caia wyobrażenia o ziawiskach niebieskich. Jeśli członkowie
P. T. M. A. potrafią choć w części naprawić szkody i z::J.mieszanie, iakie wywołały w soołeczeństwie "rewelacje" p. Zaleskiego, będe uważał, że ninieisw artykuł spełnił swoie zadanie.
Chciałbym wvraźn;e nodkr",~lić fakt. 7e dnwiedzenie istnienia życia na jakimś globie niebieskim jest chyba naiwiększvm
marzeniem wszystkich astronomów. W tym przecież, a nie
w innym kierunku rozwijały się przez kilkadziesiąt lat bada;:
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nia planet. Fakt ten jest oczywisty dla wszystkich miłośników
nieba i dla wszystkich, którzy choć trochę zetknęli się z zagadnieniami astronomicznymi. Nie ma więc mowy o jakimś dyskretnym tuszowaniu faktów czy wykrętnej ich interpretacji.
W ujęciu p. Zaleskiego astronomowie to zorgn.nizowana grupa,
wprowadzająca w błąd opinię publiczną. Gorąco protestuję
przeciw takiemu traktowaniu ludzi nauki.
Osobiście jestem również najbardziej gorącym zwolennikiem idei zamieszkalności innych światów. Przekonać się o tym
można choćby z mojej książki "Z tajemnic Marsa" (Warszawa,
1958). Ale szukajmy życia tam, gdzie może ono istnieć, a nie
tam, gdzie nie ma żadnych szans przetrwania.
A właśnie na Księżycu brak jest atmosfery i wody. Badania Dolifusa z r. 1953 (patrz Urania, nr 3, 1957) wykazały , że gę
stość atmosfery księżycowej przy powierzchni gruntu jest przeszło miliard razy mniejsza od gęstości powietrza przy powierzchni Ziemi. Dolifus należy do wymienionej przez p. Zaleskiego grupy ,,sprawiedliwych", nie ma więc mowy o "wykrętnym informowania". Późniejsze radioastronomiczne badania Ellsmore'a i Whitfielda (patrz Urania, nr 6, 1957) wskazują, że atmosfera Księżyca jest jeszcze bardziej znikoma, tysiąc miliardów razy (10 12) rz:adsza od ziemskiej. Do tego samego
wyniku dochodzi ostatnio także J. Opik, na podstawie teoretycznych rozważań, opartych o kinetyczną teorię gazów.· Te
dane, jak ostrzega p. Zaleski, mogą być fałszywe i wykrętne,
ale nawet jeśli przyjmiemy wynik Dollfusa, to gdzież tu jest
mowa o "oddychaniu przez takie, jak my, istoty", skoro dusimy
się już na szczycie Mt Ewerestu, gdzie gęstość powietrza jest
tylko czterokrotnie mniejsza niż przy powierzchni Ziemi?
A stąd wynika, że na Księżycu nie może istnieć woda ani
lód; ze względu na znikome ciśnienie atmosferyczne natychmiast zamieniłyby się one w parę, bowiem nawet przy tak
niskiej temperaturze, jaka panuje na nocnej stronie Księżyca,
ciśnienie pary nasyconej H 20 jest większe od granicznej wartości ciśnienia, wynikającej z danych Dollfusa.
Można dopuścić możliwość istnienia na Księżycu jakichś
najbardziej prymitywnych i odpornych form życia np. pewnych
bakterii. Możliwość ta jest rozważana bardzo poważnie i dlatego
właśnie sterylizuje się wszystkie części rakiet wysyłanych na
Księżyc (patrz Urania, nr l, 1959), aby nie zawieźć na jego
powierzchnię bakterii ziemskich. Ale jeśli chodzi o istoty wyż
sze, możemy powiedzieć tylko jedno: nic podobnego.
Przejdźmy do innych rewelacji, np. obserwacji Manninga.
Dużo na ten temat można przeczytać w Sky and Telescope
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(April 1956, str. 250). Okazuje się, że po wspomnianej obserwacji wielu doświadczonych badaczy bezskutecznie próbowało
dostrzec zauważoną przez Manninga rozpadlinę (w oryginale
nie ma mowy o żadnej "autostradzie" czy "pasie startowym").
Później dopiero ktoś zauważył, że w czasie obserwacji Manninga (cztery dni po nowiu) krarter P.iccolomrini w ogóle nie
mógł być dostrzeżony, gdyż wyłania się z nocnej strony Księ
życa dopiero po piątym dniu po nowiu. Manning pomylił tu
krater Piccolomini z niedaleko położonym kraterem Petavius.
wewnątrz którego znajduje się duża rozpadlina, znana od kilkudziesięciu lat. Wewnątrz krateru Piccolomini nie dostrzeżono
żadnego nowego szczegółu, a więc nie ma mowy o jakichś następujących tam zmianach, o dzli.ałalności istot rozumnych itd.
Rewelacyjne doniesienia o podziemnych miastach i tunelach na Księżycu mogę chyba porostawić bez komentarzy. Ciekawi mnie jednak niewymownie fakt, skąd pan van Tassel wie,
co się dzieje pod powierzchnią Księżyca. Podobnie ciekawy jest
fakt, kto w 1919 r. zaprzątał sobie głowę odbieraniem z Księ
życa rytmicznych sygnałów radiowych na fali o długości 150 000
metrów (Tak, tak, to nie pomyłka; słownie : sto pięćdziesiąt
tysięcy metrów. Autor nie wie zapewne, że jonosfera nie przepuszcza fal dłuższych od 60 metrów). I któż miał cierpliwość ukrywać przed światem taką rewelacyjną wiadomość
przez lat przeszło czterdzieści. W kronikach astronomicznych,
ba, nawet w popularnych, nastawionych na wyłapywanie sensacji, czasopismach astronon;licznych z tego okresu, brak jest
najmniejszej wzmianki o tych obserwacjach, podobnie jak
o wszystkti.ch tych wyimaginowanych ruchomych punktach
świetlnych, trójkątach i greckich literach. Szkoda, że p. Zaleski
nie czyta Uranii, bo z numeru styczniowego dowiedziałby się
o obserwacji na Księżycu jasnego "krzyża", co poczytałby niewątpliwie za znak specjalny.
Jeśli idzie o te ruchome obiekty, warto jest przytoczyć zabawny fakt, opowiadany przez P . Moore. Jakiś obserwator zawiadomił go kiedyś mocno zaaferowany, że na tle tarczy Księ
życa dostrzegł jakiś ruchomy obiekt. Zaciekawiony Moore wypytywał o bliższe szczegóły obserwacji i wówczas wyjaśniło się,
że ten ruchomy obiekt także... trzepotał skrzydłami (Guide to
the Moon, 1957, str. 93).
Omówimy jeszcze sprawę krateru Linneusz. Jak wiadomo,
w latach 1830-1843 obserwatorzy Lohrmann, Madler i Schmidt
widzieli na Mare Serenitatis dość pokaźny krater (średnica
około 10 km) nazwany Linneusz. Zaznaczony jest on na wszystlcich mapach pochodzących z tego okresu. Fotem, przez wiele
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lat nikt tym kraterem się nie zajmował, uważano bowiem, że
po niezwykle dokładnych obserwacjach Madlera nic już na
Księżycu nie ma do odkrycia. W r. 1866 Schmidt spojrzawszy
przypadkiem na tę okolicę Księżyca przekonał się, że nie może
dostrzec Linneusza ; na jego miejscu widoczna była tylko niewyraźna plama, pozostająca zresztą tam do dziś (prawdopodobnie chodzi tu o zalanie lawą krateru podczas wybuchu, który
nastąpił w okresie 1843-1866). Ten to fakt relacjonuje p . Zaleski słowami: "1866 r., - 4 maja krater Linneusz zmienia
kolor z białego na czarny". Oryginalny sposób formułowania
wiadomości , prawda?
Ale na tym nie koniec. Autor wysuwa tu ciekawą hipotezę :
"Ze swej strony dodam, że ewentualność istnienia na Księ
życu olbrzymich budowli może w pewnej mierze wyjaśniać
sprawę tajemniczego znikania niektórych kraterów. Wyobraź
my sobie, że jakiś znany nam krater, widoczny obecnie w postaci ciemniejszej plamy, odcinającej się mniej lub więcej od
reszty powierzchni - zostanie w pewnym okresie nakryty
jakby "dachem". Cóż wtedy się stanie? Oto zniknie ciemna
plama, co spowoduje złudzenie zniknięcia samego krateru, który
dzięki tego rodzaju przebudowie przestanie wyróżniać się od
reszty otaczającej go powierzchni. Czy przypuszczenie to jest
słuszne- być moż e- najbliższa przyszłość pokaże".

Komentarzy chyba nie potrzeba. Aż się wierzyć nie chce,
naprawdę napisał ktoś w roku 1958.
Przejdźmy teraz do zagadnienia "mostu księżycowego" ,
owego "dzieła rąk ludzkich", po którym sobie p . Zaleski tak
wiele obiecuje. Zagadnienie to jest ciekawe samo w sobie, wywołało bowiem w swoim czasie wiele zaciekawienia, więc
i tak warrto je było poruszyć jeszcze raz w Uranii (pierwsze
dane o "moście" były już omawiane w nr. 11 z 1956 r·). Artykuły p. Zaleskiego sprawiły, że omówię je już teraz.
Aby nie być posądzonym o stronniczość, będę po prostu cytował słowa ...właśnie H. P. Wilkinsa. Perlantyczni Anglicy
ogłaszają drukiem stenogramy wypowiedzi na zebraniach Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego, można więc koczystać z najbardziej wiarogodnych źródeł.
,
Otóż na zebraniu w dniu 29 XII 1953 r. Wilkins tak ogła
szał o odkryciu "mostu": (cytuję wg Journal of the Brit. Astr.
Assoc., Febr. 1954, str. 119)
" ...Panie i Panowie ... 2-go czy też 3-go sierpnia tego roku
otrzymałem list od korepondenta z Ameryki, Johna J. O'Neilla;
redaktora naukowego dziennika "New York Herald Tribune" .
W ·liście tym opisuje on odkrycie w dniu 28 lipca, jak to nazyw"
że

to
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"gigantycznego naturalnego mo.s tu na Księżycu", polożonego na
wschodnim skraju Mare Crisium, naprzeciw krate1·u Picard.
Most wisiał między dwiema górami oddzielonymi przerwą c szerokości około 2 mil. Na mapach księżycowych te dwa przylądki są nazywane Promontorium Lavinium i Prom. Olivium.
O'Neill przesłał mi także szkir., który wykonał w czasie obserwacji przez swój 4-calowy refraktor p1·zy powiększeniu 200
razy. Prosil mnie bardzo, abym potwierdził lub sprostował jego
odkrycie,jednak nie było to dla mnie możliwe aż do 26 sierpnia.
W dniu tym zacząłem obserwację głęboko przekonany, że cala
sprawa okaże się nieprawdą. Używalem swego 15-calowego teleskopu i ... tak, tam jednak było coś. W każdym razie miało
to wygląd mostu, pod którym przechodziło światło słoneczne
i który rzucał lukowaty cień na powierzchnię. Napisalem list
do O' N eilla, ale potem dowiedziałem się, że umarł on zanim
mój list do niego dotarł... Miesiąc później powiadomiłem o tej
sprawie P. Moore, który powiedział mi, że widział most przez
swó.1 12-calowy refraktor.
Audycja telewizyjna i radiowa powstały w ten sposób:
BBC zawiadomiło mnie, że chętnie nada nieco prawdziwych
danych o Księżycu, ponieważ napływają stale listy dotyczące
najrozmaitszych zagadnień takich, jak latające talerze itd. Przybył do mnie przedstawiciel BBC p. B. Forbes i opowiedziałem
mu o różnych utworach księżycowych: kraterach, promieniach,
szczelinach itd. List O'Neilla leżał akurat na stole i kiedy
p. Forbes przeczytal go, rzekł: Ach, więc to jest TO! Tak, to
było TO (śmiech na sali). Część nagranej mojej wypowiedzi
była następnie odtworzona w radio. Aby naprawić jakiekolwiek fałszywe wrażenie, że most może być sztuczny, wystąpi
łem potem w telewizji, gdzie jasno wytłumaczyłem, że jest on
najzupełniej naturalny. Było u mnie także wielu dziennikarzy.
Jeśli o nich chodzi, to wiem z doświadczenia, że jakkolwiek
dokładnie tłumaczyć im jakieś zagadnienie, zawsze zrozumieją
go inaczej.
Łukowaty most był również spostrzeżony 23 XII przez panów Elliota, Gossa i Sharpe za pomocą 6-calowego refraktora
obserwatorium Hampstead ... Pukażę teraz wykonany przeze mnie
szkic... (tu Wilkins pokazał rysunek, który zamieszczamy na
drugiej stronie okładki) ... Jeszcze jedno, jeśli chodzi o most. zatelefonował do mnie jakiś pan mówiąc: wiem czym jest ten
most; jest to latający taLerz, który rozbił się i utknął między
dwiema górami". Tak więc wiemy już teraz wszystko (znów
śmiech na sali)".
N a podstawie tych oryginalnych słów Wilk:insa można się

53

URANIA
przekonać,

że

relacja p. Zaleskiego

była

n i ezup ełn ie

ścisła.

P. Moore (znów jeden ze "sprawiedliwych" p. Zaleskiego)
pisze w swojej książce "Guide to the Moon" (wydanie niemieckie, 1957 r. (str. 58):
" ... Emocja, jaką wywołało to odkrycie (mowa o "moście" przyp. A. W.) nie ma żadnych podstaw. Byłem w tej sprawie
zasypywany pytaniami przez dziennikarzy, których większość
była przekonana, że most jest tworem sztucznym. Byli bardzo
rozczarowani, że nie obserwowano dotąd na nim żadnego autobusu ... Nie mogłem nigdy zobaczyć tego obiektu, nie chcę więc
dodawać żadnych osobistych uwag ... ale, obiekt ten, jeśli nawet
jego opisy są słuszne, nie ma żadnego specjalnego znaczenia" ...
A więc znów p e w n e niezgodności z relacją podaną
w "Kierunkach".
Patrick Moore odnosi się do zagadnienia "mostu" sceptycznie, ale z pewną rezerwą. Dalej jednak sprawy potoczyły się
bardzo szybko naprzód i okazało się, że "mostu" w ogóle nie ma.
Zacznę najpierw od obserwacji, potwierdzających istnienie
"mostu". 20 lutego 1954 r. Wilkins wykonał serie rysunków
"mostu" przy zmieniającym się wciąż oświetleniu okolicy przez
zachodzące Słońce. Ta seria rysunków przedstawiona jest na
trzeciej stronie okładki. Fotem, w sierpniu 1954 r. wi dzi ał także
"most" rosyjski obserwator Gawryław (patrz rysunek na drugiej stronie okładki) i na tym się skończyło.
Wszyscy inni obserwatorzy nie mogli dostrzec ani śladu
"mostu". Co więcej, wskazywali na to, że odtworzenie okolicy
na rysunkach Wilkinsa nie zgadza się z rzeczywistością . W wą
wozie między przylądkami Lavinium i Olivium, bliżej Olivium,
położony jest bardzo pokaźny krater o średnicy kilkunastu kilometrów, a powyżej, bliżej Lavinium, drugi krater, nieco
mniejszy. Większy z tych kraterów widać wyraźnie na powiększonej fotografii okolicy Księżyca (patrz 2 strona okładki).
Oba kratery widać również wyraźnie na pięknej serii rysunków, wykonanych przez obserwatorów czeskich: P. Pfihodę,
A. Riikla i J. Sadila. Mimo znacznych różnic w oświetleniu
okolicy nie widać tu ani śladu "mostu". Nie mof!li dosi.rzec
"mostu" także obserwatorzy amerykańscy (np. P . Roques},
włoscy (G. Ruggieri), niemieccy (K. Brenske, D. Kipsch,
U. Kohler, H . Oberndorfer) i angielscy (K. KW. Abineri, F. J. T.
Maloney, W. H. Steavenson, F . H. Thorton). Wszyscy oni wyrażali głębokie zdziwienie, dlaczego Wilkins nie zauważył tak
łatwo dostrzegalnych kraterów. Znów nie ma tu przecież mowy
o jakichś wykrętach czy zmowie, jest tylko chęć poznania
prawdy.
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Decydujący cios teorii "mostu" zadały rysunki samego Wilkinsa. W serii przedstawionej na 3 stl'onli.e okładki widać wyraźnie zmianę oświetlenia powierzchni przez zachodzące Słońce
i w związku z tym wydłużanie się cieni wszystkich wyniosłości
terenu. Otóż widać wyraźnie, że wydłużają się w s zys t ki e
c i e n i e , z w y j ą t k i e m ł u k o w a t e g o c i e n i a, k t óry ma być cieniem "mostu". Jeśli cień ten nie stosuje się do praw rozchodzenia się światła, to nie może być cieniem rzucanym przez jakiś obiekt, ale stanowi po prostu ciemniejszą część powierzchni.
Wilkins jeden, jeljyny upierał się przy twierdzeniu, że
"most" O'Neilla rzeczywiście istnieje. Niepowodzenie innych
obserwatorów tłumaczył zbyt małymi rozmiarami ich lunet
twierdząc, że widział "most" przez 60-calowy reflektor obserwatorium na Mt Wilson. Na burzliwym zebraniu Bryt. Tow.
Astronomicznego w dniu 24 XI 1954, na którym wszyscy obserwatorzy sekcji księżycowej tego Towarzystwa przekonywali
Wilkinsa, że jego własne rysunki przeczą hipotezie "mostu",
doszło do tego, że W. H. Steavenson ironicznie powiedział:
" ... Dr Wilkins oświadcza, że sprawa "mostu" nie jest jeszcze
definitywnie rozstrzygnięta. Musimy pamiętać, że nie można
tu brać pod uwagę samych tylko rozmiarów lunety; przy okularze lunety siedzi przecież człowiek". (Journal B. A. A., Jan.
1955, str. 67).
Obecnie zatem powszechnie panuje dobrze uzasadniony pogląd, że "most" jest tylko złudzeniem optycznym. Tak to walą
się w gruzy ostatnie wg. p. Zaleskiego "ślady działalności istot
inteligentnych" na Księżycu.
W omawianych artykułach znaleźć można jeszcze wiele róż
nych rewelacji. Dowiadujemy się na przykład, o jakichś kierowanych przez nieznane istoty małych satelitach Ziemi, o których istnieniu informuje jakaś szwajcarska gazeta. Czyż można
nie wspomnieć o tym, że prawie wszystkie nazwiska cytowane
w tych artykułach są tak fatalnie poprzekręcane, że wyklucza
to prawie możliwość błędów drukarskich. Czyż można pominąć milczeniem fakt obdarzania wszystkich ludzi, na których
powołuje się autor, tytułem profesora, chyba dla większej powagi. Mamy mnóstwo lirmych wyssanych z palca informacji.
Tak np. Kuiper nigdy nie był dyrektorem obserwatorium
w Chicago. P. Moore nigdy nie był sekretarzem Bryt. Tow.
Astronomicznego itd. itd. Na wyliczenie wszystkiego nie starcza
miejsca. Zadziwiające jest jednak pochodzenie tych wszystkich "rewelacji".
Na tym możnaby chyba zakończyć omawianie tego nowego
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"kawału" księżycowego. Jeszcze tylko jedna sprawa. Celowo
nie poruszałem tu zagadnienia tzw. latających talerzy, o których bardzo obszernie pisze p. Zaleski. Nie chcę się wdawać
na ten temat w żadne dyskusje na tym poziomie, jaki jest gwarantowany przez wspomniane "rewelacje" autora. Nie mogę
się jednak powstrzymać od przytoczenia recenzji, którą napisał P. Moore (patrz Journal B. A. A., Febr. 1955, str. 120)
o książce "Flying Saucers from Moon" (Latające talerze z Księ
życa) H. T. Wilkinsa - imiennika astronoma, o którym tak
wiele wspominaliśmy w poprzednich zdaniach. Recenzja jest
bardzo krótka, zawiera tylko kilka zdań: " ... Książka jest wprost
bezgranicznie idiotyczna. MożLiwe, że latające talerze stanowią
pewną tajemnicę, ale dla mnie pozostanie największą tajemnicą,
w jaki sposób coś podobnego mogło ukazać się w druku".
Podobnie i dla mnie pozostanie wielką tajemnicą, jak artykuły p. Zaleskiego znalazły drogę na łamy "Kierunków".

JERZY DOBRZYCKI -

Poznań

KRONIKARSKIE ZAPISKI O ŚREDNIOWIECZNYCH
KOMETACH
W roku 1925 rozpoczęła się seria komet, odkrytych w krakowskim ośrodku astronomicznym (Kraków i stacja obserwacyjna na Łysinie). W ciągu dwunastu lat odnaleziono tu 6 komet (Orki s z l, Wilk 4, L i s 1). Od tego jednak czasu
znikły z nieba polskie komety. Szkoda, że poszukiwaniem nie
zajmują się miłośnicy astronomii, zwłaszcza mieszkający poza
dużymi miastami. Wprawdzie poważną konkurencją jest tu
słowackie obserwatorium Skalnate Pleso z prawdziwymi pogromcami komet- Paj dusakovą i Mrkosem; mimo
ich aktywności zawsze przecież jedna czy druga kometa pozostanie do odnalezienia! Nie będą więc komety Orkisza, Wilka
i Lisa kończyć listy odkrytych u nas komet; a warto przypomnieć, że nie są one pierwszymi. W katalogu B a l d e t a, obejmującym wszystkie pojawienia się komet (od najdawniejszych,
znanych nam z zapisków kronikarzy chińskich) napotykamy oprócz dwóch komet H e w e l i u s z a - jeszcze 5 komet, znanych dzięki zaobserwowaniu ich w Polsce. Są to komety
z XI-XV stulecia.
W dziejach Folski Ja n a Dług o s z a znajdujemy przytoczone niżej ich opisy:
Rok 1024. "Przepowiednią dość wyraźną jego (Bolesława
Chrobrego) śmierci była kometa, wielkiE~m światłem błyszcząca,
1

)

Teksty polskie w

tłumaczeniu

K. Mecherzyńskiego.

i8

URANIA

tak, iż ludzie zaraz wnioskowali, że męża i króla wielkiego niebo
wezwie do swej chwały".
Rok 1058. "Gwiazda z miotłą ognistą, o której było mniemanie, że zwiastowała koniec jego (Kazimierza Odnowiciela)
życia i panowania, ciągle przez kilka nocy jaśniała na niebie".
Rok 1211. "Tegoż roku w miesiąr:u Maju ukazała się kometa,
która ogon swój rozciągając od wschodu ku zachodowi, przez
dni ośmnaście błyszczała na niebie, a jako najbliżej wysuniona
ku krajom Ruskim, wróżyła im klęskę, którą roku następnego
poniosły od napadu Tatarów".
Rok 1468. "Ukazała się pod te czasy w krańcu Niedźwie
dzicy, albo jej ogona, pomiędzy wschodem i północą. A gdy ta
po dniach piętnastu bieg swój ukończyła, zaraz inna znowu
na zachodzie wybłysła 2 ), jeszcze świetniejsza i z rzęsistszą
miotłą, a bieg jej trwał podobnież dni piętnaście. Zjawienie
się tych dwóch komet wiele ludzi przestrachem napełniło; już
wtedy wróżono z nich jakieś klęski, mór, głód, odmianę królestw, albo zgon którego z panujących. Nie tylko bowiem mię
dzy uczonymi, ale i u ludu prostego utrzymuje się to mniemanie, że komety są przepowiedniami upadku państw lub monarchów".
Jak widzimy, Długosz bez zastrzeżeń przyjmuje astrologiczne związki komet z wypadkami ziemskimi. Uwidacznia się
to szczególnie w opisie komety z roku 14 71 8 ):
"W początku miesiąca Stycznia roku bieżącego, kometa (... )
nikłości i natury Merkurego, mała w sobie, lecz mająca miotłę
ogromną, wpływ i własności złowieszcze Saturna, ukazała się
w królestwie Polskiem i we wszystkich prawie krajach i przez
dwa miesiące ciągle w wierzchołku Europejskiego nieba była
widzialną. Według zdania astrologów pojawiła się naprzód
w królestwie W ęgierskiem i tamże w wierzchołku nieba dostrze~oną być miała; a przez jeden dzień świeciła na zenicie królestwa Polsk.iego. Poprzedzała ona pasmo wypadków, które
przez trzy lata ciągnęły się jedne po drugich, wróżąc klęski
niezwykłe królom, książętom i innym osobom znakomitym,
niższego zaś stanu ludziom rozmaite utrapienia, obawy, niepokoje, napady, zdradziectwa, podstępy, pożogi, grabieże, spustoszenia, burze, grady, nawałnice. pioruny, trzęsienia ziemi,
a w niektórych krajach choroby długotrwałe, chroniczne, suche
i ostre bóle, gwałtowne wymioty, pomieszanie rozumu, gorączki, morzyska, zimnice, poronienia.
Nie jest wykluczone, że chodzi tu o jedną i tę samą kometę.
"Polska" kometa odkryta była w październiku 1471 r. Cytowany
opis dotyczy następnej, odkrytej i obserwowanej niezależnie w wielu
krajach.
2)

11)
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Bieg jej był osobliwszy i nader zmienny, raz bowiem od
ku północy, drugi raz posuwała się od północy ku zachodowi i południu. Miotła jej także w rozmaite świata zwracała się strony. Zaczęły się wnet iścić jej przepowiednie".
W fragmentach powyższych, jak i w opisach szeregu innych komet, uderza skąpość danych astronomicznych; brak np.
jakiegoś ściślejszego określenia drogi komety na niebie. Wyjątkowa pod tym względem jest już zwięzła notatka dotycząca
roku 1362:
"Dnia jedenastego miesiąca Marca ukazała się na niebiei trwała potem dość długo kometa, gwiazda ogoniasta, w końcu
Wodnika, w bliskości Wenery, naginająca się w znak Ryb ku
wschodowi, która bieg swój odbywała przez 5 tygodni".
Ta niepełność opisów nie może nas ostatecznie . dziwić: i Dłu
gosz, i jego poprzednicy, na których się opierał, wspominają
o kometach tylko ubocznie, na marginesie kroniki i dziejów
państwa i dynastii.
południa

WACŁAW

SZYMAr<:lSKI- Katowice

PRAWO SPORERA
Już w połowie ubiegłego stulecia stwierdzono, że aktywność
plamotwórcza Słońca podlega dwóm zasadniczym prawom.
Pierwsze-to prawo S c h w a b e- W o l f a, według którego nasilenie ilości plam słonecznych zmienia się perio~ycznie ze śred
nim okresem 11 lat. Drugie prawo, tak zwane prawo S p 0re r a głosi, że średnia szerokość ukazujących się plam w miarę.
trwania cyklu maleje. Czyli, że średnia szerokość ukazujących
się plam najwyższa jest na początku cyklu, stppniowo obniźa
się i osiąga najmniejszą wartość przy końcu cyklu.
.
Jednak prawo Sporera często jest rozumiane i komento-wane w ten sposób, że na początku cyklu płatny ukazują si~
na najwyższych szerokościach, w miarę trwania cyklu szerokości plam stopniowo zmniejszają się i 'Przy 'końcu cyklu ukazują się najbliżej równika.
Taka interpretacja prawa Sporera nie jest właściwa. Pr~wo
to rrióWi tylko o średnich szerokościach. Na naj\vyższych bowiem szerokościach plamy słoneczne ukazują ~ę nie na początku cyklu, lecz w kilka lat później, mniej więcej w okresie
maksimum aktywności. Również najbliżej równika plamy ukazują się nie przy końcu cyklu, lecz znacznie vtcześriiej, mniej
więcej tuż po okresie maksimum. Na przykład w bieżącym
cyklu (19), którego pierws2:'e- plamy zaczęły ukazywać się juZ.
w końcu 1953 roku, plamy powyżej 40° szerokości odnotowaho
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1955 roku. a większą grupę plam na
w sierpniu 1956 roku. Najwię
40" odnotowano w roku 1957~
.Jeżeli chodzi o najniższe szerokości, to już w grudniu 1957 roku
ukazały się plamy na szerokości 3° i 4°.
Sposób, w jaki zmienia się szerokość heliografiezna plam
w czasie trwania cyklu, najlepiej ilustruje tak zwany "wy~res motyla" wprowadzony przez W. M a u n d er a. Na takim wykresie w miarę trwani.a cyklu
<0
nanosi się pol.ożenie grup plam sło
necznych według ich szerokości heEograficznych. Nanies:one grupy ukła
dają się w kształt motyla. Stąd nazwa.
Wykres taki szk:cowo przedstaw:ony jest na załączonym rysunku.
Zakreskowana powierzchnia przedstawia obszar, w którym ukazują się
plamy słoneczne. Szkic ten sporz;:dze ny jest przez nałożenie na sieb:e
·
wykresów motyla dla cykli 13, 14
i 15, podanych w monografii prof.
dra J et n a M e r g e n t a l e r a, a
wiĘc cykli średnich wysokości. Dla
wysokich cykli górna granica ukazuiących się plam s•ega pnwyżei 40°.
''"
Z wykresu widać, że strefa, w której
ukazują si ę plamy, na początku rozszerza się i to zarówno w kierunku równika, jak i w kierunku
biegunów. Naj:większą rozpiętość osiąga strefa w pobliżu okresu
mal<:simum . . Po maksimum strefa stopniowo zwęża się aż do
końca cyklu. ,
. ·
Dolna granica ukazywania się plam od po~zątku cyklu
stopniowo ol;m,iża się o około 5"' w ciągu roku i wkrótce po
maksimum dochodzi do równika. Dalej przebiega
pobljzu
rq:wnika, .ale przed .samym końcem cyklu nieco się od niego oddaJa. G9rna; granica. ukazywania się plam z początku podnosi
się . średnio, o~oło 2" w ciągu roku, . osiąga najwy~szy poziom
~ okresię ma~sir:num, po czym stopniowo oqniża się około $0 na
rok;. .
;: '•
.
.. .
: .Niektóre .teo:ri~ · plam sło!).ecznych, na przyk~ad te9rią .A ~ f,:v ,e n ar tłmpac~ą ukazyvyanie się plam na początku .cyklu, ną ·
wysoki:::h.szerokości~ch a przy końcu cyklu w pobliżu rowpikę.
tym, że impulsy wychodzące ze środka Słońca, z powodu, istnie7
szerqkości około 49° odnotowano
cej grup n:1 szerokości powyżej
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jącego pola magnetycznego Słońca, zakrzywiającego ich tory.
mają krótszą drogę do przebycia osiągając fotosferę na wysa::..
kich szerokościach (35°-40°) niż przy osiągnięciu fotosfery na
niskich szerokościa::!h (3°-5°). Różnica w czasie przebycia tych
dróg według obliczeń powinna wynosić około 11 lat. Jedn1k należałoby również wytłumaczyć , dlaczego w okresie maksimum
plamy ukazują się jednocześnie i na najwyższych szerokościach
i w pobliżu równika i to niejednokrotnie na tych samych dłu-:
gościach heliograficznych.

KRONIKA
Pierwsza sztuczn:l phnetoida
W dniu 2 stycznia 1959 w Zw . ązku Radzieckim zo3tala wystrz:)lona·
pierwsza rakieta ko::miczna, która osiqgnQła prędkość ucieczki (11,2
km/sekl i stała się sztuczną plz.n e tą naszego układu. W picrw3zym
komunikacie o p~ łożeniu rakiety podano, że 3 stycznia o go:iz. 010 cz.
uniw. (310 cza,su moskiewsk iego) znajdowala s 'Q ona w odbgloki 110
tys. km od Ziemi. Można s tąd wywnios~{ować, że start rakiety nas t ąpił
około godz. 17, w dniu 2 stycznia 1959 r. Rak"eta zc.stała wprowadzona
na tor gwarantujący znaczne zbl"żen ie do Księżyca. Wcd lug agencji
TASS ostatni człon rakiety mial ma s ę 1462 kg, z czego 361,3 kg sta-'
nowily instrumenty do badania prom:eniowania kosmicznego, pola
magnetycznego K s iężyca, m 2tcorów, przyrqdy do pomiaru tcmp : ratury itd. Dane, rejestrowane przez te przyrządy, były przekazywane na
Ziemi ę za pomocą nadajników wysy bjących sygnały ra d:owe o C! Qstościach 19,993, 19,995, 19 997, 183,6 Mhz. W kilka godzin po starrie
z rakiety wyrzucony został ~wiecący obłok gazów, co umożliwiło pr.Gez
kilka minut obserwacje optyczne.
/4 stycznia około godziny 3 (cz. uniw.) rakieta minęła Księżyc w odległości około 8000 km od jego powierzchni. W m ' arę oddalaria się o:i
Ziemi kontaikt radiowy z rakietą pogarszał się i wrencic 5 stycznia
został przerwany. Wed1ug doniesienia agencji TASS rakieta we szła na
okołosłoneczną orbi~ę eliptyczną,
nacł:yloną do ekliptyki pod kąte'Il
1°, o wielkiej osi wynoszącej 343,6 mil. km (odległość cd Słońca w perihelium - 146,4 mil. km, w aphelium - 197,2 mil. km). Cz1s ob:cgu
tej planetoidy ma wynos : ć oko'o 450 dni. Należy przypuszczać, że pd
zanaliwwaniu wszystkich obserwll.cji dane ta zostaną u.ościślon2.
Tak więc mamy już poza sob::} pierwszy, najłatwiejszy etap odrywania się człowieka od Ziemi. Następnym, trudniejszym zadaniem bę
dzie wyrzucenie rakiety do Księżyca i przekształcenie jej w jego sztucznego satelitę. Wymaga to pozo~tawienia w ostatnim członie ra'cety
pewnej ilości paliwa, które mogloby być użyte w pobliżu Księżyca
w celu zmniejszenia prędkości rakiety, aby mogła wejść na orbitę oko...
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łoksiężycową. Dotychczasowe próby osiągnięcia tego celu, dokonywane
przez ruczonych amerykańskich, były nieudane.
A. W.

Międzynarodowa.

nomenklatura dla Marsa

Podstawy terminologii używanej dotychczas do oznaczania utworów
powierzchni Marsa stworzył G. V. S c h i a p ar e 11 i, opracowując w r .
1877 szczegółową mapę Marsa, opartą na obserwacjach wykonanych
przy pomocy 21 cm refraktora. Nazwy "mórz", "lądów", "kanałów"
i "jezior" zaczerpnął on z greckiej i łacińskiej geografii, historii i mitologii. W miarę odkrywa111ia coraz to nowych szczegółów na Marsie
nomenklatura ta była rozwijana i wzbogacana najpierw przez samego
Schiaparellego podczas jego obserwacji za pomocą większej lunety,
potem przez L o w e 11 a i jego współpracowników a następnie przez
A n t o n i a d i e g o. Na wielkiej mapie opracowanej przez Antoniadiego
w r. 1930 (patrz książka "Z tajemnic Marsa", PWN Warszawa 1958)
widzimy już aż 558 nazwanych utworów. A następne la1ta przyniosły
jeszcze nowe nazwy wprowadzone głównie przez obserwatorów amerykańskich i japońskich .
W tym olbrzymim zbiorze nazw, często długich i trudnych do zapamiętania, niełatwo było się zorientować, tym bardziej, że czasem ten
sam utwór nosił różne oznaczenia, albo też nie było pewne, któremu
utworowi odpowiada dana nazwa.
W 1952 r. Międzynarodowa Unia Astr01!1omiczna powołała spe<:jalną
podkomisję, której zadaniem było uporządkowanie i ujednolicenie nomenklatury marsowej. W skład podkomisji weszli : G. F o urn i e T
(Francja) jako prrewodn :czący oraz H. C a m i c h e l (Francja), G. P .
Kuiper (U S. A.), G. Van Biesbroeck (U. S. A.), G. de Mott o ni (Włochy), M. B. B. H e a t h (Anglia), A. F. O'D. A lex a, n d e T
(Anglia) i N. P. Barahaszew (Z. S. R. R.).
Zreformowana nomenklatura opracowana prrez tę podkomisję została bez sprzeciwów zatwierdzona na ostatnim kongresie Międzyna
rodowej Unii Astronomiemej w Moskwie. Podstawowym założ eniem
przy opraCQwywaniu now·e j nomenklatury było skreślenie z istnieją
i:ego zbioru wszystkich dwuznaczników i naiZW wątpliwych oraz jak
największej liczby nazw bardzo drobnych utworów, które mogą być
dostrzeżone tylko przy obserwacji przez największe lunety. Obe<::nie
poważną część badań stanowią obserwacje spektroskopowe, fotometryczne czy też polarymetryc:zne, PLI'ZY których można badać tylko wyraźne, duże "lądy" czy "morza". Z drugiej strony trreba było starać
się, aby w nowYM systemie jak najwięcej utworów zachowało swe
tradycyjne, używan~ od kilkudziesięciu lart; nazwy.
W nowym systemie z bogatej nomenklatury wybrano tylko 128
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nazw na oznaczenie największych i najwyraźniejszych utworów. Są to
w większości nazwy poprzednio używane. Wprowadzono jedynie nazwy:
Synaj i Syria na oznaczenie dwóch, nie nazwanych dotąd, dużych "lą
dów" oraz zmieniono nazwy: Thaumas'a Felix na Thaumasia, Au.san.ia
Boreali,s na Trinacria, Ausonia Australis na Ausonia.
Nowością jest natomiast postanowien:e, aby m a ł y m
szczegó'om
nie nadawać ż a d n y c h n a z w ale oznaczać je parą liczb wskazujących ich długość i szerokość areograf.czną. Tak np. oznaczen:e (105°,
+8°) odnosi się do utworu o długości areograficznej 105° i szeroko3ci
północn{lj 8°; w starej nomenklaturze utwór ten nosił nazwę Pavonis
Lacus. Nowy system jest jednoznaczny i łatwy do zapamiętania.
W celu szybkiego rozpowszechnienia nowej nomenklatury wspomniana podkomisja opracowała katalog 128 zatwierdzonych nazw z podaniem współrzędnych utworów, do których nazwy te się odnoszą.
Katalog ten zamieszczamy poniżej. Dla łartwiejszej orientacji opracowana została również nowa mapa Marsa, na której wkreślono zatwierdzone nazwy (patrz 4 strona okład.kli). Mapę t!Q opracował d e M o t t o n i
na podstawie kilkuset doskonałych fotografii Marsa wykonanych w latach 1941-1952 w obserwatorium Pic du Midi, jest ona zatem bardzo
dokładna i obiektywna.
Już obecnie słyszy się ze strony wielu obserwatorów krytyczne
uwagi o nowym systemie nazw. Nia<tórzy sądzą, że nowa nome.n.klatura jest jednak przrsadnie szczupła. Możliwe, że w przyszłości zatwierdzone będą jakieś zmiany w tym kierunku. W każdym razie, dla uniknięcia bałaganu ważne jest, aby każdy autor zaznaczał, czy używa
starego czy nawego systemu narzw.
Katalog 128 nazw mi!;dzynarodowej nomenklatury Marsa
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Acidalium Mare (30°, + 45°)
AeoliS (215°, -5o)
Aeria (310°, + 100)
Aetheria (230o, +400)
Aethiqpis (230°, + 100)
Amazonis (14oo, oo)
Amenthes (250o, +5o)
,
AOII'li.us Sinus (105~. -45°)
Arabia (33oo, +200)
Araxes (115°, -25°)
Arcadia (100°, +450)
Argyre (25o, ~50)
Arnon (335o, +480)
Aurorac Sinus (50°, -15°)
Ausonia (250°, -40°)
Australe Mare (40°, -60o)
Baltia (50°, +6oo)
Boreosyrt·s (29oo, +55°)
Boreum Mare (90o, +50°)

Candor (75°, +3°)
Casius (260°, +40°)
Cebrenia (210o, +500)
Cecropia (320°, +600)
Ceraunius (95°, +200)
Cerberus (205°, + 150)
Chalee (0°, -50°)
Cheroonesus (260°, -50°)
Chroniurn Mare (210°, -58°)
Chryse (30°, + 10°)
Ch.rysokeras (110°, -500)
Cimmerium Mare (2200, -208)
Clarttas (lloo, -35o)
Copais Palus (280°, +558)
Coprates (65°, -150)
Cyclopia (230o, -5o)
Cydonia (0°, +40°)
Deltoton Sinus (305°, -4°)
DC'UCalionis Reg;o (340°, -1511)
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DeuteroniJus (0°, +350)
Oph'r (G5°, -JOO)
Diacria (180°, +50°)
Ortygia (0°, + 60°)
Dioscuria (3Z0°, +50°)
Oxia Palus (18o, +so)
Edom (345°, 0°)
Oxus (10°, +Z0°)
Electris (190°, -45°)
Panchaia (200~, +co~)
Elysium (Z10°, +Z5°)
Pandorac Frctum (340°, -Z511)
Er:dania (ZZ0°, -45°)
Phaethontis (155o, -50o)
Erythraeum Mare (40°, -z5o)
l>hison (3Z0°, +Z0°)
Eunostos (ZZ0°, +ZZ 0)
Phlcgra (19oo, +300)
Euphratcs (335°, +Z0°)
Phocnic's Lacus (1101, -1Z0)
Gebon (0°, + 15°)
Phrix1 Regio (70°, -40°)
Ractriacum Mare (Z70°, -40°)
Promethel Sinus (280°, --65°)
Hellas (Z90°, -40°)
Propontis (183°,
45°)
Hellespontica Depressio (340°, -6°JProtei Regio (50°, -"3°)
Hellcspontus (3Z5°, -50°)
Protonilus {315°, +4Z 0)
Hcsperia (Z4oo, -Z0°)
Pyrrhae Regio (38°, -15°)
Hiddeke1 (345°, +~5°)
Sabaeus Sinus (340°, -8°)
Hyperboreus Lacuś (60°, +7511)
Scandia (150°, +60°)
Iapygia (295°, -?O<»
Serpentis Mare {320°, -30°)
Icarie (130°, -40°)
Sinai {70°, -Z0°)
Isidis Regio {Z75°, +Z0°)
S'rcnum Mare (155°, -30°)
Ismenius Lacus {330°, +400)
Si1honius Lacus (Z45°, +45°)
Jamuna (40\ + 10°)
Solis Lacus {90°, -~8°)
Juvcntae Fons (63°, -5°)
Styx (Z00°, +30(})
Laestryg0n {200°, 0°)
Syria (100°, -20°)
Lemur:a (ZOO\ +70°)
Syrtis Maj:>r (Z90°, +10°)
Libya (270", 0°)
Tarais {70°,
50D)
Luna e Lacus {65°, + 15°)
Tcmpe {70°, +40°)
M8Jl"garitifer Sinus {Z5o, -10°)
Thaumas;a (85°, -35°)
Momnonia {150°, -Z0°)
Thoth {Z55°, +30°)
Meroe. (Z85°, +35°)
Thyle I {180°, -70°)
Meridiani Sinm (0°, -5°)
Thyle II (Z30°, -70°)
Moab (350°, +20°)
Thym1amata (10°, +10D)
Mocris Lacus (Z70°, +8°)
Tithonius L3.cus (85°, -5°)
Nectar (72o, -Z8°)
Tractus Albus (800, +30°)
Neith Regio (Z70°, +350)
Tr:nacri3. (Z68°, -z5o)
Nepenthes {Z60°, +Z0°)
Trivium Charontis {198°, +Z0°}
Nere'dum Fretum (55°, -45°)
Tvrrhcnum Mare (Z55°, -20°)
Niliacus Lacus {30°, +30°)
Uchroni3 {Z60°, +70°)
Nilokcras (55'1, +30°)
Urnb-a {290°, +50°)
Nilosyrtis (ZG0°, +4Z 0)
Utopia {250°, +50°)
Nix Olympica (130°, +Z0°)
Vulcani Pclagm {15°, -35°)
Noacł:is (130°, -45°)
YrorJis Regio (320\ -40°)
Ogygis Regio (65°, -450)
Zephyria (195°, oo)
Olympia {Z00°, + 80°)
Xanthe (50°, + 10°)
· {Sky and Telescope, Novembcr 1938, str. 23)
A. W.

+

...

+

Ostatnie chwile Sputnika II
14 kwietnia 1958 r. o lh55m,5 UT. Sputnik II zakończył swój obieg
Ziemi nad Oceanem Atlantyckim w punkcie o współrzędnycłr
geograficznych 56°,6W 8°,6N w odległości ok. 260 km na północn~

dookoła

URANIA
wschód od miasta Georgetown w Gujanie brytyjskiej. Dane te podaje
Smithsonian Astrophysical Obserwatory na podstawie analizy szeregu
~adesłanych observyacji z morza i lądu i wywiadów, przeprowadzonych
przez Ja c c h i ę na Wys_r:ach Karaibsk!ch oraz w Gujanie. Amerykań. skie obserwacje Sputnika II w północno-wsch::dnich stanach przeprowadzone na ok. 10 min. przed końccm jego drogi pozwoliły z pewnością
stwierdzić, że znajdował się on na wysokości 101 km n. ;p. m. w punkcie o współrzędnych 74°W i 41°N. Jeden z torów obliczonych na podstawie tęgo "punktu normalnego" doskonale !lasuje do toru, wyznaczonego ze wszystkich pewnych obserwacji z obszaru Morza Karaibskiego, przedstawionych na m1pcc.
Tor ~atclity mi<~ł na km'lcu nieznaczną krzywiznę, co było wynikiem
opóżniania się sateuty względem obracającej s'ę Ziemi. Z ostatnich
obserwą.cji w USA wiemy, że Sputn:k tPrzcdstawiał jasny obiekt ze
słabym ogonem z wyróżniającą się częścią jaśniejszą. Jasno3ć jego była
oceniana w granicach +3m do +1m zależnic od odległości obserwatorów. Po zredukowaniu obserwacji na odległość 100, km ja·mość Sputnika wypada ok. +1m. Obserwowany z tej odległości ognisty ogon
miał długość 1°, co daje rzeczywistą jego długość ok. 1,6 km. _
Po minięciu Long. Island satelita nit- był widziany przez 5 minut.
zaobserwowano go dOpiero na 23°N ze statków na Morzu Karaibskim,
potem z wyspy Antigua (17°N), jako obiekt z ogonem długim na 65 km.
z Martyniki (14°,5N) - 80 km, z Barbados (13cN) - 100 km dług:m
i wrEszcie 110 km długim na· szerokości 10°N z odległości 500 km
z wyspy Trinidad.
Rakictn nośna stanow:ła jasny obiekt o barwie białe·j z odcien:em
niebiesko-zielonym. Wg kapitana statku "Regent Hawk", znajdują:c6o
się SW od Ba~bados, 270 km od toru satelity, na l1°N, jasność jej
przewyższała 3-5 razy jasność WeP'.ls w największym blasku. Jasno3ć
ta zredukowana do odległości 100 km daje wie.lkość ok. -Bm. Ciągnący
się płomienisty· ogon był o kilka wielkości gWiazdowych jaśniejszy od
głowy, co. daje integralną jasność ok. -10m. Ogon ten obserwowany
z Barbados był długi na 20°.
Za główną masą ciągnęły się aż na 40l szeregi jasnych globul, mających na. jej podobieństwo własne ogony.
Globule gasnąc opadały
w dół. Płomienisty ogon miał barwę żółto-białą w pobliżu głowy, przechodzącą stopniowo w p'om,arańczową ku kotkowi. Oprócz tego zaobserwowano półregularne zmiany jasności o okresie rzędu 3 sekund.
Z Trioidad,,ob5erwowar:o ,w ·końcowe} fazie .lotu silny wybuch- Sputlłil< po p.rosh.1. r.o~padl . się -na wydłużony rój odlamków, z których pQ
~ót.ldm eząs~e pozostała tylko największa, cz.,olowa część, kontynuująca drogę satf!litY i ciągnąca za · sobą przez- ostatnie pół minuty wspa~iały.ogon.. . .
'· •. · .•
~ Os.tatnie ..ob:;;orwa<;je .poc!HJdtą z części Gujany brytyjskiej. gdzie
zia.wi&.l<o l:>YLą. W,id~iane ·n·a -·wysokości :10~· nad ... horyzontem,· a ta)dę

'·

·'
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z Trinidad i statków "K. G. Lohse" i "Rio Atuel". Wynika z nich, że
obiekt zgaBł, nie osiągając hru-ywntu. Staje się to jasne przy założeniu,
że powierzchnia satelity topniała cały czas, nawet już podczas ostatnich

obserwacji z terytorHini USA. Globule nie były iticzyni iimym, jśk kroplami 1-dz.topi.Ónegd trietalu. Po \vy9uchu ezęść odł.amków oPa.dabi, będąc
widbcll:Ua do Ch~ll, gdy szybkOść była WyStSrcZajitca do podtrzY.mailia
śWiecł!nia. Ta:Iti simi loo spotkru główną cięść ~il po \VYbucllU..
Nachylenie toru i mała Wysokość w momencie wybuchu
~llwoś~ k(mtynooWahl!i lotU przez odł.alnkl . PQ!'Ź;il k~ftcoWy j)uiiltt na
mapce, w żildnym rlizie nie mOgły one doii-zeć .d ó brzegów Qujańy.

\VYklueza
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Deszczowa pogoda uniemożliwiła obserWJacje z terenu Gujany Holenderskiej. Poszukiwania ewentualnych obserwatorów z obszarów lokalnych przejaśnień spełzły na niczym.
Zasadniczą trudnością w zbieraniu materiałów był brak obiektywizmu, wynikający z nieprzygotowania obserwatorów. Np. wysokość
20-30° nad horyzontem oceniano na 45°. Dopiero konfrontacja z nocnym niebem pozwoliła niejednokrotnie ustalić właściwe dane.
Na tym tle warto wspomnieć o ostatniej polskiej obserwacji Sputnika II, dokonanej 12. IV. 1958 o 18h45m UT. rprzez L. W o h l f e i 1 a
w Gdańsku. Satelita został zaobserwowany poniżej Gwiazdy Polarnej,
a tor jego przebiegał przez Gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy,
Warkocza Bereniki i Panny. Ja!lność w zenicie wstała oceniona na
O mg, barwa określona żółtaw~. Współrzędne (moment 1958 IV
12d18h46ffi26S):
(l = 12h49ffi,6,
El = + 30 8
(Sky and Telescorpe, Septernber 1958, str. 561)
W. Jod.
Odkrycie krateru meteorytowego na. Sokotrze
Na wyspie Oceanu Indyjskiego - Sokotrze, IPOłożonej o 250 km na
wschód od przylądka Guar da fui (półwysep Somali), odkryto nowy
krater meteorytowy. Wiadomość zakomunikował C. B re t t, który podróżując po Sokotrze z miejscowości Katbul do Kalausia, napotkał krater
o średnicy 18 m. Krater położony jest 400 m od brzegu oceanu, w okolricy piaszczystej.
Wokół kra1eru pasem o szerokośd ok. 2 m, występuje zeszklony,
stopiony piasek tzw. "silica glass", typowy dla kraterów meteorytowych z okolic pustynnych, jak np. kratery australijskie, kratery Wabar
z Arabii. Arabowie z pobliskiej osady Mouri opowiadali, że za czasów
ich dziadków spadło "coś" w tym miejscu z nieba. Autor ocenia więc
okres, w którym mógł powstać krater na lata od 1850 do 1900 r.
(wg J. B. A. A. 68 no. 5, 1958 r.)
B. Sz.
Nowy Katalog galaktyk i supergalaktyk
Na Mount Pa.lomar pracują dwie kamery fotograficzne Schmidta
o średnicach: 0,50 m i 1,25 m, służące do przeglądu świata galaktyk.
Pracami tymi kierują: F. Z w i ck y, E. H er z o g i P. W i l d (wszyscy
trzej - emigranci szwajcarscy).
Pod auspicjami "National Geographic Society" przygotowuje się do
druku w wyniku tych prac - katalog jasnych galaktyk i ich
skupisk - supergalaktyk (p. Urania, 1958, str. 146). Fokryto już zdję
ciami około 30 000 stopnd kwadratowych nieba na północ od deklinacji: _
-30°. Katalog bf;dzie zawierał 35 000 galaktyk jaśniejszych od
15m,5
i około 10 000 supergalaktyk. Dla każdej supergalaiktyki mają być
podane: współrzędne, wygląd, ilość galaktyk składowych i ich odległość _

+
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od nas. Ponadto, dla ułatwrienia orientacji, ukażą się mapy, obejmujące
obszary nieba o powierzchni 36 stopni kwadratoWYch.
Na jeden kwadratowy stopień nieba przypada średnio 1 supergalaktyka i 3 galaktyki jaśniejsze od +15tn,5. W roku 1958 miał ukazać się
I tom obejmujący polać nieba ograniczoną rektascenzjami: 7h i 14h
i deklinacjami: od -3°30' do +14°39'.
J. G.

Projekt wielkiego teleskopu

w ZSRR
Na wystawie światowej w
Brukseli (EXPO 1958) Zwią
zek Radziecki wystawił model
wielkiego teleskopu zwierciadlanego. Oto garść informacji
o projektowanym narzędziu :
średnica zwierciadła 260 cm,
jego ciężar 4 tony, ogniskowa
w układzie Cassegraina 10 metrów, ciężar całego instrumentu 130 ton. Teleskop ma być
ustawiony w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym.
(Sky and Telescopc, July
1958).
A . W.

Luminescencja Księżyca
astronom F. Link na podstawie porównania teorii
obserwacji półcienia Ziemi na Księżycu , w czasie jego zaćmień przypuszcza, że powierzchnia Księżyca posiada właściwości luminescencji.
(Bull. Astr. Inst. of Czechoslovakia 9, 169. 1958).
K. R.
Czechosłowacki

Nowe planetaria
W wielkim mieście brazylijskim Sao Paulo otwarto w ubiegłym roku
duże planetarium z aparaturą pochodzącą z zakładów Zeissa. Jest to
pierwsze planetarium zeissowskie na kontynencie Ameryki Południo
wej i w ogóle na południowej półkuli. Warto wiedzieć, że nowo otwarte
planetarium londyńskie (patrz Urania, 1958, str. 372) jest również pierwszym planetarium zeissowskim w całej Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Przynajmniej w tej dziedzinie nie kroczymy na szarym końcu, bo
planetarium katowickie działa przecież już od kilku lat.
(Sky and Telescope, July 1958)
A. W.
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na świecie piec słoneczny
W Cloudcroft, w stanie New Mexico (U.S.A.), w pobliżu obserwatorium na szczycie Sacramento buduje się olbrzymi piec słoneczny.
Nieruchomo zmontowane zwierciadło paraboliczne tego pieca będzie
miało średnicę 36 metrów. Promienie słoneczne będą nań kierowane
p-rzez 50-metrowe zwierciadło płaskie, zmontowane na szynach. W obszarze o średnicy 12 cm będzie tu koncentrowane 370 000 watów mocy,
co pozwoli na osiąganie temperatur do 7000°C. Wielki piec słoneczny
(średnica zwierciadła 20 m) budowany jest również przez uczonych
francuskich w Afryce Północnej.
(Sky and Telescope, July 1958)
A. W.
Największy

GWIAZDY NASZEGO NIEBA
Poczwórny system "epsilon Lyrae"
Kto z nas nie zna najłatwiejszej do rozeznania lornetką gwiazdy
podwójnej "epsilon Lyrae"? Niezbyt bystre oko dostrzega tu jedną
gwiazdę o jasności 3~'3. Po zastosowaniu lornetki widzimy obok siebie
dwie gwiazdy: "epsilon l" - 4'~8 i "epsilon 2" - 4~ odległe od siebie
o 37;;' (minut łuku). W dostatecznie silnym teleskopie każda z tych
gwiazd rozpada się z kolei na dwa odC:zielne składniki. Nasuwa się pytanie, czy te dwie pary gwiazd figurują tuż obok siebie na niebie tylko
dzięki działaniu praw perspektywy, czy też może stanowią jeden
poczwórny system gwiazd związanych we wspólny układ siłami grawitacyjnymi? Na to pytanie dają odpowiedź badania U. G tint z e lL i n g ner a (Astron. Nachrichten, Bd 283, Heft 2/3).
Z pracy tej dowiadujemy się, że obydwie pary gwiazd znajdują się
w jednakowej od nas odległości (180 lat światła) oraz posiadają ten
sam ruch własny i prędkość radialną. Zatem mamy tu ponad wszelką
wątpliwość do czynienia z jednym układem fizycznym związanym w całość niewidzialną nicią grawitacji.
Zanalizujmy bliżej ten osobliwy układ. Co dają obliczenia GtintzelLingnera? Okazuje się, że składniki "epsilon l" (gwiazdy A i B) obiegają się dokoła raz na 1166 lat, zaś "epsilon 2" (gwiazdy C i D) w ciągu
585 lat. Podane okresy nie są zbyt pewne, gdyż dotychczas przeobserwowano dopiero odpowiednio: 1/s i 1/• orbit eliptycznych gwiazd A i B
oraz C i D). Obydwie pary gwiazd oddziela od siebie 13650 jednostek
astron. = 0,216 lat światła. Przy tak znacznej odległości na jedno okrą
żenie wspólnego środka masy całego układu obie pary potrzebują około
400 000 lat. Biegną ze średnią prędkością orbitalną około 40 misek, co
na stosunki kosmiczne jest bardzo niewiele, gdyż odpowiada prędkości
pociągu pospiesznego.
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Podamy

bliższe

dane dla wszystkich czterech gwiazd
epsilon Lyrae l
Współrzędne

epsilon Lyrae 2
Współrzędne

1900,0

jasność

widoma

jasność
bezwzględna

masa (masa
Słońca= l)

1900,0

a = 18h41ml

a= 18h41'!'0
~

składowych:

= +39" 34'

~ =

+39" 30'

B

c

6'!'2

5'!'1

5~

+1'!'4

+2~5

+llll4

+1'!'6

1,58

1,13

6,74

6,12

A
5ID}

D

Wszystkie cztery gwiazdy są typu widmowego A. Łączna ich masa
wynosi 15,6 mas Słońca. Dla porównania przytoczymy, że jasność bezwzględna Słońca wynosi: +4~9.
J. G.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmiel'iowych na luty 1959 (podane są przybliżone
momenty minimum w czasie środkowo-europejskim):
WW Aur: II, ldlhOOm(wt), 4d19h45m, 6d2h}5m(wt), 9d21hQQm, l ld3h3Qm(wt),
13d15h45m(wt), 14d22hQQm, 18d17hQQm, 19d23h15m, 23d18h15m(wt),
25dQh3Qm, 28d19h3Qm(wt).
AR Aur: II, 4d3h3Qm, 2Qdl6hl5m, 24dl9h3Qm, 28d22h45m.
R CMa: II, ld21hQQm, 2d24hQQm, 4d3h3Qm, 9d19h45m, 10d22h45m, 12d2h15m,
17d18h3Qm, 18d22hQOm, 2QdlhQQm, 25d17h15m, 26d2Qh45m, 27d23h45m.
RZ Cas: II, ld21h45m, 3d2h3Qm, 6d16h}5m, 7d21h15m, 9dlh45m, 12d15h45m,
13d2Qh45m, 15dlh15m, 18d15h15m, 19d20hQOm, 21dQh45m, 25dl9h3Qm•
26d24hQQm,
~ Lyr: II, l2d23h, 25d21h.
RR Lyn: II, 5d6h, J5d5h, 25d4h.
t3 Per: II, 4d5h45m, 7d2h45m, 9d23h3Qm, 12d2Qh}5m, 15d17hQQm, 18d14hQOm,
24d7h30m, 27d4h}5m,
Andrzej Wróblewski

OBSERWACJE
Obserwacje gwiazdy

półregularnej

R Lyr

W latach 1953-1957 obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA
wykonali ogółem 1015 obserwacji gwiazdy zmiennej R Lyr, w tym:
A. B isk u p ski 278 obserwacji, ,J. Er d m a n 19, W. Jodłowski
25, H. K a c z m a r e k 41, Z. K i e ń ć 96, A. M a r k s 120, Z. W l eczarek 32, A. Wróblewski 104 obserwacje.

URANIA

69

W wyniku opracowania otrzymano średnią krzywą zmian blasku,
metodą Pogsona wyznaczono momenty 22 maksimów i 17 minimów. Długość okresu, wyznaczona z momentów maksimum blasku,
wyniosła 47tl.O. Natomiast z momentów minimum blasku wyznaczono
okres równy 46d.6. W omawianych latach blask R Lyr zmieniał się
w zakresie 3m6-4'!'7. Z obserwacji wynika również, że w zmianach
-średniego blasku daje się zauważyć fala o długości około 1300d.
Szczegółowe wyniki, wykres zmian blasku oraz oryginalne oceny
będą opublikowane w Dodatku Naukowym "Uranii" (Tom III).
Warto nadmienić, że analiza 17 -letniego ciągu obserwacji B. O k un i e w a z lat 1908-1924 przeprowadzona przez autora niniejszej notatki, wykazuje w zmianach średniego blasku R Lyr ślad okresu 1925d.
Dalsze, systematyczne obserwacje tej gwiazdy są więc bardzo pożą
dane.
z której

Andrzej Biskupski
DZIAŁ:

(Łódź)

TO I OWO

Po le~turze artykul6w i notatek dobrze jest spędzić chwilę na przy;emnym wypoczynku. Temu celowi ma slużyć niniejszy kącik anegdot,
żartów i ciekawostek astronomicznych .

•
Astronomowie, szczególnie ci, którzy czynnie obserwują niebo, spę
dzają większą część czasu na nocnych badaniach, przebywając przeważnie w górach. Znany biolog i astronom amerykański Dr H u b ert u s S t r u g h o l d proponuje w związku z tym wydzielić z rodzaju
H o m o s a p i e n s e r e c t u s osobną odmianę astronomów. H o m o
sapiens erectus nocturnus montanus.

•
Znany astronom amerykański E. E. B a r n a r d zajmował się poza
innymi zagadnieniami również szukaniem nowych komet i trzeba przyznać, że w tej dziedzinie miał wyjątkowe szczęście (w sumie odkrył
22 komety). W roku 1891 spłatano mu figla, gdy stał się potem słynny
na całym świecie. W gazecie "Examiner" wychodzącej w San Francisco
ukazał się pewnego dnia artykuł zawiadamiający o skonstruowaniu
przez Barnarda automatycznego "szukacza komet", który sam przeszukiwał niebo i zaczynał dzwonić, gdy natrafił na kometę. Artykuł był
tak umiejętnie napisany, że wszyscy uwierzyli bez zastrzeżeń w cudowny wynalazek. Barnard wściekając się ze złości napisał natychmiast sprostowanie do "Examinera" i wszystkich dzienników wychodzą
cych w San Francisco, ale... żadna gazeta nie wydrukowała tego są
dząc, że tym razem ma do czynienia z kawałem kogoś, kto chce odebrać
Barnardowi sławę.
Z całego świata posypały się na biednego Barnarda listy z prośbami
o podanie szczegółów jego epokowego wynalazku. Niepokojono go jeszcze
po dwóch latach. Wszystkie zaś ślady wskazywały, że autorem kawału
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był

przyjaciel i współpracownik Barnarda prof. J. K e e l e r ,
dyrektor obserwatorium Licka.

później szy

*
Gdański

astronom Ja n H e w e l i u s z był twórcą pierwszej dokładnej mapy powierzchni Księżyca, wydanej w roku 1647. Do dziś dnia
zachowało się kilka kopii tej mapy. Mało kto wie jednak, że oryginalna
mapa - miedziana matryca, z której tłoczono odbitki, została po śmierci
Heweliusza przerobiona na czajnik. Do takiego wniosku doszedł hiszpań
ski historyk astronomii A. P a l u z i e - B o r e l l.

*
Skoro już mowa o Heweliuszu, warto wspomnieć o nomenklaturzewprowadzonej na jego mapie. Nazwy utworów zapożyczył on z geografii (tak np. krater Kopernik nazywał się Etna). Współczesny mu
R i c c i o l i nadał poszczególnym kraterom nazwy od nazwisk współ
czesnych astronomów i uczonych innych dziedzin. Zwyczaj ten przyją1
się, a przebiegły Riccioli skorzystał, gdyż nie omieszkał zarezerwować
dla siebie i swego ucznia Gr i m a l d i e g o dwóch pięknych, okazałych kraterów. Skutek był taki, że tacy uczeni jak Galileusz, czy później
Newton, zostali skwitowani małymi, niepozornymi kraterkami.
A .W.

KRONIKA PTMA
Zgodnie z wolą zmarlego, długoletniego członka naszego Towarzystwa, ś. p. Feliksa Ciechomskiego, (p. Urania, R. XXIX, grudzień
1958 r.) pozostała po Nim wdowa p. Barbara Ciechomska, przekazała
w darze Oddziałowi Szczecińskiemu P. T. M. A. część Jego !księgo
zbioru w liczbie 107 pozycji, oraz gotowe zwierciadło paraboliczne
o średnicy 150 mm. Bogata kartoteka astronomiczna świadczy jak
sumiennym i gruntownym miloŚlilikiem gwiaździstego nieba był ś. p.
Feliks Ciechomski. Zarząd Główny przesłał na ręce Wdowy pisemne
serdeczne rpodzdęk.owanie za otrzymany dar.
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Włodzimierz Z o n n
Ewolucja Gwiazd Warszawa 1958 PWN - "Biblioteka Problemów".
Co roku przybywają nowe dane obserwacyjne dotyczące różnych
procesów odgryw~a.jących mniejszą lub większą rolę w ewolucji gwiazd.
Co rok przybywają nowe przyczynki naukowe, nowe próby opracowania pewnych zagadnień ewolucyjnych. Pojawiają się jedne hipotezy,
odpadają inne. Zachodzi obawa, że książka o ewolucji gwiazd, zanim
zostanie napisana i wydrukowana, z konieczności pod niektórymi wzglę
dami już będzie przestarzała. Co gorsza to, co nazywamy stanem obec-
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nym wiedzy o ewolucji gwiazd, nie jest czymś jednolitym. Pełno tu.
rzeczy niewyjaśnionych, pełna sprzecznych poglądów, pełno sprzeczności nawet w obrębie jednej teorii. Prof. Zonn zdaje sobie sprawę·
z tych trudności i tak pisze we wstępie do książki:
"Sq jednak powody, dla których popularyzacja tego zagadnienia
się nie tylko czymś pożytecznym, lecz nawet koniecznym.
Życie bieżące ma własne prawa rozwojowe, dalekie nieraz od programów kreślonych ręką dydaktyka lub kierownika instytucji wydawniczej. W zbiorze tych praw występuje zapewne konieczność szybkiego
poznawania spraw najbardziej aktualnych również i wtedy, gdy one
nie są jeszcze jakąś zwartą logiczną całością. Tak przynajmniej się dzieje
na przyklad w dziedzinie zagadnień politycznych; tam istnieje obowią_
zek szybkiego informowania szerokiego ogółu o tym, co się dzieje na
świecie również i wtedy, gdy to, co się dzieje, nie znalazło jeszcze jakiegoś krytycznego naświetlenia lub nawet pozostało czymś niezrozumialym.
Bieg spraw na!Ukowych ma dziś nie mniejsze znaczenie niż bieg
spraw politycznych ..."

wydaje

t

Książka Zonna nie jest pracą popularnonaukową tego typu, do jakiegaśmy przywykli. W tekście spotykamy wzory matematyczne zapisane
za pomocą pochodnych, całek i pojęć z rachunku prawdopodobieństwa,
słowem jest to książka popularna dla czytelników wysokiego poziomu.

Autor pisre:
"Wybór tego poziomu był wynikiem subiektywnego nastawieniaautora. Są zagadnienia, które dają się popularyzować na różnych poziomach i których popularyzacja na poziomie nawet najniższym nie
pozbawia głębi i uroku ... Wydaje się natomiast, że zagadnienie ewolucji
gwiazd przedstawione na niskim poziomie przygotowania czytelnika
stanie się czymś tak dalece gołosłownym i przez to nieinteresującym,
że tego zadania podejmować się nie wall'to. Zbyt wiele miałem dowodów
fałszywego rozumienia książek popularnych i ich destrukcyjnego dz;.ałania wtedy, gdy popularyzowałem zagadnieniaJ trudne i subtelne wobec
zupełnie nieprzygotowanych czytelników, abym szedł w ślady swoich
poprzedników". Książka jest więc - jak na Polskę - pewnym ekspe-

rymentem. Czy znajdzie czytelników? Osobiście mam nadzieję, że tak.
Mamy w kraju wiele inteligencji technicznej, matematyki wyższej uczą
się IIlasi handlowcy, ekonomiści, ba na~t biologowie. Wystarczy
zresztą majomość podstawowych pojęć wyższej matematyki. Trudniejsze terroilny są objaśniane.
Kosmogonia - wiedza o ewolucji - wiąże się, ze wszystkimi chyba
działami astronomii. Dlatego książka Zonna porusza wiele ciekawych
zagadnień współczesnej astronomii i to w sposób nie banalny, na co
pozwala jej wyższy poziom. Czytelnik, który zna już z innych prac
popularnych zagadnienie odkrywania gwiazd podwójnych, zagadnienie
klasyfikacji gwiazd, zagadnienie ich wewnętrznej budowy d inne, z przyjemnością przeczyta o nich jeszcze raz w tej książce jako o rzeczach
zupełnie nowych. W ostatnim rozdziale autor mówi już nie o ewolucji
gwiazd, ale o ogólnych zagadnieniach filozoficznych związanych z dzisi€'jszym stanem wiedzy. Zagadnienie trudne, stąd rzadko poruszane.
Autor przedstawia tu różne nowe, nieraz wprost szokujące poglądy ..
Może się ktoś w całości nie zgadzać z autorem, jednak nie wątpię, że
każdy znajdzie tam wiele ciekawych tematów do samodzielnego przemyślenia. Chciałoby się namówić tych, którzy nie będą mieli czasu (Da
przeczytanie całej książki, aby przeczytali chociaż ostatni rozdział, ale
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.z drugiej strony trudno zrozumieć zakończenie, gdy się nie zna cało
ści. Tyle o zaletach książki.
Do usterek należałoby chyba zaliczyć wielką pewność w przedstawianiu niektórych zagadnień, które wcale nie są tak pewne. Nie miał
bym odwagi dzielić odpowiedzialność z autorem za twierdzenie (str. 30)
.iż

". .. wiemy z

calą

pewnością,

wiek Ziemi ..• wynosi wlaśnie okolo
" ... jest dowodem, że materia
jest stosunkowo mloda." (str. 145), ani że na ciągu

5.109 lat ... ", ani za to,

że

że klaczkowatość

międ.'Zygwiazdowa
głównym nie ma gwiazd zmiennych (str. 183), a już gotów bym się
założyć o wysoką stawkę przeciw twierdzeniu, że obłoki gwiazdowe
są to obiekty " ... nie będące jakimiś zgrupow:zniami gwiazd w sensie
dynamicznym .. ." (str. 166). Na str. 105 zbyt krańcowo przedstawiono

uproszczenia przy obliczaniu orbit galaktycznych gwiazd. Przy tego
rodzaju obliczeniach już od dawna uw;.:ględnia się ogólne pole grawitacyjne całej galaktyki, a nie tylko - jaik pisze autor - jej jądra.
W ogóle jest właściwością autora przejaskrawiać pewne fakty, co na
tym poziomie popularyzacji, chyba nie jest celowe.
Są i przeoczenia inr..ego typu. Tak np. na str. 58 w definicji wska·
źnika barwy,
albo przeoczono wyraz stały, albo zapomniano czegoś
dodać w określeniu jasności L, i Lw wskutek czego uważny czytelnik
spojrzawszy na rys. 6 będzie przekonany, że wskaźnik barwy dla gwiazd
o temperaturze np. 6 000° będzie ujemny. Podobnie ze wzoru na str. 57
i poprzednich rozważań wynikłaby absolutna wielkość gwiazdowa
Słońca -2'~ ' 5 (Słońce byłoby więc olbrzymem). Również błędne są rozważania relatywistyczne (str. 26-27) dotyczące krzywizny przestrzeni.
Wynikałoby z nich, że trójwymiarowa przestrzeń jest zakrzywiona
w czwaJrtym wymiarze - czasie, co zakrawa na jakieś elementarne
nieporozumienie. W rozważaniu na str. 238-239 wskutek pom :nięcia
pewnych istotnych czynników, o których myśli autor, ale o których
nic nie wie czytelnik, całkowicie niezrozumiałe musi pozostać, w jaki
sposób orbita hiperboliczna cząstki może się zmienić na zamkniętą,
zwłaszcza, że poprzednio sam autor (przy okazji gwiazd podwójnych)
dokładnie uzasadnił, że jest to niemożliwe. Z podobnych względów
pozostaje niezrozumiałe, czemu wewnątrz jednej mgławicy pyłki się
prawie nie zderzają, a przy spotkaniu dwu mgławic nagle następują
zderzenia i wytwa!I"Za siP. wysoka temperatura (str. 155). Przecież gę
stość dwu zderzających się mgławic powinna być nie większa niż dwukrotna gęstość jednej z nich. Na str. 106 przedstawiono sytuację cał
kiem odwrotną do rzeczywistej. Powiedziano mianowicie, że teoretyczny rozkład prędkości gwiazd (elipsoida prędkości), wyprowadzony
przy założeniu orbit prawie kołowych, jest niezgodny z obserwacją,
podczas gdy jest to wyjątkowy przypadek, w którym teoria jest zgodna
z obserwacjami (niezgodna jest właśnie w przypadkach pozostałych).
Na str. 64-67 autor stale myśli o objętości, a pisze i kreśli na wykresie "wzrost". W rezultacie rozważania mogłyby być słuszne tylko
po podniesieniu pewnych wielkości do 3 potęgi. Podobnie na f;tr. 38
autor myśli o wielkości gwiazdowej bolometrycznej, a pisze o jasności
bolometrycznej. Daremnie szukamy na rys. 36 objaśnionej w tekście
krzywej N(w) (jest tylko N(v), natomiast spotykamy dwie intrygujące
krzywe 0 1 i 0 2 dla których brak objaśnienia. Matematyczne pojęcie
kąta bryłowego objaśnia autor na str. 1413. zapominając, że posługiwał
się już tym pojęciem (jako znanym) na str. 28.
Te i podobne dalsze usterki należy traktować chyba nie jako błędy,
lecz raczej jako ślady jakby pewnego pośpiechu i roztargnienia. Nie
wypaczają one zasadniczego biegu myśli w książce, ale sprawiają, że
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dla nieprzygotowanego czytelnika (a dla takiego książka jest przeznaczona) pewne rozważania pozostają nieja~me, a o pewnych - pobocznych zresztą dla kosmogonii - zagadnieniach czytelnik może nabrać
nie całkiem prawidłowego wyobrażenia.
Mam nadzieję, że drugie wydanie tej książki, które powinno się
ukazać za 5-6 lat, będzie wolne od tego typu usterek. Zresztą to drugie wydanie bE;dzie już właściwie całkiem nową książką, .b o przez ten
czas stan wiedzy o ewolucji gwiazd z pewnością zmieni się gruntownie.
Konrad Rudnicki

KRONII{A

ZAŁOBNA

W styczniu r. b. zmarł w Nowym Sączu śp. Jan Rybczyk, członek Zatamt. Oddziału PTMA. Zmarły był długoletnim członkiem naszego
Towarzystwa i zjednał sobie wśród miejscowych miłośników astronomii
ogólną sympatię, pozostawiając po sobie szczery żal. Cześć jego pamięci.

rządu

E rrata. ,.Urania", t. XXX, str. 3'3 - w składzie nowowybranego ZaGłównego pominięto przez przeoczenie nazwiska: dyr. Tadeusza
Jachimczaka, Sekretarza, mgr inż. Stanisława Steeiaka, jego zastępcy,
doc. dr Gabryela Leńczyka, Skarbnika i mgr Andrzeja Łaszczyńskiego,
jego zastępcy. Za błąd powyższy Zarząd Główny najuprzejmiej wymienionych Kolegów przeprasza.
rządu

Ryciny na 1-szej i 2-giej stronie okładki.
Fotografia części powierzchni Ks'ężyca (wykorana 4,6 dni po nowiu,
2. VI. 1938 za pomocą 92 cm refraktora obserwatorium Licka), obejmująca okolice Mare Crisium. W te.i okolicy zaobserwowano "most" Księżycowy. (Wg Shy and Telescope, April 1956)
Znak zodiaku: Ryby.
"Most" na Księżycu. l. Powiększony fragment foto~rafii ze strony
tytulowej. 2. Rysunel~ tej okolicy wykonany przez Wilkinsa w dniu
27. VIII. 1953 r. 3. Rysunek wykorany przez G. Ruggieri w dniu 14.
X. 1954 r. 4. Rysun~k wykonany przez J. W. Gawrylawa w sierpniu
1954 r. 5. 6. 7. Seria rysunków wykonamych przez obserwatorów
z Pragi (P. Pfihoda, A. Rlikl, J. SadU) w dn'ach 2. X., 3. X. i 4. IX.
1955 r. Obszerniejsze komentarze w artykule Nowy "k::zwal" K siężycowy.
(Według J. B. A. A., Febr. 1954 ; Coelum, marzo-aprile 1955; Astr. Cirk.
nr 153; Bull. Astr. Inst. Czechoslovakia, nr 2, 1957).
Ryciny na 3-ciej i 4-tej stronie okładki.
U góry: Seria rysuPków .. mostu" na Księżycu, wykonanych przez H. P.
Wilkinsa w nocy z 20 na 21. II. 1954. (Wg J. B. A. A., April 1954 str. 205).
U dołu: Amervkańska r?kieta księżycowa "PIOnier" na chwilę przed
startem (wg Sky and Telescope, November 1958).
Nowa fotograficzna mapa Marsa, opracowana przez de Mottoniego na
podstawie obserwacji z Pic du Midi. Na mapie podana je>st ostatnio
zatwierdzona międzynarodowa nomenkhrt:ura c7czegółów. (Wg Sky and
Telescope, November 1958) .

•

URANIA

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Luty 1959 r.
l<i-28d. Planety i planetoidy. M er kury d0 połowy
m1es1ąca
w Koziorożcu, po
LZym przechodzi do gwiazdozbwru Wodnika; w ostatnich
dniach miesią.a zachodzi prawie w godzinq po Słońcu, wi~c
może być (z trudnością) dostrzegany przez lornetkę . jako
gwiazda wieczorna na jasnym
tle nieba zachodniego. M a r s
je3t nadal piqkną gwiazdą
wieczorną i biegnie ruchem
prostym w konstelacji Byk9;
ovo'o 15. II. prze ~ in3. li'lię Aldebaran-Plejady, bardzo blisko tych ostatnich. Tak je!_!o
jasność (od 0.2 do 0.9 mg) jak
i €rednica (od 9" do 7") mal:ją
skutkiem zwiększania się odległości od Ziemi. J o w i s z
porusza się ruchem wstecznym w zwierzyńcowym gwiazdozbiorze Wagi; jeg0 jasność
wyni~sie średnio minus 1.6 mg.
S a t urn wido"zny w Strzelcu jako gwiazda l wielkości
gw. U r a n przez całą noc widoczny w Raku (jasność 6 myJ.
N e p t u n porusza się ruchem
prostym w Wadze. P a 11 a s
jaśnieje zbliżając się do ooozycj i (w marcu), podczas której
osiągnie
7.5 wielkości
gwiazdowej i może bvć obserwowana dobrą lornetką polową. Porusza się w gwiazdozbiorze Panny, ni~mal dokła
d•lie z południa ku pólnocy
(olrr,>f) ?0. II. mija gwindę
't Vir).
W e s t a, po opozycji
w dniu 29. I. przemierza gw~a7dozbiór Raka kierując ~ię
niemal woro~t na R G'm (Folluks). Widoczna przez dobrą
lornPtkę polową.
2dlh32m. Księżyc zbliży się
do Jowi~za od pólnocy na od-

ległość

2°34' (geod).
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3d22". Uran w opozycji.
4<12h39m, Cień II satelity Jowisza wchodzi na tarczę planety macierzystej, a o 41154m z n iej s<'hodzi.
6tl4152m. l księży c Jowisza znika w cieniu planety macierzystej.
7ll2hOJm. Cień I sat elity Jowisza wchodzi na tarczę planety by zejść
z niej o 4hJOm. W międzyczasie III księżyc końc z y zaćmienie i ukawje
się znowu o 2"34m.
9ll19h01m. K s ięż yc mija Wenus w odległości 4°.4 od północy.
9<123".6. Minimum Algola. Dobre warunki do obserwacji przebiegu
-całego zaćmienia (KsiQżyc

na nowi u).

11ti51J2m. C ie ń II satelity Jowisza wchodzi na tarczę planety macierzystej, by zejść z niej ( j uż za dnia) o 7"27m.
12•120".2. Minimum blasku Algola. Zwłaszcza druga gałąź krzywej

fl;j. blask

rosnący)

13tllh39m. II

dogodna do obserwacji,
Jowisza ukazuje

księżyc

się

po

zaćmieniu

z cienia

planety.
Jowisza wchodzi na tarczę planety.
Jowisza znika w cieniu planety macierzystej.
Cień I księżyca Jowisza schodzi z tarczy planety.
Ukazuje się z cienia III księżyc Jowisza.
I księżyc Jowisza ginie w cicn:u planety.
15lł17hl. Minimum Algola (jeszcze za dnia). Od zmroku możemy obserwować go w czasie jaśmenia po minimum.
16 1'6 11 19m. Księżyc w faziz okolo I kwadry mija Marsa w odległości
5~.9 (prawie 12 tarcz ksi~życowychl od południa.
20tl1h57m. Zaćmienie II księżyca Jowisza zaczyna się (księżyc znika).
20 14hJ4.m. Zaćmienie II księżyca Jowisza kończy się (księżyc uka?:Uje się).
21tl5h4Sm. Cień I księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety macierzystej.
21d20h. Księżyc zakryje gwiazdę a Cne (4.3 mg). Podajcmy momenty
początku zjawiska obliczone dla 5 polskich m iast przez Krakowskie
Obserwatorium Astronomiczne:
14u3h54m.
14''4"20m.
14"6"03m.
14ll6h3Jm.
15d1hJ3m.

Cień

III

I

ks i ężyca

księżyc

Poznań
Wrocław

Toruń

Kraków
Warszawa

21d20"311114
31.2
33.5
34.7
36.2

, 22tl3h06m. I księżyc Jowisza znika zaćmiony cieniem planety ma-

-cierzystej.
23dOhJ6m. Cień I satelity Jowisza wchodzi na tarczę planety by
z niej o 2h25m.

zejść

25lłl()h29m.

.

Cień

I;I satelity schoJzi z tarczy planety.

27ll41 32m. Zaćmieniu podlega II satelita Jowisza (zniknięcie).
27t16h52m. Ukazame <'ię tegoż księżyca z cienia planety.
28d23h35'!1 Cień II satelity wstępuje na tarczę planety.
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l, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Ob<erw'ltorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Se kretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki l ~o
boty w godz. 18-19. pokazy nieba do godz. 21-~ZPj. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz . 14-tej .
Frombork - Sekretariat w lokalu wta•nym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20 Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór .
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa , ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-1R.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polskich Lin!! Oceanicznych
Gliwice - Siedziba w gmachu Gliwickiego Zjednoczenia Węglowego przy ul. Mar~
cina Strzody 2. Pokazy nieba odbywają się w katdy bez<"hmurny wieczór po
upr7ednlm telefonlcznvm porozumieniu z J Kaszą, Ruda Sląska, ul. Obrońców
Stalingradu 32. tel. 52-481.
.Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynpk R. teJ 78 Pokazy nieba l zwit'd7anie zbiorów !(nomonlcznych dla wyc!eczell
Zl!loszonych listownie lub telefonirznle na umówlony termin .
Katowice- Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarlum l Obserwatorium Astronomicznym w Wojrwńdzkim Parku Kultury l Wypoczynku w Chorzowie l.
skr. poczt. 10, tel. 301-49.
Białystok

BiPCZ -

-

Ul.

Biała

PrzPdmiPŚt'ie

URANIA
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Klelee - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m . 4. Sekretarl'it czynny
w poniedziałki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartkl
w godz. 18-20. Pokazy meba na Wawelu w bezchmurne w1eczory od god<:.
19-21.
Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1 1 p., (J.an
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - 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.
Myślenlce Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą Oddziału .

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy J e ziOrze Długim.
Wyci e czki po uprzednim porozumiPniu telefonicznym nr 24-74 (Muze um Mazurskie). Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. lS-tej
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Byt0msklch 3. Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz . 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży .
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Dom•1 Kultury, Al. l-go Maja , III piętro .
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H . Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18- 20.
Plo~k - J . Burzyńskl, Plac Narutowicza l, Delegatura "Ruchu".
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publlczn~> pokazy nieba
w ka ż dy bezchmurny wieczór w P a rku im. Kasprza ka na te r t>nie włas(lej
Dostrzeg alni P. T . M . A. (obok Palmiarni) . Sekretariat l biblioteka czynne
we wtorki i czwartki w godz. od 17-19. Pracownia szlifers ka czynna w dniach
dy ż urów w lokalu Oddziału.
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnlkl czynny we
środy w godz. 2!f-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowa nym dni e m jest czwarteJ<.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Ko ~ ciuszkl 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 t btblłoteka c7.ynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-1!•. Zebrania
Oddziału w każdy poniedziałek o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmu,·ny
poniedziałek, czwartek l sobotę o godz. 19 (Zbiórka w lokalu Oddziału). W dniu
21. II. - Uroczysty Obchód Kopernikowski.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje czynne 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 poniedziałki, środy l piątki,
z wyjątkiem przypadających na te dni ~wiąt. Seanse w Planetarlum dl~ wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretariatem
(tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór w lutym br.
odbędzie się Walne Zebranie Członków o godz. 17.30. W czasie poprzedzającym
część oficjalną Zebrania będzie wygloszony referat naukowy. Szczegóły podane będą w prasie.
· Zakopane - Oddział nie posiada Własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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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

JERZY POKRZYWNICKI- Warszawa

TEKTYTY
Część

I.

Mołdawity,

Australity i inne grupy tektytów. Pseudotektyty.
Wiek tektytów.

Do różnych zagadek, których rozwiązanie jest zadaniem
meteorytyków, zaliczyć należy zagadnienie pochodzenia tektytów - zagadnienie, które od kilkudziesięciu lat zajmuje umysły uczonych. W tym czasie powstała obszerna na ten temat
literatura, której część cytuję na końcu artykułu . Jak zobaczymy dalej, istnieje kilka hipotez pochodzenia tektytów, lecz
żadna z nich nie może być uważana za udowodnioną. Jak się
zdaje, najwięcej zwolenników posiadają hipotezy przypisujące
tektytom pochodzenie kosmiczne, chociaż i one pozostaną pod
znakiem zapytania dopóty, dopóki jakiś fakt spadku tektytu
nie zostanie niewątpliwie stwierdzony.
Co to są tektyty, omówiłem już pokrótce w Uranii (r. 1955
Nr 11). Obecnie postaram się potraktować ten temat nieco
szerzej.
Pierwsze okazy tektytów znajdowane były od bardzo dawna
w Czechach, a pierwsze o nich wzmianki znajdujemy w literaturze już w roku 1787, gdzie nazywano je "czeskimi chryzolitami". Obecnie znaleziska te nazywają "mołdawitami'·, od
rzeki Mołdawy w południowych Czechach (gdzie znaleziono
najbogatsze ich rozsypiska) w odróżnieniu od innych tektytów
znajdowanych różnymi czasy w różnych krajach naszego globu.
Mołdawitów znaleziono bardzo wiele okazów. Używano je
do wyrobów jubilerskich i zdobnictwa, jednak zachowało się
ich wiele - w samym tylko muzeum w Pradze ponad 10 000.
Mają one wygląd niewielkich, lekko wydłużonych, ciemno-zielonych szkiełek o średnicy do kilku cm; oszlifowane dają ładną,

82
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lśniącą, zieloną powierzchnię. Szczegółowe

ich badanie przeprowadzili naukowcy czescy (np. B ar e s, H a n u s) i inni (np.
H a m m o n d). Tektyty składa.ią się głównie z krzemionki
(Si0 2 } i tlenków glinu (Al~0.1 ). Jak się zdaje, tektytów nie znaleziono poza Czechami nigdzie w Europie, natomiast znaleziono
ich wiele przede wszystkim w Australii i zachodnim basenie
Pacyfiku. Od miejsca swego znalezienia nazywają ich ,,australitami", "filipinitami", "indochinitami" itd.
Australity rozsiane są na ogromnych przestrzeniach, szczególnie na południu Australii. Pierwszą wzmiankę o nich znajdujemy w r. 1865 w pracach K. D ar w i n a, który pierwszy
uzyskał okaz australitu, pochodzącego z piaszczystych równin
położonych pomiędzy rzekami Darling i Murray w Nowej Południowej Walii. Z biegiem czasu znajdowano ich bardzo wiele.
Np. w ostatnich dwudziestu kilku latach znaleziono ich około
1500 w okręgu Port Cambell. Szczegółowe badanie australitów zawdzięczamy m. in. F e n n e r o w i, który sądził, że pochodzą one z jednego spadku w postpliocenie i że współczesn~
ich spadki są niemożliwe. Autor ten sądzi, że ogólna ilość
australitów wynosi od l 000 000 do 10 000 000 sztuk 1}.
Zresztą w literaturze znajdujemy wiadomości i o współ
czesnym spadku paru okazów australitów. Niektórzy bronią
prawdziwości tych faktów, inni o nich powątpiewają. Chemicznym składem swoim australity nie różnią się zasadniczo
od innych tektytów.
Wkrótce po okryciu australitów odkryto rozsypiska tektytów na niewielkiej wyspie Biliton z archipelagu Malajskiego.
Nazwano je "bilitonitami", lub ,,bombami szklanymi". Znajdowano je oddzielnie w piaskach z górnego trzeciorzędu lub
wczesnego czwartorzędu. Następnie odkryto tektyty na są
siednich wyspach: Jawie ("jawaity"), Borneo i innych
a w r. 1926 znajdowano licznie ich egzemplarze na wyspie
Rizali. Nazwano je ,,rizalitami" lub "filipinitami" 2 }.
Znalezione na wyspach Filipińskich okazy tektytów dostarczają jedynej w swoim rodzaju sposobności do studiów tych
najbogatszych znanych w świecie rozsypisk tektytów w ich
naturalnym otoczeniu.
1
.,Meteoritics" Vol. l. Nr 4 (r. 1955)
) W ostatnio ogłoszonej w
pracy na temat australitów W. A. Cassidy udowadnia ich meteorytyczne
pochodzenie z praplanety-rodzicielki meteorytów.
i) Jak mogłem się przekonać z oględzin okazu rizalitu, który traCił ostatnio do moich rąk, bywają i czarne tektyty, (wbrew temu, co
pisałem na temat tektytów w Uranii z r. 1955). Również australity są
czarne.
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W roku 1929 znaleziono wiele tektytów w Indochinach.
je L a c roi x . Nazwano je "indochinitami'·. Kształt.
ich nie różnią się zasadniczo od kształtów innych tektytów,
jednak zabarwienie ich odznacza się kolorem brązowym.
Największe okazy tektytów znaleziono dotychczas na wyspie Luzon. Największy okaz waży 1070 g i posiada kształt
prawie doskonałej kuli o średnicy ponad 10 cm. Poza tym znaleziono z górą 100 okazów o ciężarze od 200 do 700 g.
Największy egzemplarz z całych Indochin pochodzi z Kambodży i waży 630 g, gdy z kolei największy malachit, rzekomo
pochodzący z Pahangu, waży już tylko 646 g. Do niedawn:1
znano tylko niewiele okazów ważących ponad 300 g, i to
wszystkie z Indomalajów, gdzie przeciętny ciężar tektytów
waha się w granicach od 15 do 20 g.
Co się tyczy australitów, to na ogół należą one do najmniejszych; do niedawna największy okaz ważył 218 g, gdy
przeciętny ich ciężar wynosi tylko l g lub mniej. Tektyty
z innych okolic kuli ziemskiej mają masy pośrednie , lecz na
ogół nie stwierdzono cięższych niż 150 g.
Największym jednak prawdopodobnie okazem ze wszystkich znanych tektytów musiał być sławny okaz z Indochin,
który rozpadł się niegdyś nad południowym Laosem. Znaleziono z niego na stosunkowo małej przestrzeni kilka tysięcy
nieregularnych fragmentów, z których największy waży ponad 3 kg, gdy natomiast drobne ważą tylko niewiele gramów
każdy. Dane te zdają się wskazywać, że wszystkie powyższe
okazy są częściami jednego wielkiego tektytu, o promieniu być może l m i ciężarze przypuszczalnie około 100 kg.
Godny uwagi jest również fakt, że we wspomnianej ostatnio
okolicy nie znaleziono nigdzie w sąsiedztwie żadnych całko
witych okazów tektytów. Zdaje się to wskazywać na rozpad
w atmosferze jednej wielkiej bryły tektytowej, co przysparza
znów argumentów na rzecz kosmicznego pochodzenia tektytów. Gdyby tektytowi temu towarzyszyły masy drobniejszych
okazów, to powinny były rozsiać się one daleko poza miejscem
wybuchu głównej masy, czego się jednak w danym wypadku
na terenie nie obserwuje.
Typowe dla wszystkich grup tektytów kształty to: sferoidy,
dyski, owale, walce, ·,.hantle'', krople, postacie ostrokańcza
ste itp.
Oprócz wymienionych grup tektytów znane są okazy tektytów z Texasu (USA) 8 i Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce.

Opisał

3) V. E. Barnes "North American Tectites" Univ. of Texas Publ.
(No) 945, 477-656, 1940.
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Nie będę się wdawać w bardziej szczegółowe rozważania na
temat pewnych różnic istniejących pomiędzy poszczególnymi
grupami tektytów, ograniczę się tylko do uwagi, że wprawdzie
różnią się one niera{: wielkością, kolorem, pewnymi cechami
powierzchni, kształtami, szczegółami składu chemicznego i niektórymi własnościami fizycznymi, nie mniej różnice te nie są
tak istotne, aby wszystkich tych grup nie można było zaliczyć
do tzw. "prawdziwych" tektytów.
Podobnie, jak wyniki badań meteorytów zmusiły uczonych
do zaliczenia pewnych okazów do tzw. "pseudometeorytów",
znamy różnego rodzaju szkła krzemowe zaliczane do tzw. "pseudotektytów". Do nich zalicza się znalezione w różnych miejscach kuli ziemskiej okazy, jak np. tzw. ,.darwinity" znale7.ione przez K. Darwina na wyspie Tasmanii, szkła znalezwne
na pustyni Libijskiej oraz szkła znalezione w okolicach niektórych kraterów kosmicznych jako to "Arizońskiego", "Henbury",
.. Wabar·' i "Aouelloul".
Podobne do tektytów szkła zwane "amerykanitami" znaleziono w Kolumbii i Peru, jednak nasuwają one wątpliwości
co do zaliczenia ich do właściwych tektytów.
Niedawno w Val Verde County nad Rio Grande w Texasie
znaleziono 350 ciekawych, symetrycznych okazów naturalnego
szkła przypominających australity. Rozsianie tych okazów na
małej eliptycznej przestrzeni, nader oddalonej od jakiejkolwiek strefy aktywności wulkanicznej, nasuwa możliwości pozaziemskiego ich pochodzenia, chociaż wykazują one pewne cechy
wyłączające je stanowczo z ogólnej kategorii prawdziwych
tektytów. Cross nazywa je "walwerdytami''. Walwerdyty wykazują bliskie pokrewieństwo z amerykanitami.
Wszystkie te szkła różnią się wprawdzie od właściwych
tektytów zarówno wyglądem, jak i w pewnym stopniu swym
składem chemicznym oraz pewnymi własnościami chemicznymi,
jednak nie na tyle, aby niektórzy uczeni (jak to dalej zobaczymy) nie mogli przypisywać im wspólnego pochodzenia.
Dla wyjaśnienia genezy powstania tektytów jest rzeczą
ważną zorientowanie się w ich przybliżonym wieku. Jak się
wydaje, może tu być z powodzeniem zastosowana metoda argonowo-potasowa z uwagi na stosunkowo dużą zawartość potasu,
jaką wykazują analizy tektytów. Przeprowadzone ostatnio przez
H a m m o n d a określenie składu chemicznego 3 mołdawitów
i 2 australitów dało zawartość K 2 0 - 3,34%, tj. dostateczną
ilość dla zastosowania tej metody. Istotnie udało się ją zastosować Hansowi Suessowi i jego współpracownikom, którzy dla
wielu filipinitów i australitów uzyskali wiek od 10 do 73 mi-
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lionów lat, a następnie wielkość graniczną 10 7 lat, tj. 10 milionów lat, co wskazuje na wiek starszy od wieku pokładów geologicznych, w których te grupy tektytów zostały wykryte,
jednak znikomo mały w stosunku do wieku Ziemi.
Badanie wieku innych tektytów metodą argonową przez
G er l i n g a i Ja s z c z e n k ę dały wyniki podobne do uzyskanych dla australitów i filipinitów:
Wiek rizalitów
1,2 '< 107 lat
"
indochillitów 4,6 X 106 ..
mołdawitów 3,1 X lOG "
Z punktu widzenia geologicznego można podzie~ić tektyty
na 5 grup:
1. Afrykanity z Wybrzeża Kości Słoniowej leżące w pokładach przypuszczalnie z epoki mezozoicznej.
·
2. Tektyty z Texasu, przypuszczalnie z górnego eocenu (paleogen).
3. Mołdawity, czyli tektyty europejskie z helwickiej warstw
środkowego miocenu (neogen).
4. Indo-malaity, czyli wszystkie tektyty Dalekiego Wschodu,
niewątpliwie ze środkowego pleistocenu.
5. Australity - przypuszczalnie z post-pleistocenu lub nawet
młodszych warstw.
Jest rzeczą ciekawą zauważyć, że najdawniejsze tektytyafrykanity nie różnią się niczym istotnym od innych grup tektytów, nawet od tych z najmłodszych pokładów.
ANDRZEJ WOSZCZYK -

Liege

OBSERWATORIUM DE HAUTE-PROVENCE

Koniec XIX i początek XX wieku, to okres gwałtownego
rozwoju astrofizyki. Nowa ta gałąź astronomii wymagała coraz
to potężniejszych instrumentów i czystego nieba. Dziewiętnasto
wieczne obserwatoria były za ubogie, by sprostać wymaganiom
astrofizyki. Ponadto znajdowały się one często w bezpośredniej
bliskości dobrze oświetlonych i zadymionych miast. Ich niebo
z dnia na dzień stawało się coraz bardziej nieodpowiednie do
eksploatacji astrofizycznej. Astronomowie zaczęli myśleć o budowie z dala od świateł, dymów i kurzów wielkomiejskich,
dużych i dobrze wyposażonych obserwatoriów astrofizycznych.
W Polsce, prof. Wł. D z i e w u l ski w 1918 r. wysunął myśl
budowy takiego ośrodka, a na zjeździe astronomów w Toruniu
w 1923 r. zapadła uchwała o utworzeniu Narodowego Instytutu
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Astronomicznego, który miał spełniać podobne zadania, jak
przyszłe Centralne Obserwatorium Astronomiczne Polskiej
Akademii Nauk.
Astronomowie francuscy doszli do analogicznego wniosku
w 1924 roku. Od tego też roku rozpoczęli poszukiwania odpowiedniego miejsca na nowe obserwatorium. Chodziło o znalezienie takiego miejsca, w którym byłaby duża liczba nocy bezchmurnych, dobra przeźroczystość atmosfery i dobre obrazy
teleskopowe gwiazd. W tym celu M. Pru d h o m m e, J. D uf a y i A. C o u d e r pod kierownictwem A. D a n j o n a prowadzili metodyczne obserwacje w H a u t e- S a v o i e i w H a ut e - P r o v e n c e. W wyniku tych obserwacji pierwszeństwo
przyznane zostało Wysokiej Prowansji. Obserwacje dokonane
następnie w kilku miejscowościach w Prowansji i na różnych
wysokościach (od 600 do 1100 m) wykazały, że nie ma tam
miejsc uprzywilejowanych i że czystość nieba i jakość obrazów
są praktycznie niezależne od wysokości. Z drugiej strony Obserwatorium Paryskie założyło w 1931 r. swą stację astrofizyczną
w For c a l q u i er, wyposażając ją w 80 cm teleskop. Stacja
b po kilku latach pracy dostarczyła niezbitych dowodów, że
teleskop dużych rozmiarów miałby w tym rejonie doskonałą
wydajność .

Oficjalnie projektem budowy nowego obserwatorium zainteresowało się Ministerstwo Oświaty w 1932 roku. Powołano
wtedy ,.Komisję Nowego Obserwatorium·' i dyskutowano sprawy ulokowania, ogólnej organizacji i wyposażenia przyszłego

obserwatorium.
W roku 1936 podjęto decyzję utworzenia Instytutu Astrofizycznego w Paryżu i Obserwatorium de Haute-Provence pod
auspicjami .J;'J"arodowego Ośrodka Badań Naukowych. Na miejsce
budowy Obserwatorium wybrano ostatecznie płaskowzgórze
położone o 3 km na północ od miejscowości Saint-Michel.
Dziś Paryski Instytut Astrofizyczny jest powszechnie znany,
a w Saint-Michel l'Observatoire wyrosło całe miasteczko astronomiczi1e mO§ące się szczycić mianem największego astrofizycznego obserwatorium Europy.
Ooserwatorium de Haute-Provence wyposażone jest w następuj.ące instrumenty obserwacyjne: 4 reflektory o średnicy
luster 60. 80, 120 i 193 cm, teleskop Schmidta 30 cm, astrograf
Zeissa 20 cm i dwa pryzmaty obiektywowe F e h r e n b a c h a
o 15,5 i 40 cm średnicy.
Teleskop ,60 cm, zainstalowany w 1958 r., w montażu niemieckim, pracuje w ognisku Cassegraina i w zasadzie jest zarezerwowany dla fotometrii . fotoelektrycznej.
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Teleskop 80 cm, ten sam, który przez około 15 lat pracował
w Forcalquier, jest instrumentem najbardziej uniwersalnym.
Służy do fotografii bezpośredniej (w ognisku Newtona i Cassegraina) do spektrografii. do polarymetrii i do fotometrii fotoelektrycznej. Jego zwierciadło szlifowane było , jak również
i zwierciadła 120 i 193 cm przez A. C o u d er a w Obserwatorium Paryskim. Montaż jest typu angielskiego. Napęd zrealizowany jest za pośrednictwem wycinka koła zębatego umieszczonego na północnym końcu osi godzinnej. Swiatłosiła: F/6
w systemie Newtona, F /15 w układzie Cassegraina. W kopule
jest ruchoma podłoga, ułatwiająca pracę w ognisku Cassegraina.
Teleskop 120 cm , pracujący od 1943 roku, posiada montaż
analogiczny jak tel. 80 cm. Jego zwierciadło nie jest ,,przedziurawione" - pracuje tylko w ognisku Newtona (F/6). Do
chwili uruchomienia teleskopu 193 cm był on podstawowym
narzędziem w obserwatorium. Służy głównie do spektrografii,
fotografii bezpośredniej i fotografii elektronowej (z kamerą
L a l l e m a n d a). W jego kopule ruchomy pierścień ze schocbmi mogącymi oscylować pozwala na łatwy dostęp do przyrządów obserwacyjnych we wszystkich możliwych pozycjach
teleskopu.
O wspaniałym 193 cm teleskopie pisałem w Nr. 12 (tom
XXIX) "Uranii". Przypomnę tu tylko. że jest to najbardziej
.. zautomatyzowany" teleskop świata i największy w Europie.
Może pracować w ognisku pierwotnym (F/5) Newtona, Cassegraina (F/15) i coude (F/30). Będzie służył głównie do spektrografii gwiazd i mgławic oraz do zdjęć bezpośrednich.
Kamera Schmidta i astrograf Zeissa instalowane są wymiennie na ,,stole równikowym" razem z ,.małym pryzmatem
obiektywowym". Kamera Schmidta skonstruowana pn;ez A.
C o u d er a i wykonana w warsztatach Instytutu Astrofizycznego w Paryżu, o światłosile F / 1.9, służy głównie do fotografowania słabych mgławic i komet. Używana jest też ona, podobnie jak astrograf Zeissa do fotografowania, w celu robienia
mapek, pól studiowanych z punktu widzenia szybkości radialnej "małym" i "dużym pryzmatem obiektywowym'·.
Istrumenty, które nazywam po prostu pryzmatami obiektywowymi, są to astrografy wyposażone w obracalne pryzmaty
'Obiektywowe a vision directe. Teorię ich opracował Ch. F e hr e n b a c h. Służą do wyznaczania szybkości radialnych gw~a~d.
Małym pryzmatem obiektywowym (C/)= 15,5 cm, F= 225 cm)
wyznacza się Vr gwiazd jaśniejszych niż 9m ze średnią dokład
nością ± 1 km/sek~Materiał uzyskiwany tymi instrument,a mi
jest opracowywany głównie w Obserwatorium w Marsylii. ·
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Oprócz tych podstawowych instrumentów obserwacyjnych
znajduje się w Obserwatorium de Haute-Provence cały szereg
innych urządzeń, z których na uwagę najbardziej zasługują:
radiointerferometr, heliograf monochromatyczny i urządzenia
do badań świecenia nocnego nieba. Radiointerferometr zbudo-.
wany w 1955 roku. ale jeszcze "poważnie" nie pracujący, słu
żyć ma do badań i lokalizacji radioźródeł. Złożony jest z dwóch
paraboloidów nieruchomych, odległych o l km i odbiera fale
o długości l m (300 MHz,t sek). Oczekiwana zdolność rozdzielcza
jest rzędu 5'. Heliograf monochromatyczny z filtrem polaryzującym L y o t a fotografuje co minutę, od wschodu do zachodu, Słońce w świetle linii wodorowej Ha. "Prowadzenie··
i robienie zdjęć jest całkowicie automatyczne. W każdą pogodną i bezksiężycową noc, fotometr fotoelektryczny Ba r b i er rejestruje natężenie różnych promieniowań wysokich
warstw atmosfery. Duży, bardzo światłosilny pryzmatyczny
spektrograf (średnica obiektywu 24 cm, ogniskowa 16 cm) też
śledzi regularnie nocne niebo.
Każdy instrument ma swego "opiekuna'', który odpowiedzialny jest za jego stan i sprawność techniczną. Do teleskopów 80, 120 i 193 cm przydzieleni są nocni asystenci, którzy
pomagają astronomowi w operowaniu instrumentem, wywoły
waniu klisz lub w natychmiastowym usuwaniu ewentualnych
awarii itp.
W każdym pawilonie obserwacyjnym (6 kopuł i 3 inne
.,budki") znajduje się biuro dla astronoma, małe laboratorium
(np. elektronowe lub dla kalibracji fotometrycznej klisz) i ciemnia fotograficzna (z lodówką na zapasowe klisze). Czas średni
i gwiazdowy jest doprowadzony do wszystkich punktów obserwacyjnych od jednego zegara "matki'· - zegara wahadłowego
umieszcwnego pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze
w podziemnej piwnicy.
Laboratoria, biura dla astronomów i biblioteka mieszczą się
w specjalnym budynku. Obserwatorium dysponuje kilkoma
fotometrami i samopisami (fotometry L a 11 e m a n d a, C h al o n g e' a i Z e i s s a), kilkoma komparatorami oraz spektrakomparatorami F e h re n b a c h a. Laboratorium optyczne jest
dobrze wyposażone, szczególnie dla doświadczeń w zakresie
interferencji światła. Laboratorium fotograficzne jest doskonale urządzone i wyposażone. Wszystkie zwierciadła teleskopów są aluminizowane na miejscu w specjalnie do tego celu
urządzonym laboratorium.
Warsztaty mechaniczne, stolarski i elektryczny, zajmują
budynek tej samej wielkości co budynek laboratoriów.
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. Obserwatorium de Haute-Provence jest otwarte w zasadzie
dla wszystkich astronornów francuskich i zagranicznych, którzy prowadzą takie badania astrofizyczne, dla których używa
nie instrumentów i nieba Haute-Provence jest pożądane .
Obserwatorium jest administrowane, pod kontrolą Komitetu
Dyrekcyjnego, przez jednego Dyrektora i jednego vice-Dyrektora. Komitet Dyrekcyjny i Dyrektorzy mianowani są na
okres trzech lat przez Narodowy Ośrodek Badań Naukowych.
Dyrektorem Obserwatorium de Haute Provence od 1936 roku
jest J. D u f ay, Dyrektor obserwatorium i profesor na uniwersytecie w Lyon, a vice-dyrektorem od 1943 roku C h. F e hre n b a c h - Dyrektor obserwatorium w Marsylii i profesor
na tamtejszym uniwersytecie. Zaledwie jeden lub dwóch astronomów, oprócz dyrektorów, jest przywiązanych organizacyjnie
do obserwatorium i to na okres nie dłuższy jak 2-3 lata. Inni
astronomowie przyjeżdżają tu tylko na okresy kilkutygodniowe - na obserwację i ewentualne wstępne opracowanie uzyskanego materiału. Przyjeżdżający astronomowie mieszkają
w specjalnym hotelu dysponującym około 30 pokojami (dwa
budynki) i stołówką oraz odpiorrrikami radiowymi i telewizorem.
Personel administracyjny i techniczny (około 35 osób)
w większej części mieszka z rodzinami na terenie obserwatorium w sześciu dla nich zbudowanych stylowych willach. Ich
dzieci są dowożone codziennie do szkół (podstawowej w St. Miche!, odległość 3 km i średniej -- Manosque - 17 km) samochodami obserwatorium.
Cały teren obserwatorium (około 100 h) jest skanalizowany.
Siatka asfaltowych dróg łączy wszystkie budynki. Do każdego
z nich doprowadzona jest woda, gaz. i telefon. Zimą prawie
wszystkie budynki są ogrzewane E:lektrycznością. Prąd może
być pobierany z trzech różnych linii wysokiego napięcia praktycznie nie grozi pozostawanie ani na chwilę bez prądu.
Obserwatorium de Haute-Provenće może już dziś pochwalić się bardzo poważnym udziałem w zdobywaniu wiadomości
o strukturze gwiazd i Galaktyki. Wykonywane tam są prace
w zakresie wszystkich prawie kategorii gwiazd, mgławic gazowych i komet. Mierzy się szybkość radialną gwiazd, polaryzację gromad i mgławic pyłowych. Wykorzystuje się zjawiska
interferencji do badań mgławic gazowych. Dla fotometrii fotoelektrycznej zarezerwowany jest tarń duży teleskop. Pomiary
fotometryczne robione były aż do A= 3,6 r.-L. Teleskop elektronowy, nadzieja astrofizyki, tam dorasta i doskonali się. Tam
uzyskane zostały ważne dane dotyczące świecenia nocnego
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nieba. I radioastronomia też jest tam reprezentowana. I to
wszystko w dwadzieścia kilka lat po podjęciu decyzji o budowie tej instytucji. Czyż nie jest to imponujące osiągnięcie?
Napewno tak. Wspaniałe osiągnięcie i żywy dowód na to, jak
wielką mają rację astronomowie polscy, dążąc od kilkudziesię
ciu już lat do budowy podobnego ośrodka w Polsce.
Ziarno pierwej rzucone zostało w Polsce, ale kiełkować
jeszcze nie zaczęło. We Francji, choć później zasiane już w potężne drzewo wyrosło i daje przepiękne owoce.
Ale Polacy mają reprezentacyjne planetarium, a Francji
na takie luksusy nie stać.
ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

NA.JDZrWNIEJSZY UKŁAD SATELITOW
"Są

rzeczy na niebie i ziemi,
śniło się waszym filozofom".
(Szekspir - Hamlet, I akt)

o których ani

Księżyce Marsa noszą nazwę Phobos i Deimos. Jak to zwykle czyni się w astronomii - sięgnięto po nie do mitologii.
W "Iliadzie" Homera takie właśnie bóstwa towarzyszą srogiemu bogowi wojny Aresowi.
Phobos i Deimas stanowią najbardziej prawidłowy układ
satelitów w systemie słonecznym . Ich orbity są bowiem pra-

DEJM05

Schemat orbit
można

układu satelitów
było zaznaczyć

je

Marsa. Same satelity są zbyt małe, aby
na rysunku we właściwej skali.

wie dokładnie kołowe i leżą ściśle w płaszczyźnie równika
Marsa 1 ). Zewnętrzny satelita, Deimos, obiega Marsa w średniej
odległości 23460 km od jego środka, a więc 20070 km od powierzchni planety. Orbita jego jest prawie dokładnie kołowa
(mimośród e= 0,003), toteż zmiany odległości satelity od Marsa
1) Chodzi tu o nachylenie średnie do płaszczyzny równika. Bliskość
wielkiej masy planety wywołuje bowiem zakłócenia i okresowe zmiany
nachylenia w granicach 2° dla Phobosa i 3° dla Deimosa.
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nie przekraczają 140 km. Phobos jest oddalony od środka
Marsa średnio o 9380 km; odległość od powierzchni planety
wynosi tylko 5990 km, a więc w przybliżeniu tyle, ile jest
z Nowego Jorku do Lizbony. Orbita Phobosa ma nieco większy
mimośród (e= 0,017), ale zmiany odległości księżyca od Marsa
nie przekraczają 320 km. Deimos wykonuje pełny obieg dokoła
Marsa w ciągu 30h17m55s, natomiast obieg Phobosa trwa tylko
7 11 39 01 135 • Doba Marsa (24h37m) zawiera zatem ponad trzy Phobosowe "miesiące". W·naszym układzie słonecznym jest to jedyny wypadek, w którym satelita obiega planetę szybciej, niż
<ma sama obraca się dokoła osi.
Oba księżyce są tak maleńkie, że nie udało się dotąd bezpośrednio zmierzyć ich rozmiarów. Lowell próbował wprawdzie
pomiarów mikrometrycznych, ale otrzymane przez niego śred
nice: 58 km dla Phobosa i 16 km dla Deimosa są zupełnie nierealne. Wynikałoby z nich na przykład, że Phobos odbija tylko
l% światła słonecznego padającego na jego powierzchnię. Pomiary Lowella są też mało wiarygodne ze względu na to, że
zmierzone wartości leżały już na granicy zdolności rozdzielczej
·używanego przez niego teleskopu.
Jedyne informacje o rozmiarach satelitów Marsa można zatem otrzymać przyjmując jakieś najbardziej rozsądne założe
nia o ich zdolności odbijania światła. Rachunek jest tu bardzo
prosty. W średniej opozycji Phobos widziany z Ziemi świeci
iak gwiazda 11'~5, a Deimas jak gwiazda 13'!'0. Jasność
Marsa wynosi wówczas -P''85, a zatem odbija on (2,512) 13 •35 ==
=-- 219 000 razy więcej światła niż Phobos i (2,512) 14•85 = 871 000
Tazy więcej światła niż Deimos. Jeżeli przyjmiemy, że satelity
.odbijają światło w takim samym procencie jak Mars, to podane wyżej liczby dają po prostu stosunki powierzchni Marsa
i satelitów. Przechodząc od powierzchni do średnic, otrzymujemy, że średnica Phobosa wynosi 15 km, a Deimasa 7,5 km .
Do wyniku tego trzeba podchodzić z pewną rezerwą. Jeślibyśmy bowiem przyjęli np., że księżyce Marsa odbijają światło
dwukrotnie gorzej od planety, to otrzymamy wyniki odpowiednio 22 km i 11 km; jeżeli natomiast rzeczywiste ich albedo
jest większe- średnice mogą być mniejsze.
Możemy zatem dojść do wniosku, że księżyce Marsa mają
średnice od kilku do kilkudziesięciu, najprawdopodobniej kilkunastu kilometrów. Są to więc prawdziwe karły przestrzeni
tworzące miniaturowy, ale za to jakże bardzo prawidłowy model systemów kosmicznych. Wielu uczonych jest zdania, że księ
życe te mogą być blokami skalnymi o dość nieregularnych
;kształtach, podobnie jak niektóre planetoidy.
'
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Niezwykle ciekawie

wyglądają

ruchy Phobosa i ' Deimosa
Marsa. Phobos porusza się po niebowschodzi na zachodzie i zachodzi na
wschodzie, wyprzedzając obrotowy ruch planety. Znajdując się
przy horyzoncie jest on znacznie dalej od obserwatora niż w momencie przejścia w pobliżu zenitu. W związku z tym, jego pozorna średnica zmienia się w granicach od 5, 7 do 8,8 minut
łukowych. Nasz Księżyc jest tak daleko od Ziemi, że wspomniana różnica odległości od obserwatora przy horyzoncie
i w zenicie jest bardzo mała i rozmiary tarczy są w obu wypadkach praktycznie takie same. W najdogodniejszych warunkach Phobos świeci dla obserwatora na Marsie blaskiem -8m8,
a więc 60 razy słabiej niż Księżyc w pełni widziany z Ziemi.
Deimos, który jest znacznie bardziej odległy od Marsa, ma
wielkość gwiazdową -5"'0 i wygląda podobnie jak Wenus na
naszym niebie. Zmiany faz Phobosa można z łatwością śledzić
gołym okiem, natomiast fazy Deimasa są rozróżnialne z wielkim trudem.
Ruchy obu księżyców mogłyby stanowić dla mieszkańców
Marsa znakomitą, dostępną dla wszystkich miarę czasu. Phobos
biegnie bowiem po niebie szybko jak wskazówka minutowa,
natomiast godziny odmierza powolny Deimos. Ten naturalny
zegar nie byłby jednak dostępny dla mieszkańców okolic biegunów, tam bowiem księżyce są niewidoczne ze względu na
zbyt małą odległość od Marsa. Jeśli zatem, tak jak się projektuje, pierwsi austronauci dostaną się na Marsa z rakiety kosmicznej przy pomocy wyposażonych w płozy samolotów,
które będą mogły wylądować na śniegowych czapkach biegunowych, to nie ujrzą oni księżyców, tej największej atrakcji
Marsowego nieba.
Można by wiele pisać o ruchach miniaturowych satelitów,
o ich zaćmieniach itd., są to jednak rzeczy, które mogą stanowić najwyżej magnes przyciągający w przyszłości turystów
z Ziemi. Bardzo istotne jest tu natomiast inne zagadnienie:
układ satelitów Marsa przysparza wiele kłopotów uczonym
opracowującym teorie kosmogoniczne. Obecny stan w tej dziedziniE!' można określić jednym słowem: ignoramus.
Jak wiadomo, wszystkie dotychczas opracowane teorie powstania układu planetarnego można podzielić na kilka grup.
W jednej z nich przyjmuje się, że planety oddzieliły się w jakiś sposób od Słońca, satelity natomiast oderwały się od wirujących planet przed ich ostatecznym ukształtowaniem. Inne
teorie mówią, że planety utworzyły się z pierwotnej mgławicy
Prasłońca , potem zaś oddzieliły się od nich satelity. Powstałe
oglądane z powierzchni
skłonie bardzo szybko,

t
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tłumaczą pochodzenie układu planetarnego ewolucją obłoku pyłu kosmicznego porwanego niegdyś przez Słońce
z przestrzeni międzygwiezdnej; w tych teoriach przyjmuje się,
że planety i satelity powstały jednocześnie w drodze łączenia

wreszcie teorie,

się cząstek pyłu.
Otóż żadna z istniejących

,

teorii nie może w zadawalający
sposób wyjaśnić, jak mógł powstać satelita obiegający planetę
w czasie krótszym od okresu jej obrotu dokoła osi. Pochodzenie Phobosa pozostawałoby zatem niewyjaśnione. Jeśli chodzi
o Deimosa, to wymienione teorie mogą w zasadzie wytłumaczyć
jego powstanie, choć tłumaczenia te, ze względu na wspomnianą
wyżej niezwykłą prawidłowość ruc;hu księżyca, mogą się wydawać mało przekonywujące. Z drugiej jednak strony podobieństwo kształtu i położenia orbit obu satelitów zdają się wyraźnie wskazywać na jednaki mechanizm ich powstania.
Pozostaje jeszcze jedna możliwość: księżyce Marsa mogą
być schwytanymi przezeń planetoidami. Wiemy, że planetoidy
krążą dokoła Słońca po dość różnorodnych orbitach, skupiając
się przede wszystkim w obszarze między orbitami Marsa i Jowisza. W przeszłości mogło się zdarzyć, że któraś z nich znalazła się tak blisko jakiejś planety, że pod wpływem silnego
przyciągania stała się jej satelitą. W ten właśnie sposób wyjaśnia się poehadzenie niektórych satelitów Jowisza i Saturna,
które obiegają te planety ruchem wstecznym po dość wydłu
żonych i nachylonych do równika orbitach. Biorąc jednakże
pcd uwagę niezwykłą prawidłowość układu Phobosa i Deimosa,
musimy to przypuszczenie odrzucić jako niezwykle mało praw.,.
dopodobne. Przy wspomnianym bowiem wychwyci€' planetoidy.
orbita powstałego satelity może przybrać bardzo różny kształt
i położenie w przestrzeni, zależnie od szybkości i kierunku ruchu planetoidy przy wejściu w strefę przyciągania planety. Jest
zatem niezwykle mało prawdopodobne i praktycznie niemożli
we, aby w wypadku układu Marsa o b a w y c h wy ty d oprowadziły
do tak bardzo prawidłowt-'ch
orbit.
Tak więc pochodzenie satelitów Marsa to problem bardzo
ciekawy i tajemniczy. Zacytuję tu jeszcze dla ilustracji słowa
W. G. F i e s e n kowa z jego książki "Współczesne poglądy
na Wszechświat'' (tłum. polskie J. Pokrzywnickiego, Warszawa
1954 r.). Czytamy na str. 101:
"Pochodzenie satelitów Marsa stanowi powainą kosmologiczną zagadkę. Jeśli są to planetoidy, za czym przemawiałyby
ich rozmiary, to jak wytłumaczyć postać kołową ich orbit t położenie tych orbit prawie dokładnie w płaszczyźnie równika
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plantty? Z drugiej strony przypuszczenie, że te satelity mogły
jakimś sposobem oddzieltć od samej planety wydaje się
niemożliwe tym bardziej, że jak się zdaje, nie mogło to nastąpić w zbyt odleglej przeszłości".
Warto dać kilka słów wyjaśnienia co oznacza zwrot "w niezbyt odległej przeszłości". Otóż Phobos krąży dokoła Marsa
wewnątrz, a Deimos nazewnątrz tzw. orbity stacjonarnej, tzn _
takiej, na której satelita obiegałby planetę z prędkością równą
prędkości jej obrotu dokoła osi. Można wykazać, że wskutek
działania sił przypływowych, satelita znajdujący się wewnątrz
orbity sta<jonarnej stale zbliża się do planety, podczas gdy
satelita krążący poza tą orbitą - oddala się. Fiesenkow pisz
zatem dalej (str. 103):
,Jeżeli więc sięgniemy myślą do dawnych epok w historii
Marsa, to Phobosa niechybnie znajdować będziemy w odległo
ściach coraz większych, a Deimasa w coraz mniejszych. J ednak taka zmiana odległości satelitów od Marsa nie mogla się
odbywać w ciągu nieograniczonego czasu, ponieważ przy oddaleniu się Phobosa zaledwie na odległość sześciu promieni planety prędkość kątowa obrotu staje się równa prędkości samego
Marsa, a zatem ustaje wszelkie działanie przypływowe tego
ostatniego. Gdyby Phobos mógł uformować się nieco dale.i niz
ta odległość to sila przypływów działałaby na niego tylko
w sensie oddalania. A więc bliskość satelitów Marsa i duża wartość oddziaływujących na nich sił przypływowych świadczą, że
data ich powstania nie mogla być zbyt odległa. Phobos musiał
się utworzyć w
bezpośrednim sąsiedztwie swojej planety
i istnieje dopiero pewien ograniczony czas, ponieważ dotąd nie
spadł na powierzchnię Marsa, co niechybnie nastąpi w niezbyt
dalekiej przyszłości. Deimas natomiast nie mógł się utw01·zyć
zbyt blisko powierzchni Marsa, w każdym razie nie bliżej niż
Phobos. Wywalane działaniami sił przypływowych zmiany orbit
tych satelitów powinny być w ciągu calego czasu ich istnieniu
nader niewielkie".
Trzeba tu dla porządku dodać, że Fiesenkow nie ma racji
mówiąc o niedalekiej przeszłości, w której musiał powstać Phobos. Znając bowiem obecną szybkość przybliżania się Phobosa
do Marsa (według B. P. S h ar p l e s s a wynosi ona około 30
metrów na 1000 lat), można ekstrapolując ją wyliczać dla
różnych momentów przeszłości odległość Phobosa od Marsa
i okres jego obiegu po orbicie. Z wyliczeń tych (G. P. iK u ip e r) wynika, że 4,5 miliarda lat temu, co stanowi najbardziej prawdopodobny wiek układu słonecznego, okres obrotu
się

•

URANIA

t

95

Phobosa wynosiłby około 17 godzin, a więc nadal jeszcze mniej
niż doba Marsa. Tak więc, jeśli wierzyć danym obserwacyjnym, które były podstawą tych obliczeń, nie możemy mówić
o "niedalekiej przeszłości·' powstania satelitów, sięgając bowiem w przeszłość nawet na odległość 4,5 miliarda lat, zawsze
znajdujemy Phobosa wewnątrz orbity stacjonarnej, a Deimasanazewnątrz niej. Jeśli chodzi o przyszłość Phobosa, to będzie
się on przybliżał do Marsa coraz szybciej i za około 35 milionów lat spadnie na powierzchnię planety.
Tak więc zagadnienie pochodzenia satelitów Marsa pozostaje nadal nierozwiązane. Pozostaje jeszcze tylko jedno przypuszczenie: księżyce te są satelitami stworzonymi sztucznie.
Tę fantastyczną hipotezę, zresztą nie podając żadnego jej uzasadnienia, wysunął G. H e ar d w książce "Is Another World
Watching?", wydanej w roku 1951. Trzeba przyznać, że jasność
obu satelitów można od biedy dopasować do takiej hipotezy:
jeżeli przyjmiemy, że mają one błyszczącą metalową powierzchnię, to wspomniane na początku oceny ich rozmiarów na podstawie jasności dadzą wynik 3-5 km, a więc wartość dopuszczalną dla dużych baz kosmicznych.
Ciekawa rzecz, że tę fantazję na temat powstania księżyców
Marsa można próbować wiązać z zadziwiającą historią ich
odkrycia. Od kilkuset lat astronomowie wierzyli, że Mars ma
księżyce, ale bezskutecznie usiłowali je odszukać. Po starannych
obserwacjach W. H er s c h l a (1783 r.), który miał do dyspozycji największe podówczas lunety, zwątpiono w ich istnienie.
Próbowali jeszcze szczęścia M a d l er w r. 1830 i d'A r re s t
w r. 1862. Ten ostatni miał w Kopenhadze duży teleskop o śred
nicy 28 cm, ale mimo starannych obserwacji nic nie dostrzegł.
Dopiero podczas kolejnej opozycji z r. 1877 A. H a 11 z obserwatorium w Waszyngtonie odszukał oba księżyce 1 ).
W całej opisanej historii nie byłoby nic specjalnie dziwnego, gdyby nie fakt, że po r. 1877 okazało się, że Phobos i Deimos mogą być łatwo dostrzeżone przez lunety o dużo mniejszych rozmiarach niż te, którymi posługiwali się Herschel
i d'Arrest. Np. Deimesa można było dostrzec nawet przez teleskop o średnicy 19 cm, zdiafragmowany do 11 cm (W. E r c k
w Irlandii). Trzeba też pamiętać, że opozycja 1877 ·r. nie była
zbyt dogodna do obserwacji, bowiem Mars miał deklinację
mniejszą niż w r. 1783, 1830 i 1862. Zastanawiający jest też
fakt, że Herschel odkrył kilka satelitów Saturna i Urana świe
cących dużo słabiej niż księżyce Marsa. (Titania o średniej ja~
1

)

O odkryciu satelitów Marsa patrz Urania, 1957 r., str. 305.
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sności 14m, Oberon również 14m, Mirnas (12m,1); ten ostatni
ma odległość kątową od Saturna zbliżoną do odległości kątowej
Phobosa od Marsa, zatem w obu wypadkach bliskość jasnej
planety 'podobnie utrudnia obserwacje). Można uważać, że do
powstania tego dziwnego splotu faktów dopomógł prosty zbieg
okoliczności, ale czyż nie narzuca się inne wyjaśnienie: Phobos
i D imos istnieją dopiero od jakiegoś momentu z okresu 18621877, a więc szukano ich bezskutecznie dlatego, że ich po prostu
nie było.
Na wspomnianą możliwość zwracano już uwagę dość dawno,
sądząc, że w tym właśnie okresie mogło nastąpić schwytanie
przez Marsa dwóch planetoid. Pomijając już jednak nu.wet
argumenty wspomniane wyżej. trzeba to przypuszczenie odrzucić z tego względu, że jest niezwykle mało prawdopodobne, aby
oba takie schwytania miały nastąpić właśnie podczas wspomnianego kilkunastoletniego okresu czasu, jakże znikomo małego
w porównaniu z kilku miliardami lat historii samej planety.
Mamy tu więc wspaniałe pole do popisu dla fantastów, którzy chcą widzieć na powierzchni Marsa inteligentnych mieszkańców. Wiadomo przecież, że w ostatnich czasach obserwowano na Marsie kilka bardzo silnych rozbłysków świetlnych
(patrz Urania, 1956, str. 234, nr 9), które można by traktować
jako np. wybuchy jądrowe, bowiem wszystkie wysunięte hipotezy (wybuchy wulkanów, spadek wielkich meteorytów, odbicie promieni słonecznych od lodowych obłoków v.r atmosferze
itd.) są tu równie nieprawdopodobne ze wzglęau na niezwykłą
skalę tych rozbłysków. W dwóch wypadkach przy tym obserwowano po rozbłysku na jego miejscu wielki obłok, który po
pewnym czasie rozpłynął się w atmosferze Marsa.
Myśl o istnieniu inteligentnych mieszkańców Marsa nie wydaje się niedorzeczna nawet takiemu autorytetowi jak G. Tichow, znany twórca astrobotaniki i badacz roślinności marsyjskiej. Jeśli wierzyć wiadomości prasowej z dnia 17. I. 1959 r.
oświadczył on, że fakt układania się k~pek tej roślinności '!\'Zdłuż
określonych kierunków (co obserwujemy z Ziemi jako tzw.
"kanały") może świadczyć o tym, że w tych miejscach pod powierzchnią Marsa przebiegają wodociągi. Te podziemne .'łkwe
dukty miałyby być budowane przez .. Marsjan" dla rozprowadzania wody z czapek polarnych po całej powierzchni planety.
Jeśli .. Marsjanie" są tak inteligentni, że budują podziemne
wodociągi, znają tajemnicę energii jądrowej i mają wielkie
bazy kosmiczne - sztuczne satelity, to dlaczego dotąd nie próbowali podbić Ziemi albo choć skomunikować się z nami. Czyż
by dobrze wiedzieH, że lepiej jest trzymać się od nas z daleka?
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Artykuł niniejszy nie ma na celu przekonania Czytelników,
na Marsie istnieje rasa istot inteligentnych, mądrzejszych
od nas. Jestem głęboko przekonany, że na Marsie istnieje prymitywna roślinność, podobna do naszych mchów czy porostów;
o tym świadczy wiele zjawisk obserwowanych na tej planecie.
Natomiast do sprawy "Marsjan" trzeba podchodzić z rezerwą
i pełną świadomością tego, że jest to tylko spekulacja, oparta
na bardzo kruchych i niepewnych domysłach, pociągająca choć nieprawdopodobna fantazja. Sprawy tej nie można jednak
pomijać milczeniem jeśli tak, jak w przypadku pochodzenia
satelitów Marsa, wszystkie hipotezy są jednakowo nieprawdopodobne. A jeśli Szekspir miał rację, pisząc: "Są tacy na niebie i ziemi ... ?"
że

KRONIKA
Sztuczna planeta nr l
Według międzynarodowej umowy sztuczne satelity Ziemi są oznaczane liczbą określającą rok wystrzelenia oraz kolejną literą alfabetu
greckiego określającą kolejność wystrzelenia w danym roku. Jak będą
oznaczane sztuczne planety - dotąd nie wiadomo. Toteż w Cyrkularzu
nr 1663 Centrali Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej
w Kopenhadze dane, odnoszące się do tego obiektu, są zatytułowane po
prostu: "Sztuczna planeta nr 1". Cyrkularz zawiera efemerydę rakiety
na koniec pierwszej dekady stycznia, obliczoną w Cambridge (Massachusetts) na podstawie amerykańskich obserwacji fotograficznych. Dowiadujemy się z niej, że w dniach 7-10 stycznia br. rakieta przesuwała się na tle gwiazdozbioru Wagi (a = 14h25m, 5 = -20°) jako obiekt
17 wielkości gwiazdowej. Rakieta znajdowała się wówczas (8 I) w odległości około miliona kilometrów od Ziemi.
Wynika stąd, że szanse zaobserwow:mia rakiety na drodze optycznej
przy jej ponownym "spotkaniu" się z Ziemią są znikome. Jeżeli przy
takim spotkaniu odległość rakiety od Ziemi będzie większa niż 4 miliony kilometrów, to znikoma jasność obiektu prawdopodobnie uniemożliwi jego odszukanie na niebie, nie będziemy bowiem znali dokładnej
efemerydy.
A. W.
Nowa kometa
telegramu otrzymanego z Centrali Telegramów Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej w Kopenhadze, astronomowie amerykańscy
Burnham i Slaughter odkryli w dniu 2. II. br. nową kometę (1959 a).
W Naval Observatory (Flagsta.ff) obserwowała kometę E. Roemer, określając współrzędne obiektu (1905,0): a = 3h7m,3 (~a = +lm), b = + 27°12'
(~b
+ l') dla momentu 1959, II, 2<12h53m,9 U. T. Kometa miała 18 wielkość gwiazdową. Robert Burnham jest amatorem pracującym obecnie
Według
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w obserwatorium Lowella (Flagstaff). Jest to już czwarta kometa odkryta
przez niegq od roku 1957. Odkrył on dotąd komety 1958 a, 1953 e (ze
Slaughterem) i 1957 f (z Wildem i Łatyszewem).
A. w.

Rok 1958 był
tylko dwie były

Komety 1958 roku
ubogi w zjawiska komet. Pojawiło się ich
nowe. Oto zestawienie niektórych dat:

pięć,

Pro~~zz~~czna l Miejsce odkrycia l ~:i: l Jasność! i -~ j:a.l
1958 a Burnham
1958 b F/ArendRigaux
1958 c P/Wolf l
1958 d P/Kopff
1958 e BurnhamSlaughter

Lowell
Naval
Falomar
Naval
Naval

Obser.

II 22

m
9

"
"

I 29
VI 13
VI 25

19
20,3
)18,8

,,

X 12

"

z czego

e l n ll!'t

o

16 1,32 l

l

-

17 1,39 0,61 2 6,69
27 2,45 0,40 lO 8,29
7 1,69 0,51 8 6,19
62 1,65 l

l

-

W podanej tabeli tytuły końcowych kolumn mają następujące znaczenie: i - nachylenie płaszczyzny orbity komety do ekliptyki, q - odległość perihelium wyrażona w jednostkach astronomicznych, n ilość
obserwowanych pojawień komety, e mimośród orbity, wreszcie
P okres obiegu w latach. Wiadomości powyższe zaczerpnęliśmy
z Cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej z r. 1958, wydawanych przez obserwatorium w Kopenhadze.
Z zestawienia tego widać, że obecnie ośrodkiem obserwacyjnym sła
bych komet jest Stacja Naval Observatory we Flagstaff, obsługiwana
l-metrowym teleskopem przez Elżbietę R o e m er, która w poprzednich
latach pracowała w tej dziedzinie w obserwatorium Licka na Mount
Hamilton.
Z punktu widzenia nauki interesujące były komety periodyczne
Wolfa l i Kopffa, pozostające od wielu lat pod rachunkową .,opieką"
astronomów polskich. Kometa Wolfa l ("opiekun" - M. Kam i e ń s k i)
najwidoczniej się już wyczerpuje i kończy. Udało się ją wykryć za pomocą 5-metrowego teleskopu jako obiekt 20m,4, a więc już z trudem
osiągalny za pomocą fotogrąfiL Ma wygląd gwiazdy, co wskazuje, ~e
wyczerpała już swój materiał gazo twórczy. Kometa Kopffa (F.
K ę
P i ń s k i) jest jeszcze dość zasobna pod tym względem, gdyż wykazuje
otoczkę gazową i stosunkowo znaczną jasność absolutną równą 1om.
(U komety jasnością absolutną oznaczamy tę jasność, jaką miałaby ona
w odległości jednej jednostki astronomicznej od Słońca i Ziemi). Obserwacje dokonane przez astronomów amerykańskich potwierdziły w pełni
poprawność polskich rachunków. Szczególnie kłopotliwe były obliczenia
nowej orbity komety Kopffa, która w r. 1954 przebywała przez wiele
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miesięcy

w "sferze aktywności" Jowisza, gdzie perturbacje jej ruchu
znaczne. Linia węzłów orbity przesunęła się wskutek tego o 130°,
znacznie też zmienił siG średni ruch dzienny komety.
J. G.
były

Atlas -

"Zeta 1958"

W nocy z 18 na 19 grudnia 1958 r. uczeni amerykańscy wyrzucili
Canaveral na Florydzie rakietę typu "Atlas", której ostatni
człon wszedł na orbitę okołoziemską odległą od powierzchni Ziemi
w perigeum o 183,4 km, w apogeum zaś o 1493 km. Ten nowy sztuczny
satelita posiadał masę około 4 ton, w tym 67,5 kg użytecznej aparatury.
Wewnątrz satelity znajdowały się nadajniki pracujące na częstotliwo
ściach 107,97 Mhz i 107,94 Mhz oraz odbiornik zdolny do rejestracji
sygnałów przesyłanych z Ziemi. Głównym celem, dla którego wyrzucono "Atlasa", było sprawdzenie możliwości przesyłania sygnałów radiowych z Ziemi do satelity i odwrotnie. Nadajniki satelity przesłały
miQdzy innymi na Ziemię przemówienie prezydenta Eisenhowera, nagrane uprzednio na taśmy magnetofonowe, które umieszczono wewnątrz
"Atlasa".
Ze względu na małą wysokość perigeum i dużą masę żywot "Atlasa"
był krótki. Po wykonaniu około 500 obiegów dokoła Ziemi spłonął on
w atmosferze w dniu 21 stycznia br., przelatując nad zachodnim Pacyfikiem. Ognisty ślad przelotu był obserwowany między innymi z wyspy
Guam oraz z okrętów kursujących między Japonią i Wyspami Hawajskimi.
·"Atlas" zamknął bogatą seriG sztucznych satelitów uruchomionych
\\ ubiegłym roku. Oto one: Explorer I (1958 a) - wyrzucony 31 stycznia, Vanguard I (1958 [-l) - 17 marca, Explorer III (1958 y) - 26 marca,
Sputnik III (1958 b) - 15 maja, Explorer IV (1958 t) - 26 lipca, Atlas
(1958 ') - 19 grudnia. Warto jeszcze wspomnieć o satelicie Vanguard,
wyrzuconym 26 września , który wykonał· tylko jeden lub najwyżej kilka
obiegów dokoła Ziemi i następnie spłonął. Satelita len nie wszedł do
oficjalnego rejestru sztucznych księżyców.
A. w.
z

przylądka

Definitywne oznaczenie komet 1955 roku
Komety, w miarę pojawiania się, otrzymują na razie prowizoryczną
Stanowi ją nazwisko odkrywcy i rok odkrycia z dodaniem małej litery alfabetu łacińskiego wskazującej kolejność zauważenia komety w danym roku. Później, gdy zostaną obliczone definitywne orbity
tych komet i momenty ich przejścia przez punkt przysłoneczny, nomenklatura tych obiektów ulega zmianie. Nazwę komety stanowi wówczas - oprócz nazwiska odkrywcy - rok przejścia jej przez perihelium
oraz cyfra rzymska odpowiadająca kolejności tego przejścia w danym
roku. Nim jednak dokona się zawiłych obliczeń upływa zazwyczaj parę
nazwę.
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lat i dlatego dopiero dzisiaj (XII 1958)
nazwy komet roku 1955. Oto one:
Kometa

,--== --

Data przejścia
przez perihelium

1955 I

luty 27

1955 II
1955 III
1955 IV

marzec 5
czerwiec 4
lipiec 12

1955
1955
1955
1955

sierpień 4
sierpień 13
wrzesień 27

V
VI
VII
VIII

listopad 30

możemy

Odkrywca

-,

podać

P /SchwassmannWachmann 2
P/Faye
Mrkos
Bacharew-MacfarlancKrienke
Honda
Baadc
P /Perrine-Mrkos
P/Whipple

definitywnie

Nazwa
prowiz.
1954 g

1954 c
1955 c
1955
1955
1954
1955
1955

f

g
h
i
d

Widzimy ,że rok 1955 obfitował w lwme1y, gdyż 8 ich minęło Słońce .
Cztery były periodyczne (P), cztery nowe. Okazuje się, że trzy spośród
komet 1955 roku wykryto już w r. 1954 na długo przed przejściem przez
perihelium.
Okresy obiegu oraz ilość obscrwowomych pojawień wymienionych
lwmet periodycznych wynoszą odpowiednio: I-6. 59 lat - (4 pojawienia
się) II-7. 42 lat (13), VII-6. 45 lat - (2), VIII-7. 41 lat - {4). Wszystkie one przynależą zatem do "rodziny" Jowisza który je kiedyś , zło
wił", przymuszając do szybkiego obiegania Słońca po ciasnych elipsach.
"Wstecznym" rachunkiem uwzględniającym zakłócenia ruchu ze strony
planet możnaby obliczyć datę tych gwałtownych przemian orbity.
(Circ. I. A U. nr 1662, 1958)

G

Nowy "Ogólny Katalog Gwiazd Zmiennych"
Uczestnicy ostatniego Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (Moskwa - sierpień 1958) otrzymali pierwsze egzemplarze nowego
wydania "Ogólnego Katalogu Gwiazd Zmiennych", które zastąpi wydanie pierwsze i jego "Uzupełnienia". Autorami nowego katalogu są
dobrze znani astronomowie radzieccy : Kukarkin, Parenago, Efremow
i Chołopow. Dwutomowy katalog zawiera informacje o wszystkich, odkrytych do roku 1958 gwiazdach zmiennych, przy czym zasadnicze zestawienie ułożone jest według kolejności alfabetycznej gwiazdozbiorów,
pozostałe zawierają wykazy gwiazd według typów zmienności, rektascenzjl i oznaczeń w innych, starszych katalogach. Katalog uzupełnia
bogato opracowana bibliografia i liczne tablice pomocnicze. Dla czytelnika interesującym będzie zapewne zestawienie ilości gwiazd różnych
typów; wśród 14 708 zawartych w katalogu obiektów najliczniej reprezentowane są:
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gwiazdy typu Mira Ceti
zaćmicniowe (wszystkie typy)
gwiazdy typu RR Lyrac
zmienne pólregularne
zmienne nicregularne
cefeidy długookresowe
gwiazdy typu RW Aurigac

3657
2763
2426
1675
1370
610
590

Nowy katalog bc;dzic nicwątpliwie oddawał nicocenione usługi w badaniach gwiazd zmiennych. Astronomowie zajmujący się tymi zagadnieniami doceniają jego ogromne znaczenie, czego dowodem może być długa
lista uczonych różnych narodowości, którzy współpracowali z autorami
katalogu przy jego wydawaniu. Nic brak na tej liście nazwisk polskich
obserwatorów gwiazd zmiennych.
JIS
Ile waży najwięk~zy muzealny meteoryt świata .. Anighito'"
Najwic;kszym meteorytem świata jest .. Hoba Wcsr·, który do tej
pory ]('ży częściowo zagrzeb<:~ny w ziemi blisko Grootfontein w Poludniowo-Zachodniej Afryce.

Największym natomiast okazem spośród meteorytów muzealnych jest
meteoryt zwany .,Anighito", będący okazem w Amerykańskim Muzeum
przy Planetarium Haydena w Nowym Yorku.
Rozmiary tej olbrzymiej, żelazo-niklowej masy są następujące: dłu
r,:ość 3,5 m, wysokość 2,3 m, grubość 2,1 m.
Do niedawna ciężar tego trudnego do zważenia olbrzyma oceniano
na 36,5 do 100 ton.
Ale wreszcie postanowiono go efektywnie zważyć. W tym celu mu>iano zamówić specjalną wagc; uchylną; zbudowano rusztowanie i przy
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pomocy dźwigu i wielu łańcuchów władowano .. Anighito" na JeJ pomost. Wskazówka wagi zatrzymała się na podziałce 68 085 funtów czyli
nieco ponad 34 000 kilogramów (34 tony).

'

.. Anighito··

Grenlandii Robent P e ary
meteorytowego ostrza do swych
harpunów. Wiele trudności musiał Peary przezwyciężyć, nim dowiózł
.<;zczęśliwie do Nowego Yorku cenne znalezisko.
W roku 1894 Peary zabrał do muzeum dwa inne meteoryty ważące
1500 i 2550 kg. Jego przewodnik opowiadał mu o czwartym, o wiele
większym fragmencie, ale miejsce jego spadku zostało zapomniane i dotąd czeka na odnalezienie jeśli w ogóle jego istnienie nic jest tylko
przywiózł

z

północnej

w roku 1897. Eskimosi robili z

żelaza

legendą.

Pg.

Svantc August Arrhcnius (1859-1927)

W lutym 1959 r. minęła setna rocznica urodzin wybitnego fizykochemika szwedzkiego, niestrudzonego badacza zjawisk przyrody - Svante
Augusta Arrheniusa. Arrhenius znany powszechnie jako wybitny chemik, twórca teorii "dysocjacji elektrolitycznej", mało znany jest jako
wnikliwy badacz kosmofizyki i autor szeregu prac o temat~ce astronomicznej.
Umysł wielkiego chemika, niespokojny, pełen najoryginalniejszych
pomysłów, poczyna sic; coraz bardziej zwracać ku innym dziedzinom
naukowym, z nad szklanych retort wznosi się w ". .. bezmiar pełen
gwiazd ... " (słowa Łomonosowa).
Już jako młody profesor Wszechnicy Sztokholmskiej, zwrócił uwagę
na szereg zagadnień astronomicznych i kosmogonicznych mających zwią
zek z fizyką, oraz z chemią fizyczną. Toteż w roku 1895 ogłasza szereg
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obszernych prac z dziedziny fizyki kosmicznej. Wydaje rozprawę zatytułowaną "0 wpływie Księżyca na stan elektryczny Ziemi" (Binhank,
1895 r.), "0 wpływie Księżyca na zorzę północną oraz na burze" (Handlinger 1898 r.), "0 rozprzestrzenianiu się życia we Wszechświecie" (Nordisk Tidskrift 1905 r.).
Prócz wymienionych prac, Arrhenius poświęca się popularyzacji astronomii, wydaje w roku 1906 książkę zatytułowaną .,0 powstaniu światów", która doczekała się siedmiu wydań szwedzkich i przekładu na kilka języków jak: niemiecki, angielski, francuski, włoski i rosyjski; dzięki prof. L. Brunerowi w roku 1910 ukazał się jej przekład
w języku polskim. Drugą interesującą książką tłumaczoną na szereg ję
zyków europejskich, w tym i na język polski jest .,Obraz Wszechświata
w dziejach ludzkości", wydana w roku 1908.
W roku 1906 Arrhenius wydał dwutomowy podręcznik kosmofizyki
(Lehrbuch der Kosmischen Physik), obejmujący całość Jego wykładów
prowadzonych w Wszechnicy Sztokholmskiej. W części pierwszej tego
podręcznika omawiana była fizyka nieba: gwiazdy stałe, słońce, planety oraz kosmogonia, część druga obejmowała zagadnienia z fizyki
ziemi: ruch Ziemi, masa, oceany itd.
Ostatnią z prac Arrheniusa z zakresu astronomii była .. Atmosfera
planet", z roJ<:u 1910.
Wielki umysł niezmordowany w pracy twórczej, stawia Svante
Arrheniusa w szeregu wybitnych przyrodników.
Opracowal J. Ulanowicz

Projekt

międzynarodowego

obserwatorium na

półkuli

południowej

Prawie wszystkie wielkie obserwatoria astronomiczne są położone na
półkuli naszego globu (U.S.A., Europa). Pod tym względem
półkula południowa jest wyraźnie upośledzona. Największe ze znajdujących się tam obserwatoriów (Mount Stromlo w Australii) pod wzgl<;dem wyposażenia zajmuje miejsce dopiero w drugiej dziesiątce w kolejności ogólnoświatowej. Ten stan rzeczy jest powodem znacznego zaniedbania badań nieba południowego.
W artykule zamieszczonym w Ciel et Terre (nr 9 1O, 1957) I. B. Ir win i A. G. Velghe szeroko uzasadniajq potrzebę wybudowania na
półkuli południowej wielkiego międzynarodowego obserwatorium, które
miałoby wyposażenie nic ustępujące obserwatoriom Mt Wilson czy
Mt Palomar.
A. w.
północnej

Astrospektroskopia w Chinach

W islniei<1CYm od kilku lal Obserwatorium Astronomicznym Chiń
skiej Akademii Nauk na Górze Purpurowej koło Nankingu rozpoczyna
obecnie pracę nowoczesny 60 e111 reflektor. Głównym jego przeznacze-
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niem będzie spektroskopia - szczelinowa i bezszczelinowa. Teleskop
wraz z pracującymi z nim spektrografami pozwala fotografować widma
gwiazd (szczelinowe) do 10m przy dość dużej dyspersji - 154 A/mm
w pobliżu linii Hy. Dyspersja taka pozwala m. in. na dokładną klasyfikację dwuwymiarową gwiazd (typ widmowy + klasa jasności).
W przyszłości sekcja astrofizyczna Obserwatorium na Górze Purpurowej otrzyma dalsze duże narzędzia, m. in. 200 cm reflektor (prodUkcji Zeissa), co sprawi, że w dziedzinie spektroskopii gwiezdnej znajdzie się ona na poziomie ekstraklasy światowej. Dla astronomii i miłośnika astronomii w Polsce tak szybki rozwój astronomii chińsktcj
przypomina wielkie plany budowy Centralnego Obserwatorium PAN których realizacja jest wciąż jeszcze bardzo problematyczna.
(Wg. Acta Astronomica Sinica 6, 80, 1958)

JIS

Rozmieszczenie cefeid w Galaktyce

Cefeidy od dawna uważane są za typowe obiekty populacji I. Świad
czy o tym ich występowanie prawie wyłącznie w pobliżu równika galaktycznego, oraz niewielkie, charakterystyczne dla młodych obiektów
prędkości. Znacznie trudniej przychodzi ustalenie cech ich rozmieszczenia w płaszczyżnie Galaktyki. Dotychczasowe prace poświęcone temu
zagadnieniu (Torgord, Payne-Gaposchldn, Stibbs) prowadziły do sprzecznych wniosków. Z jednych wynikało, że cefeidy, koncentrując się w pła
szczyżnie Galaktyki, są w niej rozmieszczone dość równomiernie, z innych - że mamy do cźynienia również z koncentracją w ramionach
spiralnych. Przyczyną takich rozbkżności jest niepewność w wyznaczaniu ekstynkcji międzygwiazdowej na drodze do pojedynczej gwiazdy,
oraz ciągle jeszcze istniejąca niepewność zależności okres - jasność, słu
żącej do wyznaczania odległości cefeid.
Ostatnio ,J. D. Fernie (Obserwatorium Goethe Link) obszernie dyskutując wyniki dotychczasowych pomiarów fotometrycznych cefeid i opierając się na badaniach tych obiektów w Obłokach Magellana i galaktycznych gromadach otwartych, których celem było wyznaczenie zależ
ności okres jasność, rzucił nowe światło na zagadnienie występowani:ł
cefeid w ramionacł1 spiralnych Galaktyki. Okazuje się mianowicie, że
silnej koncentracji w ramionach podlegają jedynie cefeidy o najdłuż
szych okresach, a w miarę przechodzenia do okresów coraz krótszych
efekt ten znika. Zjawisko to pozostaje w zgodzie z aktualnymi teoriami
ewolucji gwiazd, według których cefeidy o najdłuższych okresach są
jednocześnic najmłodsze stąd ich koncentracja w pobliżu miejsca urodzenia, jakim są niewątpliwie ramiona spiralne; znacznie starsze cefeidy
o krótszych okresach zdążyły widocznie rozproszyć się w całej płaszczy
żnie Galaktyki.
(Wg Astron. J. 63, 219, 1958)
JIS
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półkuli południowej

W najbliższym czas1e opublikowane zostaną szczegółowe wyniki pomiarów linii wodoru 21 cm wykonanych przez astronomów australijskich w Sydney dla południowej Drogi Mlecznej. Ich wstępna analiza
pokazuje, że rozmieszczenie wodoru w tych obszarach Galaktyki nie
różni się w sposób zasadniczy od dotychczas badanych północnych obszarów Drogi Mlecznej.
W szczególności, australijskie obserwacje obszarów równikowych
objętych badaniami wykonanymi poprzednio w Holandii wykazują dobrą zgodność między tymi dwiema seriami, co uprawnia do przypuszczenia, że połączone ich wyniki dadzą jednerodny obraz całej Galaktyki.
Pomiary wykonane na półkuli południowej sugerują w szczególności,
że wodór silnie koncentruje się w płaszczyźnie Galaktyki tworząc warstwę o grubości ok. 200 parseków. W częściach zewnętrznych jednakże
obserwuje się dość znaczne zakłócenia w rozmieszczeniu wodoru spowodowane prawdopodobnie działaniem przypływowym Obłoków Magellana.
Obserwacje z Sydney potwierdzają również poprzednie odkrycie przez
astronomów holenderskich istnienia ekspansji wodoru z części centralnych Galaktyki z dużymi (do 200 km 'sek) prędkościami. Wypływ
:znacznych mas gazowych z centrum Galaktyki jest zagadkowy z punktu
widzenia kosmogonii, gdyż nic znamy żródł3. uzupełniającego zapasy
·wodoru w centrum, a przy tak znacznych prędkościach Pkspansji zapasy te powinny się wyczerpać w przec·,, gu bardzo krótkiego czasu.
(Wg Astron. J. 63, 51, 1058)

JIS

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Mare lmbrium
Nicsłychanie

szybki rozwój astronautyki stwarza już dziś gwarancję
rychłych podróży człowieka na Księżyc i planety. Wprawdzie od wy·trzelenia sztucznych satelitów i pierwszej sztucznej planety jest . jeszcze
bardzo daleko do statków kosmicznych z człowiekiem na pokładzie.
które mogłyby lądować na planetach i wrócić na Ziemię, wydaje się
jednak zupełnie możliwe, że jeszcze w najbliższym dziesięcioleciu stani<!
na Księżycu pierwszy człowiek. Wydaje się też zupełnie realne, że
w końcu naszego stulecia otwarta zostanie regularna komunikacja mię
dzy Ziemią i Księżycem tak, że każdy będzie mógł spędzić week-end na
·srebrnym globie, podziwiając piękno tamtejszego krajobrazu i nieba,
którego nigdy nic przesłaniają chmury.
Kiedy ktoś z nas poleci na Księżyc - jeszcze niewiadomo. Wydaje
·ię jednak słuszne, aby już teraz Czytelnicy .,Uranii" przygotowywali
sic: do takiej podróży. Ulegając nakazowi chwili, rozpoczynamy druk
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Przewodnika po Księżycu, w którym będziemy opisywać najciekawszepowierzchni Księżyca, najpiękniejsze krajobrazy iJ najbardziej
intrygujące utwory, które warto będzie kiedy$ obejrzeć z bliska.
Mare lmbrium - Morze Deszezów
Spośród ciemnych plam powierzchni Księżyca, które za przykładem
dawnych astronomów nazywane są "morzami", najbardziej godną uwagi
jest okolka zwana Mare Imbrium (Morze Deszczów). Ta poetyczna
nazwa nie znajduje niestety żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości ,
bo próżno byłoby szukać śladów fal morskich na martwej, pokrytej
lawą i pyłem powierzchni, próżno też byłoby wypatrywać nad nią
chmurki, z której mógłby spaść deszcz. Znacznie słuszniejszą byłaby
nazwa Pustynia Lawy, ale cóż, tradycja ma swoje prawa.
Morze Deszczów znajduje się w północno-wschodniej częsc1 zwróconej do nas półkuli Ksnężyca. Z trzech stron otaczają je łańcuchy górskie - formacja na Księżycu rzadko spotykana. Od południowegO'
wschodu łagodnym łukiem otaczają je księżycowe Karpaty, od południa
i południowego zachodu potężny łańcuch Apenin, od zachodu Kaukaz, od północnego zachodu - Alpy, wreszcie od północy - Jura.
Mniej wyraźna jest wschodnia granica Morza przebiegająca w przybliżeniu w okoli.c y kraterów Euler, Diophantus i Delisle; tutaj MorzeDeszczów przechodzi stopniowo w Ocean Burz (Oceanus Procellarum).
Morze Deszczów ma kształt dość regularnego owalu, którego szerokość z północy na południe wynosi 1100 km, a ze wschodu na zachód 1200 km. Pwierzchnia morza, która przy obserwacji przez małe lunety
wydaje się gładka i równa, jest w rzeczywistości pofałdowana i usiana
kraterami różnej wielkości i łańcuchami niskich pagórków. Na dokład
nych fotografiach naliczono tu ponad 700 kraterów, z których tylkoczęść otrzymała własne nazwy. Kilka największych omówimy w Przewodniku bardziej szczegółowo.
Rzućmy okiem na powierzchnię Morza Deszczów z lotu ptaka. Dopomoże nam w tym dokładna fotografia (4 strona okładki), a załączona
schematyczna mapka (uwaga! północ - na dole) ułatwi: identyfikację
utworów. Na północno-wschodnim skraju Morza rozciąga się piękna .
łukowata zatoka Tęczy (Sinus lridum). Tworzące jej brzeg pasmo górskie Jura wrzyna się w Morze Deszczów dwoma ostrymi przylądkami ~
Laplace wznosi się nad powierzchnię Morza na wysokość 2500 m, przyląctek Heraclides jest nieco niższy (1300 m). Od przylądka Laplace górskie zbocze, które na tym odcinku nie ma nazwy, skręca znów na pół 
nocny zachód. Dalej na zachód natrafiamy tu na ogromny krater Platon
(96 km średnicy), którego stosunkowo równe dno kontrastuje z górzystą okolicą nazewnątrz krateru. Powierzchnia Morza Deszczów, która
w Zatoce Tęczy i w pobliżu przylądka Laplace była dość równa, zaczyna być dalej na zachód bardziej górzysta. Mniej więcej w połowie
drogi między przylądkiem Laplace i Platonem widzimy ostro wyrastaczęści
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powierzchnię

Morza łańcuch niewysokich gór, ciągnący się bar65 km i równie nagle przechodzący w rówten ze względu na specyficzny kształt nazwano Górami
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Schematyczna mapa Marc Imbrium i okolic.
Prostymi (Straight Range). Najwyższe szczyty osiągają w nim wysokość
2000 m. Zbocza tych gór muszą być zbudowane z jakichś specyficznych
minerałów, bowiem są niezwykle jasne. Dalej na zachód widzimy na
powierzchni Morza niewielki łańcuch gór Teneryfa (do 2400 m wysokości), a następnie, prawie dokładnie na południe od Platona, odosobniony potężny masyw górski Pico (najwyższy spośród trzech szczytów
tego masywu ma 2400 m wysokości).
Od Platona do krateru Cassini rozciąga się łańcuch Alp. Ich zbocza
tworzące granicę Morza Deszczów są dość wysokie i strome. Jeden
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z najbardziej charakterystycznych szczytów, Mt Blanc, ma wysokość
3500 m, ale dalej na południowy wschód od niego kilka nie nazwanych
szczytów sięga 4000 m. Od ciekawego krateru Cassini (58 km średnicy)
rozpoczyna się niewielki, ale za to wysoki łańcuch gór Kaukaz. Oddziela
· on Morze Deszczów .o d Morza Jasności (Mare Serenitatis). Szczyty sq
tu rozłożone dość rzadko; ne~jwyższe z nich, blisko granicy Mare Imbrium
' sięgają 6000 m. Na powierzchni Morza włdzimy w tej okolicy trzy przepiękne kratery: Archimedes (80 km średnicy), Aristillus (56 km) i Auto- ,
lycus (38 km). Te trzy kratery, noszące nazwiska trzech znanych greckich
astronomów, oddzielają szeroką na kilkaset kilometrów część Morza
Deszczów. Obszar między Kaukazem i kraterami Aristillus i Autolycus
nosi nazwę Palus Nebularum (Bagno Mgieł), a obszar między Archimedesem i Apeninami - Palus Putredinis (Bagno Zgnilizny). Powierzchnia
obu tych obszarów jest nieco jaśniejsza od reszty Morza tak, że odn;bna
· nazwa jest usprawiedliwiona. Okolica jest tu dość dzika i górzysta.
Łańcuch Apenin, ciągnący się przeszło 400 kilometrów w kierunku
południowo-wschodnim aż do dużego krateru Eratostenes, to najwspa- ,
nialsze góry Księżyca. Najwyższy szczyt góra Huyghensa, ma wysokość 5600 m . W pobliżu Eratostenesa (62 km) niewysokie pagórki,
będące przedłużen'iem Apenin. przechodzą stopniowo w Karpaty. Ten
ostatni łańcuch jest niewysoki (do 2100 m) i dość luźno i nieregularnie
ukształtowany. W pobliżu Apenin mijamy bardzo ciekawy obiekt krater Wallace, który najwidoczniej został niegdyś zatopiony przez
płynną lawę. Resztki jego walu wznoszą się teraz nad powierzchnię
Morza zaledwie na 500 m.
Spośród większych

kraterów, leżących na powierzchni Mare lmbrium.
wyrnieme: Timocharis (40 km średnicy), Lambert (29 km),
Euler (30 km), Pytheas (19 km), Dclisle (26 km), Diophantes (21 km),
: Helieon (21 km) i Leverricr (18 km). Krater Helieon jest godny do. kładniejszego zwiedzenia, gdyż dno jego, obniżone o około 800 m w sto' sunku do powierzchni Morza Deszczów, jest łagodnie pochylone i tara, sowato schodzi z zachodu na wschód. Bardzo ciekawy byłby również
widok z wnętrza krateru Timocharis, którego wał wznosi się na wysokość 2100 m ponad dna. Możliwe, że z rozpadlin wydobywają się tu jakieś gazy, donoszono bowiem o obserwacji zmętnień wewnątrz tego
krateru. W północno-wschodniej części Morza Deszczów leży niewielki
(13 km) krater Karoliny Herschel, jedynej przedstawicielki płci pięknej
na Księżycu.
Spośród izolowanych masywów górskich wystrzelających dość nieoczekiwanie ponad powierzchnię Morza, wymienić trzeba masyw Piton
(2100 m) i łańcuch Spitzbcrgen, położony 80 km na północ od Archimedesa. Górzysta jest także okolica (bez nazwy) na południe do tego krateru.
Południowa część powierzchni Mare Imbrium poorana jest jasnymi
smugami, które dochodzą aż tu, rozchodząc się promieniście od krateru
możemy
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Kopernika. Natura tych promieni, to jedna z największych zagadek Księ
życa. Niewielkie, krótkie smugi rozchodzą się też od kraterów Timocharis
i Euler.
Ten dość pobieżny opis Morza Deszczów uzupełnimy w następnych
numerach bardziej szczegółowym omówieniem ciekawszych jego części
i obiektów: Sinus Iridum, Platona, Apenin. Pico, Archimedesa itd.
A. W.

GWIAZDY NASZEGO NIEBA
Nadolbrzym Antares

Antaresa, najjaśniejszą gwiazdę Skorpiona, widujemy latem w południowej stronie nieba. Jest on jego ozdobą. W czasie górowania wznosi
się nie wysoko, bo tylko 12° nad horyzontem Warszawy. Blask ,,alfa
Scorpii" jest wybitnie czerwony.
W czasopiśmie niemieckim "Die Stcrnc" (1958, 6-10) znajdujemy
charakterystykę
tej osobliwej gwiazdy (vide: "Urania", 1956, 341),
opartą na najnowszych krytycznych badaniach. Jest to systeJ;Il złużony
z dwóch słońc odległych od siebie o 3" (sekundy luku). Ażeby się o tym
przekonać, wystarczy nieduż2 luneta o otworze 5 cm. Dostrzegamy
wówczas zamiast jednej gwiazdy, dwie oddzielne, położone tuż obok
siebie. Składnik A ma jasność 0'~L9 (typ widmowy M, a więc barwa czerwona), a towarzyszący mu składnik B : 5 111 .1 (typ widmowy A, barwa
biała). Mimo, iż już od r. 1845 mierzy ,s ię mikrometrem kierunek wzajemnej orientacji obu gwiazd, nie zauważono jeszcze żadnej zmiany
tzw. kąta pozycyjnego układu. Pozwala to wnosić, że obieg obu słońc
dokoła wspólnego środka masy jest bardzo powolny. Ponieważ system
jest odległy od nas o 575 lat światła, przeto podanej kątowej odległości
składników odpowiada co najmniej
500 jednostek astronomicznych,
a więc odległość kilkanaście razy większą od dystansu: Słońce--Pluton.
W tych warunkach obieg słońc składowych musi być powolny. Dodatkową przyczyną braku zmian orientacji składników może być mały
kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną ich orbity, a kierunkiem naszego
widzenia.
Antares jest gwiazdą zmienną, nieregularną, typu "mi Cephei".
Gwiazdy tego typu posiadają dwa lub trzy różne okresy zmienności na
siebie nałożone. Nie łatwo je od siebie oddzielić. Antares wykazuje wahania blasku od om,9 do 1m,8, wskutek czego zajmuje niekiedy 10-te
miejsce wśród najjaśniejszych gwiazd nieba. Zmiany blasku Antaresa
śledzą nowozelandzcy miłośnicy astronomii, zamieszkali na Wyspach
Cooka, gdzie gwiazda góruje w porze zimowej wysoko, bo w odległości
kilku stopni od zenitu. Ułatwia to w dużym stopniu obserwacje.
Antares zdaje się przynależeć do ruchomej gromady gwiazdowej
Skorpiona i Centaura.
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Podajemy

własności

promień

masa

(Re
(M®

fiqczne obu

składnikow:

A
377
26,8

l)
l)

M

wizualna jasność bezwzględna
temperatura
powierzchniowa
dzielność promieniowania
(Słońce = l)
średnia gęstóść w g/cm
przyspieszenie siły ciężkości
na powierzchni w cm/sek 2

-5,30
3 36(:) 0

8 960
0,74-vlo-n

5,2

B
4,8

6,2
M

-1,15
14 450d

225
0,07
74

Co nam mówią liczby tabeli? Składnik A należy do grupy najwi<:kszych nadolbrzymów nieba. Jest gwiazdą chłodną. Gdyby go wstawić na miejsce Słońca, slt::gałby powierzchnią do odległości 262 milionów kilometrów, a więc wystawałby poza orbitę Marsa. Wysyła w przestrzeń prawie 9000 razy więcej światla niż Słońce, Niezwykle mała jest
średnia gęstość Antaresa, bo milion razy mniejsza od wody, względnie
1750 razy mniejsza od powietrza, którym oddychamy. Trudno to sobie
wyobrazić. W związku z podanymi rozmiarami siła ciężkości na powierzchni tej gwiazdy jest tak nikła, że dorosły człowiek w takim polu
grawitacyjnym ważyłby tylko 0,4 kg.
Składnik B mniej odbiega od normy przecit::tnej gwiazdy. Jest masywny i gorący na powierzchni. Swieci białym blaskiem 225 razy silniej, niż Słońce. Srednia gęstość jego globu jest mała, 14 razy mniejsza
od wody. Siła ciężkości na powierzchni niewielka. Człowiek ważyłby
tam niespełna 6 kg.
Takie to wiadomości może uzyskać astronomia przy pomocy nowoczesnej aparatury, analizując światło gwiazdy, która dla gołego oka
ludzkiego jest tylko świecącym punktem.
J. G.

PORADNIK OBSERWATORA
Obserwacja

zaćmień Księżyca

(Wyznaczanie momentów l{ontaklów)

W końcu marca nastąpi częściowe zaćmienie Księżyca przez cień
Ziemi. Ponieważ efemeryda zaćmienia podana jest w kalendarzyku
astronomicznym nie będę jej tutaj powtarzał.
To do:lć rzadkie zjawisko daje amatorowi możność wykonania szeregu
dość cennych naukowych obserwacji. Nie są one przy tym trudne do
przeprowadzenia. O niektórych z nich pisałem już w Uranii: (Fotometria zaćmień Księżyca luty 1958, str. 53. Co jeszcze obserwować w czasie
zaćmień Księżyca? luty 1958, slr. 50). Tym razem pragnąłbym napisać
-o najważniejszym chyba rodzaju obserwacji - o wyznaczaniu momen-
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tów kontaktów. Bardzo cennym bowiem jest scharakteryzowanie przebiegu w czasie wędrówki półcienia a następnie cienia Ziemi po tarczy
naszego satelity.
Wyznaczenie momentu zetknięcia się półcienia z krawędzią tarczy
Księżyca (I kontakt), jak również momentów zasłaniania (czy odsłania
nia) przez półcień poszczególnych charakterystycznych szczegółów powierzchni Księżyca nic jest łatwe ze względu na bardzo słabo zarysowującą się granicę półcienia i nie pozwala osiągnąć dokładności wyższej
niż około 10 minut. O wiele łatwiejsze jest to w odniesieniu do cienia.
Można wtedy osiągnąć dokładność l minuty, Dla wyznaczenia momentów
kontaktów można użyć zwyczajnego zegarka wyregulowanego według
radiowych sygnałów czasu z dokładnością do kilku lub kilkunastu sekund.
Do obserwacji należy użyć możliwie jak największego teleskopu. gdyż
zwiększa to ilość widocznych na tarczy Księżyca szczegółów, a właśnie
należy starać się wyznaczyć momenty zasłaniania i odsłaniania dla jak
największej ilości punktów na tarczy naszego satelity. Jako punkty
charakterystyczne należy wybierać obiekty łatwe do dostrzeżenia i zidentyfikowania (kratery, odosobnione wierzchołki gór itd.). Należy starać
się przy tym, aby były one możliwie równomiernie rozrzucone po obszarze objętym przez zaćmienie.
Dla identyfikacji tych szczegółów należy posłużyć się możliwie dokładną mapą Księżyca.

Przy nadsyłaniu obserwacji nie należy zapominać o podaniu: dokład
nej charakterystyki użytego do obserwacji imtrumcntu, miejsca obserwacji, uwag o pogodzie, a także nazwiska, imienia i adresu obserwatora.
Nadesłane obserwacje po opracowaniu zostaną opublikowane w Uranii
i w Dodatku Naukowym Uranii.
Andrzej Marks - (PTMA, Warszawa)

Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmicniowych na marzec br. (czas środk . -europ.):
'WW Aur: III, 2dlh45m, 5d20h45m(wt), 7d3hQQm, 10d22hQQm(wt), 14d16h45m,
15d23hQQm(wt), 19d18hOOm 2ldOh15m(wt), 24d19h15m, 26dlh3Qm(wt),
29d20h30m, 31d2h45m(wt).
AR Aur: III, 5d2hQQm, 25d18h15m, 29d21h3Qm.
R CMa: III, 5d16hOOm, 6d19h30m, 7d22h45m, 14d18h15m, 15d2lh30m,
17dOh45m, 22d17hQQm, 23d2Qh15m, 24d23h3Qm, 3ld19h15m.
RZ Cas: III, 3d18h45m, 4d23h3Qm, 6d4hQQm, 9d18h15m, 10d23hOOm, 12d3h45m,
15d17h45m, 16d22h15m, 18d3h15m, 21dl7hQOm, 22d21h45m, 24d2h3Qm,
27d16h30m, 28d21h15m, 30d2hOOm.
AR Lac: III, 2d5h15m. 4d4h45m. 6d4h30m, Sd4hOOm, 10d3h3Qm, 12d3h15m,
14d3hQQm
16d2h3Qm
18d2hQQm
20dlh45m
22dlh15m
24dQh45m,
26dOh3Qm: 27d24hOom,' 29d23h3om,' 31d23h15m.'
'
fl Lyr: III, 10d19h, 23d17h.
fl Per: III, 2dlh15m, 4d22hQOm, 7d18h45m, 10d15h45m, 19d6hQOm, 22d3hQQm,
24d23h45m, 27d2Qh3Qm, 30d17h15m.
A. W.
DZIAŁ:

TO I OWO

Rzadko chyba można spotkać w dziejach astronomii takiego pe-chowca, jakim był francuski astronom Guillaume L e g e n t i l. W dniu
6 VI 1761 r. miało nastąpić przejście Wenus przed tarczą Słońca. To
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bardzo rzadkie zjawisko miało być najlepiej widoczne z południowej
Azji, toteż Legentil wybrał się do francuskiego miasta Pondicherry
w Indiach Na nieszczęście w owym czasie toczyła się między Francją
i Anglią wojna siedmioletnia, która nie ominęła także i kolonii obu
państw w Indiach. Wypadki wojenne tak opóźni 1 ły Legentila, że przybył na
miejsce już po dacie przejścia. Ponieważ następne przejście Wenus miało
nastąpić 3 VI 1769 r., Legentil postanowił poczekać te osiem lat "na
miejscu", zamiast znów narażać się na możliwość spóźnienia. O ironio
losu, w dniu 3 VI 1769 r. niebo nad okolicą, gdzie przebywał Legentil,
było całkowicie zasnute chmurami, mimo iż 2 VI i 4 VI pogoda była
piękna. Zbyt długo, bo aż 105,5 lat . trzeba było czekać na następne
przejście (1874 r.). toteż zawiedziony astronom zwinął manatki i wyruszył w powrotną drogę do Francji. Po drodze okręt, którym płynął, dwukrotnie rozbijał się, a kiedy Legentil pokonawszy te przeciwności losu
wrócił wreszcie do Paryża po jedenastu latach nieobecności, okazało
się, że wszyscy uważali go za umarłego i jego majątek był już dawno
podzielony między spadkobierców.

*
A oto jeszcze jedna ciekawostka związana z obserwacjami prze)scm
Wenus przed tarczą Słońca. Dla obserwacji przejścia z r. 1769 Królewskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowało specjalną ekspedycję na wyspy Tahiti.
Ekipa dowodzona orzez słynnego Ja m e s a
C o ok a przybyła na miejsce na długo przed datą przejścia i ucżestnicy
zaczęli przygotowywać instrumenty do obserwacji. Krajowcy przyjęli
ekspedycję bardzo serdecznie, okazało się jednak niebawem, że mają
zbyt silnie rozwiniętą żyłkę złodziejską. Gdy uczestnikom wyprawy
zaczęły gromadnie ginąć różne przedmioty, Cook zmuszony był wystawić obok instrumentów specjalną straż. Nie pomogła jednak ta ostroż
ność. Pewnego dnia na trzy tygodnie przed datą przejścia, stwierdzono,
że znikł bez śladu pieczołowicie ustawiony wielki kwadrant. Natychmiastowe represje ze strony Cooka: zarekwirowanie wszystkich łodzi krajowców, uwięzienie kilku wodzów jako zakładników i rewizje w poszczególnych wioskach doprowadziły w końcu do odzyskania wszystkich
części instrumentu, który w międzyczasie został już przez Tahitańczy
ków rozebrany i ukryty w różnych miejscach. Instrument zdołano jeszcze
ustawić na czas i obserwacje udały się, Miejsce, z którego prowadzone
były badania, nazywa się do dziś przylądkiem Wenus.

*
Planetoidom nadawano początkowo nazwy pochodzące od żeńskich
imion występujących w mitologii i historii starożytnej. Z czasem jednak, gdy liczba odkrywanych planetoid rosła, ten bogaty zbiór klasycznych nazw wyczerpał się ·i musiano sięgnąć do innych źródeł. Obecnie
wśród nazw planetoid spotyka się bardzo oryginalne kategorie: nazwy
miast, państw, części świata, mórz i rzek, kwiatów, współczesne imiona
żeńskie, nazwiska słynnych astronomów itd. Rekord oryginalności nazwy
bije chyba jednak planetoida nr 518, odkryta przez R. S. D u g a n a
w dniu 20. X. 1903 r., w Konigstuhl i nazwana przez odkrywcę: H al a w e. "Halawe" to arabski smakołyk przyrządzany z cukru i nasion
sezamu. Geneza tej oryginalnej nazwy jest bardzo prosta: Dugan pracował przez wiele lat w obserwatorium w Bejru<;ie i "halawe" widocznie
bardzo mu smakowało.
A.

w.

•
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ld-3ld. Planety i planetoidy. M er kur e g o będzie
my mogli dogodnie obserwować w drugiej dekadzie miesiąca. W dniu 12. III znajdzi esię on w największym wschodnim odchyleniu od Słońc a
(18°); w tym czasie zwinna ta
planeta zachodzić będzie blisko w dwie godziny po Słoń
cu i może być łatwo odszukana przy pomocy Wenus: (obie
planety w Rybach) Np. w dniu
15 III obie planety górne dzielić będz.ie odległość zaledwie40 minut w rektascensji (Merkury na zachód); w zapadnię
ciu pod horyzont wyprzedzi on
Wenus o ok. l godzinę. W teleskopie tarcza Merkurego bę 
dzie wówczas miała kształt
Księżyca po ostatniej kwadrze.
Wenus o ok. l godzinę. W tetle gwiazdozbioru Ryb ruchem prostym poprawia swoje
warunki widoczności, stając
się coraz piękniejszym obiektem zachodniego nieba. M a r s
jest nadal jeszcze piękn ą
gwiazxią wieczorną o jasnoś ci
l mg; ruchem prostym przemierza gwiazdozbiór Byka (na
południe
od gwiazdy beta
Tau). Jego średnica maleje
z 7".2 do 6".3 a jasność z 0.7
do 1.3 mg. Z planetoid widoczne w dobrych warunkach
są Westa i Pallas; pierwsza
z nich świeci na pd-wschód
od Polluksa na tle gwiazdozbioru Raka blaskiem gwiazdy około 8 wielkości , druga
zbliża się do opozycji (17. IV)
i może być odszukana wedłu g
współrzędnych w południ-owej
części Wolarza, na pd-zachód
od Arktur a. Jowisz wschodzi coraz wcześniej , od połowy
miesiąca
już
przed północą
i daje okazję do obserwowania
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zjawisk zachodzących w systemie jego czterech najjaśniejszych księży
ców. Przez cały miesiąc widoczny tuż obok beta Sco (Akrab), w poło
wie miesiąca zmienia kierunek ruchu z prostego na wsteczny.
S a t urn widoczny w Strzelcu jako żółta gwi!lZda o jasności +0.8 mg
i średnicy tarczy 14".5, większa półoś piersc1enia 36".6, mniejsza
15".9. Wschodzi w drugiej połowie nocy. Uran w Raku. N e p t u n
zbliża się do przeciwstawienia ze Słońcem (26. IV), widoczny na granicy
Wagi i Panny, o 1° na północ od A Vir (4'!'6).
ldlh51'!' Cień II księżyca Jowisza schodzi z tarczy planety po przejściu przez nią.
ld4h59'!' I księżyc Jowisza ulega zaćmieniu przez cień planety macierzystej.
ld Wieczorem obserwujemy słabnięcie blasku Algola, którego minimum wypada o lh15~1 po północy. Księżyc w ostatniej kwadrze wschodzi tego dnia około lh po północy.
2d2ho9m. Cleń I księżyca wschodzi na tarczę Jowisza, by o 4h1Bm
zesunąć się z niej.
4d-2hl7'!' Cień III księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety by
o 4"26'!' z niej zejść.
4d22'1.l Minimum blasku Algola. Bezksiężycowy wieczór pozwoli na
dogodną obserwację blasku przed i po minimum.
7d18"6 Minimum Algola. Obserwujemy blask wzrastający po minimum.
7<123" Merkury w punkcie przysłonecznym swej orbity
Sd2"9'!' Cień II księżyca Jowisza wschodzi na tarczę a o 4h24m z niej
schodzi.
9i1'4ll3'!' Cień I księżyca Jowisza wstępuje na jego tarczę, by o 6h12"'
z niej zejść.
10"1"20'!' I księżyc Jowisza podlega zaćmieniu przez jego cień.
11<161115~' Cień III księżyca wstępuje na tarczę Jowis:z.,a.
Ud Wieczorem Księżyc i Wenus tworzą malowniczy obraz na niebie zachodnim.
12d16" Ulega zakryciu przez młody Księżyc gwiazda o Psc. (4.5 mg).
Podajęmy momenty tego zjawiska obliczone dLa 5 miast polskich
w Obserwatorium Krakowskim.
Poznań
.12. III. 16"48'~3
Wrocław
Toruń

47'~7

50'!'4
49~'6

Kraków
Warszawa
12d0"39~'
Księżyc.

12dl4h
18°20'.

51'!'5

Widoczne ze

Środkowej

Ameryki zakrycie Wenus przez

Merkury w największym wschodnim odchyleniu (elongacji)

15d4h42'~

dzi o 6h57'!'
16<!5"56 10
16d19"35'!'

Cień
Cień

II księżyca wschodzi na tarczę Jowisza, z której scho-

I księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety.
Zbliżenie Księżyca do Marsa. Księżyc minie planetę
w odległości 6°36' od południa.
l
17c.ł1"18'!'- Zaćmienie II księżyca ' Jowisza przez · cień planety macierzystej, .Wyjśc'e z cienia.
,
17113' 13'!' I księżyc Jowisza znika w cieniu planety.
l
l8d0"24'!' ·Cień I księżyca Jowisza wstępuje na tarczę, scbodzi o 2h341".
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21d8h55'!' RÓwnonoc. Foczątek wiosny na półkuli północnej.
22dOh7'!' Zaćmienie III księżyca Jowisza; początek. Koniec o 2h18m.
24<llh36'.!' II księżyc Jowisza zanurza się w cień planety.
24d18~'
181155 ~'

Częściowe zaćmienie Księżyca,
Księżyc wchodzi w półcień.

20"16'!' Księżyc wchodzi w cień, w kącie pozycyjnym 49° .
21"11'!' środek zaćmienia.
22h07'!' Księżyc opuszcza cień.
23h27~'
Wielkość

Księżyc

opuszcza

półcień.

zaćmienia 0.269.
Cień I Księżyca

Jowisza wstępuje na tarczę; schodzi z niej
25d2h18':'
() 4h27m
27cl2i;OO'!' Zbliżenie Księżyca do Neptuna. G€ocentryczna odległość
środków obu ciał 0°18' . Księżyc minie planetę od północy.
27'l20"26'!' Minimum blasku Algola. Ze względu na blask Księżyca
warunki niedogodne do obserwacji.
28<l5h Saturn w kwadraturze ze Słońcem .
28<118"35';' Księżyc zbliży się do Jowisza od północy . Odległość geoc ~
ś rodków obu ciał 2°56'.
29dl4h04';' III księżyc Jowisza ulega zaćmieniu.
30d17h3'!' Minimum Algola. Po zapadnięciu ciemności można jeszcze
będzie śledzić ostatnie fazy zaćmienia na ciemnym tle nieba.
31d4hl2';' II księżyc Jowisza ginie w cieniu planety macierzystej.
31<107"01'~ Księżyc zbliży się do Saturna na odległość 4°20' od północy.

PODPISY DO ZDJĘĆ NA OKLADCE
'

Pierwsza (tytułowa) strona okładki:
Mars widziany z Deimosa wg obrazu Chesleya Bonestella. W środku
tarczy widoczne jest ciemne ~morze" Aurorae Sinus, a nieco na prawo
słynne Lacus Solis. Na skałach Deimosa Widać sylwetki astronautów.
(Wg The Conquest of Space). I znak Zodiaku - Baran.
Druga strona

okładki:

U góry: Mars z Phobosem (m\ prawo od tarczy) i Deimosem (na ,l ewo)
sfotografowiny przez E. C. Slip~era w r. 1924. Obraz planety prześwietlony.

W

środku: Ki~ka

okazów tektytów

(a~;~.stralitów)

o ciekawych, guzikowa·-

ty~h kształtach.

U dołu: Dwa okazy tektytów (mołdawitów) znalezione w r. 1940 w miejscowości

Tfebic na Morawach. ,(Z

książki: Astronomi~

v

ćeskoslovensku).

TrzeeLa strona okładki :
Dwa zdjęcia przedstawiające części ostatniego członu radzieckiej sztucznej planety nr l podczas montażu. Z prawej strony pojemnik z aparaturą pomiarową, z lewej zbiornik zawierający źródła zasilania przy.
rządów. (Foto CAF).
Czwart~t strona okładki :
Północno wschodnia część tarbzy Księżyca obejmująca Mare Imbrium
i okolice według fotografii WYkonanej w obserwatorium Mt Wilson. Schematyczna mapka tej okolicy jest zamieszczona w dziale: Przewodnik

~o Księżycu.
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CTATbH. 51. 11 oJ( p m 11 n n lt Il It H n: TeKTHThJ; A. B o Hll!It: 06cepBaTopnsr de Hau te Provence; A. B p y 6 n c B c K H 1i: Ha ft()o1CI' Yltt1BnTCJJJ,RaH
C lfCTCMa CIIYTIHIKO R.
XPOHHKA. YlcKyCTnennaH linaneTa No l . - Ilonalt ltOMCTa.- KmteThT
1958 rona. - ATnac "Zet a l 951>". - Or<On'TaTeJJ b l! OC o6oana•tcrrHo ItOMC'I
l 955 rona. - HoBhrii "06utm'l "aTaJIOr uepcMerrHhiX anc:H'"· - CJtOJihKO
BCCUT natl6om,mm1 My3Ciillhlii MCT('O)JIIT Mnpa "Anighito•·. - CBanTe ABrycT Appemryc (1859-1927). - llpo3Tt1' MeJK)l,ynapo)l.Hot'l o6cepnaTop11n
ua lOjKJJOM noJJyruapnn. - AcTpocneKTpocHonmi n l\11Tac. - PaaMeli\OrriH'
•tc<JleHJl B l'ana~tTmw. - PaJtHOJr:Jc:tcnonamt•T B JOjKJIOM HOJiymapnn.
llYTEBOl~llTEJ1h 110 ,JTYIJE. 3BE3)~hi HAll!EfO JIEBA. CTIPABO'IHHR
li ABJIIO,IJ,ATE.TIJJ. ME.10'1J1. ACTPOllOMTfllECKH i1 KA.nEII,II,APL,

Errata. .,Urania", t. XXX, str. 26, w. 7 od góry zamiast: osiągnięc
rteratury, ma być osiągnięć literatury tego typu, str. 46, w. 9 od dołu zamiast: 1935 ma być: 1953; str. 53, w. 5 od dołu zamiast: Thorton ma być:
Thornton; str. 68, w. l od dołu zamiast: 104 ma być: 404; str. 69, w. 14 od
dołu zamiast: gdy ma być: który. Zdjęcie na 3-ciej stronie okładki numeru

styczniowego zostało zamieszczone nie-prawidłowo, a w podanym z boku
podpisie zamiast: J. Nastmyth ma być: J. Nasmyth. Zdjęcie na 4-tej
stronie okładki tegoż numeru zostało również zamieszczone ni~epra
widłowo.
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ODDZIAŁACH

P . T. M. A.

marzec 1959 r.
l, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-gzPj. Zaś wP środy czyn,ny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. 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
i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba w gmachu Gliwickiego Zjednoczenia Węglowego przy ul. Maretna Strzody 2. Pokazy meba odbywają się w katdy bezchmurny wieczór pc.
uprzednim telefonicznym porozumic>niu z J Kaszą, Ruda Sląska, ul. Obrońców
Stalingradu 32, te!. 52-481.
. Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatortum Astronomicznym, Rynf'k 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonteznie na umówlony termin.
Katowice - Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarium l Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury l Wypoczynku w Chorzowie I.
skr. poczt. 10, te!. 301-49.
Białystok

n!ecz -

-

Ul.

Biała
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Kielce -

Oddział nie posiada własnego lokalu.
- 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 .

łuaków

19-21.

Krosno n jW. - Sekretalat w lokalu własnym , przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski) . Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu .
Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
ł,ódź Siedziba Oddziału w lotcalu własnym ul. Traugutta 18, V p., pokój 51Z
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,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego
siedzibą Oddziału .

oOlsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątktem świąt, odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim .
Wycieczki po uprzednim porozuml entu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebrania członków w każd ą trzeclą sobotę miesiąca od godz. lS-teJ
w Muzeum Mazurskim .
<Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj . Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 18--18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży .
-<>strowiec Swlętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym • w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
<Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 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.
Vłock - J . Burzyńskl, Plac Narutowicza l, Delegatura "Ruchu".
J>oznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publlczne pokazy nieba
w każdy bezchmurny wieczór w Parku im. Kasprzaka na terenie właspej
Dostrzegalni P . T . M. A . (obok Palmlarni) . Sekretariat i biblioteka czynne
w e wtorki i czwartki w godz. od 17-19. Pracownia szllferska czynna w dniach
dyżurów w lokalu Oddziału .
Racibórz - ul. J . Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Polltechnlki czynny we
środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środ ę
W razi e niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
'Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T . Koś eluszlei 10, m. 3. Pokazy
nlebn odbvwają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Odzlału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Tarnów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
-roruń Lokal własny przy ul. M. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18- 20 'Oraz w soboty w godz. 17-1P. Zebrania
Oddziału w każdy poniedział e k o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedziałek, czwartek 1 sobotę o godz. 19 (Zbiórka w lokalu Oddziału).
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 Planetarium dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretariat em (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy tezchmurny wieczór.
18 marca o godz. 18-tej, odbędzie się zebranie naukowe <'złonków Oddziału,
na którym będzie wygłoszony referat. Szczegóły będą podane w miejscowej
prasie.
:Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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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

WŁODZIMIERZ

ZONN -

MATERIA

Warszawa
MIĘDZYGALAKTYCZNA?

Tytuł swego artykułu zaopatrzyłem w pytajnik po to, by
każdy z Czytelników od razu zrozumiał, jak dalece poruszony
problem leży jeszcze w dziedzinie domysłów. Istotnie w tej
chwili dane teoretyczne - i co ważniejsze - dane obserwacyjne dotyczące materii międzygalaktycznej, są bardziej niż
skromne. Wybieganie myślą naprzód jest jednak czymś bardzo
interesującym; ponadto jest jedną z dróg, którymi kroczy każda
nauka, a więc i astronomia. Sądzę zatem, że kierując myśli
niektórych Czytelników na tę drogę, osiągnie się taki czy inny

wynik pozytywny.
Mamy dość poważny powód do przypuszczeń, że w przestrzeni międzygalaktycznej musi występować materia w formie
rozproszonej. Powód ten - to obserwacja zderzających się galaktyk (jeśli wolno tym słowem określić dość skomplikowa~y
zespół zjawisk występujących wtedy, gdy dwie galaktyki, lub
części dwóch galaktyk znajdują się w jednym obszarze i posiadają przy tym różne prędkości). Tak w każdym razie przyjęto
nazywać ten stan rzeczy w literaturze obcej (colliding galaxies).
Otóż w ciągu ostatnich lat udało się Z w i ck :v'emu sfotografować wiele par galaktyk, pomiędzy którymi występuje dość
wyraźnie pasmo świecącej materii: coś w rodzaju świecącego
pomostu łączącego obie galaktyki. Jedno z takich zdjęć reprodukujemy na okładce.
Wydaje się nadzwyczaj prawdopodobne przypuszczenie, że
pomost ów powstał właśnie w wyniku poprzedniego zderzenia
się dwóch galaktyk widocznych na zdjęciu .
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W 1957 roku Z w i ck y otrzymał zdjęcia widm kilku takich
pomostów. Okazało się przy tym, że posiadają one widmo ciągłe
z wyraźnymi liniami absorpcyjnymi, tak charakterystycznymi
dla widm gwiazd. Należy więc z tego wywnioskować, że świe
cenie omawianych smug materii międzygalaktycznej, pochodzi
w wyniku rozproszenia światła g w i a z d w tej materii; z czego
z kolei wynika, że wewnątrz materii znajdują się dość liczne
gwiazdy. To stwierdzenie było istotnie niespodzianką dla wielu
astronomów.
Od dawna bowiem przypuszczano, że zderzenie się dwóch
galaktyk n i e powinno wywoływać żadnych poważniejszych
następstw jeśli idzie o gwiazdy, które są przecież rozmieszczone
wewnątrz galaktyk w sposób niesłychanie "rzadki".
Mówiąc ściślej, odległości gwiazd wewnątrz każdej z galaktyk są tak duże w porównaniu do ich rozmiarów, że wzajemne przenikanie jednej galaktyki przez drugą nie może wywołać większych zakłóceń w ich ruchu, a tym bardziej wyrzucania gwiazd poza galaktykę.
Należy zatem przypuszczać, że gwiazdy wewnątrz pomostów
znalazły się tam nie w wyniku porwania ich przez materię,
lecz w wyniku procesów powstawania gwiazd w obłokach materii międzygalaktycznej już po opuszczeniu przez nich galaktyki 1 ).
Gdyby istotnie tak było, mielibyśmy jeszcze jeden argument
na rzecz bardzo rozpowszechnionego dziś przekonania o powstawaniu gwiazd z materii międzygwiazdowej
Powróćmy jednak do spraw tematu właściwego. Otóż zderzenia galaktyk należy traktować jako zjawisko niezmiernie
częste (w skali czasu życia galaktyk). Wprawdzie nic jeszcze
nie wiemy o prędkościach ruchu swoistego galaktyk. Wiemy
tylko, że się one wzajemnie oddalają (z prędkościami proporcjonalnymi do odległości) i te prędkości reprezentują ruch
"uporządkowany" galaktyk. W zagadnieniu zaś zderzeń chodzi
nam oczywiście o prędkości swoiste, a więc nieuporządkowane~
analogiczne do prędkości ruchu termicznego cząstek gazu.
Jednak chociażby z istnienia pewnego rozrzutu prędko~ci radialnych możemy wywnioskować, że ruchy swoiste galaktyk
mają prędkości co najmniej rzędu setek kilometrów na sekund~".
Ponieważ odległości galaktyk są dość małe w porównaniu z ich
rozmiarami (stosunek około 20 :l) zatem zderzenia w świecie
galaktyk powinny być zjawiskiem częstym.
1 ) Sugestii tej nie spotkałem w literaturze mi dostępnej
w tej chwili podaję ją na własną odpowiedzialność.
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Przypuszczenie to potwierdza fakt istnienia kilkudziesięciu
zderzających się par galaktyk, wśród kilku tysięcy obserwowanych tak dokładnie, że fakt ów ewentualnie daje się bez trudu
wykryć.
Jeśli istotnie zderzenia galaktyk powinny wywoływać efekty
przewidywane przez teoretyków, w wyniku tych zderzeń dużo
materii międzygwiazdowej powinno się znaleźć poza galakt:--:kami, a więc stać się materią międzygalaktyczną. Materia ta
powinna być ciemna, chyba że wewnątrz niej znajdą się liczne
i jasne gwiazdy, których promieniowanie, rozpraszając się na
cząsteczkach lub pyłkach materii międzygalaktycznei, sprawi,
iż materia będzie świeciła. Takie właśnie przypadki odkrył
Zwicky.
Istnienie domniemanej, ciemnej materii międzygalaktycznej,
jest dziś niewątpliwie sprawą zupełnie otwartą. Próbowano
wprawdzie zastosować pewne statystyczne metody do wykrycia
istnienia ciemnej materii międzygalaktycznej , próby te jednak
jak dotąd zawiodły.
Warto je mimo to przedstawić chociażby dlatego, że staną
się one zapewne aktualne w przyszłości. kiedy udoskonali si ę
technikę pomiarów fotometrycznych galaktyk.
Idzie o to , że w pustej przestrzeni jasności p o w i e r zc h n i o w e obiektów nie zależą wcale od ich odległości. Wyjaśnienie tego prawa jest nader proste. Ilość światła otrzvmywanego od jakiegoś obiektu, maleje z kwadratem odległości.
Rozmiary zaś kątowe tegoż obiektu również maleją proporcjonalnie do odległości, jego zaś powierzchnia maleje z kwadratem
odległości. Obliczając jasność powierzchniową, dzielimv łączną
ilość światła przez powierzchnię, a zatem otrzymujemy wielkość
niezależną od odległości.
Jeśli więc istotnie przestrzeń międzygalaktyczna jest pusta
(oczywiście w optycznym tego słowa znaczeniu) , jasności powierzchniowe galaktyk dalekich i bliskich powinny być .i e d n ak o w e (oczywiście w statystycznym znaczeniu tego sławą).
Jeśli nie, galaktyki dalekie powinny posiadać mniejszą jasno ść
powierzchniową, niż bliskie .....
Rzecz w tym, że pomiary jasności powierzchniowych tak
małych obiektów, jakimi są galaktyki, nastręczają p o ważne trudności. Tym bardziej, że jasność powierzchniowa w obrębie jednej galaktyki nie jest stała, lecz wyraźnie maleje ku brzegom.
W jakimż miejscu należy mierzyć jasność powierzchniową, aby
wyniki nie były obarczone systematycznymi błęda mi?
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Trudności te sprawiły, że opisana przed chwilą prosta i przekonywująca metoda dotychczas nie dała żadnych wyników,
a raczej wprowadziła wielu astronomów w błąd.
Wysiłek współczesnych astronomów idzie raczej po innej
linii. Chcemy wykorzystać zliczenia galaktyk do wyznaczenia
pochłaniania międzygalaktycznego, zakładając, że liczba galaktyk w jednostce objętości (mówiąc inaczej: gęstość galaktyk)
jest wszędzie jednakowa; również w statystycznym znaczeniu
tego słowa.
Zasada postępowania jest w tym przypadku następująca.
,Teśli założenie nasze jest słuszne, a przestrzeń międzygalak
tyczna jest pusta, wówczas, jak to się łatwo można przekonać 2 ),
pomiędzy logarytmem liczby Nm galaktyk mających jasność

obserwowaną zawartą
jasnością

m, musi

w przedziale m -

istnieć zależność:

log N m= const

+ 0,6

1/2 i m + 1/2 a

tą

m

Jeśli jednak w przestrzeni międzygalaktycznej mamy pochłanianie, zależność ta przestanie być słuszna; log N m będzie
rósł wolniej,
niż to wynika
z podanego wzoru, a zależność nie będzie prostolinijna. Zamiast współczynnika 0,6
otrzymamy inny malejący z odległością galaktyki od nas :

log N m= const + [ l - a (r)] m
a (r) jest właśnie szukanym pochłanianiem mię
dzygalaktycznym, reprezentującym stratę światła galaktyki,
znajdującej się w odległości r od obserwatora.
Przy realizacji tej prostej zasady napotykamy jednak na
duże trudności. Przede wszystkim na to, że jasności obserwowane galaktyk są skażone wpływem tak zwanego "poczerwienienia", wynikającego z tego, że widma galaktyk są przesunięte
ku czerwieni tym bardziej, im dalej leży od nas galaktyka.
Ponieważ obserwujemy galaktyki zazwyczaj na kliszach mających różną czułość na promieniowanie różnej barwy, poczerwienienie galaktyk musi wywołać z m n i e j s z e n i e ir-h iasności. Ten wpływ należy wyeliminować z obserwacji i tutaj
napotykamy na dość poważne trudności przy ilościowym traktowaniu wpływu poczerwienienia na jasności galaktyk.
Druga trudność tkwi w samym założeniu co do jednakowei
gęstości galaktyk. Nie mamy wprawdzie żadnych powodów
przypuszczać, że w pewnej chwili ich gęstość przestrzenna nie
jest jednakowa, musimy jednak pamiętać, że galaktyki daleki.e
obserwujemy takimi, jakimi one były, a ni.e takimi jaki.mi
Zależność

2 ) Wprowadzenie tej prostej zależności znajdzie Czytelnik w książce
W. Zonna i K. Rudnickiego "Astronomia gwiazdowa" str. 91- 92 (1957) .
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one są dziś. Dawniej zaś gęstość przestrzenna galaktyk w naszym otoczeniu musiała być większa, niż dziś, ponieważ w naszym otoczeniu mamy szybką ekspansję (rozszerzanie się) g-alaktyk. Obserwując galaktyki dalekie po'vvinniśmy uwzględnić
tę okoliczność, wprowadzając tam pewną poprawkę właśnie ze
względu na to, że obserwujemy ich gęstość taką jaką ona była
przed tylu laty, ile wynosi ich odległość wyrażona w latach
świetlnych.

Jak widać mamy i tutaj dość poważną trudność .
Z przeliczeń galaktyk do 20m (dokonanych przed 20 laty
przez słynnego E. H u b b l e' a), przy uwzg-lędnieniu wszystkich omówionych i nieomówionych wpływów zniekształcają
cych jasności obserwowane galaktyk uzyskano, że śr e dnie
pochłanianie międzygalaktyczne nie przE-kracza
a = 0,001 wielkości na tm egaparsek
Dla porównania podaję średnie pochłanianie międzygwia
zdowe w naszym otoczeniu w płaszczyźnie galaktycznej:
a = 2 wielkości na kiloparsek,
przewyższające pochłanianie ! międzygalaktyczne przeszło milion razy.
Z pierwszej z podanych tu liczb wynika między innymi to,
że w przypadku istnienia w przestrzeni pyłu międzygalaktycz
nego jego gęstość powinna wynosić około
lQ-32 g/cms
Jeśli zaś przyczyną tego pochłaniania jest gaz, jego gęstość
powinna być około stu razy większa:
2 . 10-so g /cm3
Taką samą gęstość otrzymał w swoim czasie H u b b l e na
średnią gęstość materii w przestrzeni, to jest na gęstość iaką
byśmy otrzymali, gdyby całą materię z awartą w galaktykach
rozproszyć równomiernie w całej otaczającej nas przestrzeni.
JAN GADOMSKI -

Warszawa

W POSZUKIWANIU OZYWIONYCH PLANET (II)
Strefy ekosferyczne na planetach zaba.Jilowanych.
Siły przypływowe (S)
planetę o promieniu

na
wzorem:

wywierane przez gwiazdę o masie M*
r , odległą od niej o d, wyrażają si ę
(l)

są

więc

mienia

wprost proporcjonalne do masy gwiazdy, do proplanety oraz odwrotnie proporcjonalne do trze-
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cieJ potęgi edległości od gwiazdy (k - oznacza stałą grawitacji równą: 6,67 X 1Q-8 cm3 gr-1 sek.-2 ). Siły te powodują stopniowe zwalnianie okresu rotacji planety. Jeżeli działają dostatecznie długo, wynikiem ich jest zrównanie rotacji planety (doby) z jej obiegiem dokoła gwiazdy
(rokiem) . Przykładem wyniku takiej akcji trwającej zapewne od paru miliardów lat, jest Merkury, którego doba
i rok są sobie równe i trwają okrągło 88 dni ziemskich. W świe
cie księżyców hamowanych analogicznie przez planety, ten sam
los spotkał ziemski Księżyc i saturnowego Japeta.
Jeżeli obliczymy wielkość sił przypływowych, wywieranych
przez Słońce na poszczególne planety i przez planety na ich
księżyce, to będziemy mogli w oparciu o zaobserwowane
fakty (Merkury, Księżyc i Japet oraz "niezahamowana" planeta Wenus), oszacować z dużym prawdopodobi eńs twem teoretyczny zasięg strefy planet zahamowanych w układzie słonecz
nym. Promień tej strefy wynosi: hO = 77 X 10 6 km.
Spróbujmy obliczenia tego typu przenieść na inne gwiazdy.
Z astronautycznego punktu widzenia najbardziej jest interesujące sąsiedztwo Słońca. Sięgniemy do odległości 17 lat światła .
.Jeżeli z,ałożymy, że zawarte w nim gwiazdy powstały równocześnie ze Słońcem, a więc, że ich siły przypływowe są czynne
mniej więcej tak długo, jak u nas, to możemy obliczyć zasięg
(h*) strefy ewentualnych tamtejszych planet zahamowanych. Posiłkujemy się wzorem:
3

h* = 77~ X 10

6

km.

(2)

gdzie MO oznacza masę Słońca. Uzyskane w ten sposób wartości liczbowe dla 55 najbliższych gwiazd, uzupełniają nowym
parametrem katalog otoczenia gwiazdowego Słońca, o którym
wspominaliśmy poprzednio (,.Urania", XXX, Nr 2, str. 41).
Nie traćmy jednak z oczu właściwego celu: poszukiwania
planet ożywionych wokół gwiazd. Należy przypuszczać, że ży
cie organiczne ma tak wielką moc witalną, iż korzysta z każdego
skrawka przestrzeni, w której natrafi - choćby sęzonowo na przyjazne warunki bytu. Wszak na Ziemi na dnie głębokich
oceanów, życie ma swych przedstawicieli w postaci pewnych
gatunków ryb, a na północnych ścianach skał Antarktydy plenią
się porosty w czasie 6-tygodniowego tamtejszego lata, by przez
pozostałe 46 tygodni trwać w zimowym letargu pod pokrywą
lodu i śniegu. Narzuca się samo przez się .przekonanie, że na
powierzchni planet zahamowanych mogą istnieć "strefy ekosferyczne" przydatne dla życia. Oczywiście należy ich szukać na
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"dziennych", na ogół "przegrzanych", półkulach w założeniu,
że wszystkie trzy warunki ekologiczne wymienione w artykule I pod (l) są na rozważanej planecie spełnione.
Ustalimy geometryczne warunki "lokalizacji" takich stref.
I tu przyjmujemy - podobnie jak poprzednio - że powierzchnie planet zahamowanych otoczonych atmosferami, wykazują własności ciała doskonale czarnego. Z prostych rozważań
geometrycznych i fizycznych wynika, że temperafcura absolutna (Tz) jakiegoś punktu "dziennej" półkuli planety zahamowanej, na który promienie gwiazdy padają pod kątem z, wyraża się wzorem:
4

Tz = T*-.~d* .-. / -

V

V

(3)

dcosz
Dalsze rozważania geometryczne pozwalają obliczyć: .początek i koniec zasięgu "strefy ekosferycznej", jej szerokość
w kilometrach oraz powierzchnię, wyrażoną w odsetkach powierzchni planety. (Odnośne wzory pomijamy). Co więcej,
można też obliczyć, jak powinny wyglądać "strefy ekosferyczne"
w różnych odległościach od gwiazdy.
Przy dużym zbliżeniu planety do gwiazdy (d= O,OXh),
"strefa ekosferyczna" redukuje się do linii terminatora (ryc.
l; a). W miarę wzrostu odległości poszerza się ona i oddala
od terminatora, tworząc "pas ekosferyczny" (ryc. l; b, c).
W pewnej określonej odległości od gwiazdy "pas ekosferyczny"
przeradza się w "substelarną czaszę ekosferyczną" o maksymalnej powierzchni (ryc. l; d). W miarę dalszego wzrostu odległości czasza zmniejsza się (ryc. l; e, f, g) i znika, zamieniając
.się w "punkt ekosferyczny" (ryc. l; h).
Rachunki tego typu przeprowadziliśmy dla 55 gwiazd są
siedztwa Słońca. Wyniki liczbowe wzbogaciły nasz katalog
ekosfer gwiazdowych o nowe kolumny.
Podamy przykład liczbowy. "Bierzemy na maszynę rachunkową" jakąkolwiek gwiazdę naszego katalogu, np. "Gwiazdę
Barnarda", znaną także pod nazwą "Gwiazdy Strzały", ze
względu na jej rekordowo szybki ruch własny. Gwiazda ta
biegnie w odległości 6 la~t światła od nas. Jest czerwonYJTl
podkarłem o promieniu 0,12 R8, i masie 0,38 M8. Zasięg
ewentualnych planet zahamowanych (h) wynosi według wzoru
(2): 56 X 10 6 lan. Rycina l przedstawia położenie "strefy ekosferycznej" dla różnych odległości (d) od gwiazdy. W odległości
d= 0,2421 X h (ryc. l; d) pojawia się "czasza ekosferyczna",
która w odległości d= 0,7321Xh (ryc. l; g) przechodzi w "substelarny punkt ekosferyczny".
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planet
" Gwiazdy
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padłych
orbity
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nasze dotyczyły planet o osiach prostopadłych
orbity. Jeżeli oś planety jest odchylona (ryc. 2)

Ryc. 2
W miarę wzrostu odchylenia osi
obrotu planety zahamowanej od
prostopadłości do płaszczyzny orbity, "strefa ekosferyczna" wzrasta. Ziemia w roli planety "Gwiazdy Barnarda" mogłaby osiągnąć
"strefę ekosferyczną" pokrywają
cą 70% jej powierzchni. Musiałaby się

wtedy znaleźć w średniej
d = 0,2421 X 56 X l0 6 km.
13,6X l0 6 km, okrąźając gwiazdę
w okresie 16,2 naszych dni.
odległości

=

o kąt i, powoduje to oscylacje o kąt i "strefy ekosferycznej"
w okresie tamtejszego roku, naprzemian na obie strony od jej
średniego położenia. Powierzchnia (p) maksymalnej "czaszy
ekosferycznej'' wynosi wówczas:
p = 2 r 2 :n: (l + sin i)
(4)
a jej stosunek do powierzchni planety (P):
p/P = 1/2 (l + sin i)
(_5)
Zatem obejmuje ona wówczas więcej niż połowę powierzchni
planety. W skrajnym wypadku, gdy i= 90° (tj. gdy oś obrotu
planety leży w płaszczyźnie jej orbity), to:
p= p
(6)
czyli "czasza ekosferyczna" pokrywa całą planetę . Podobną
orientację osi obrotu wykazuje planeta Uran (i = 98°) .
Wywody nasze odnoszą się do planet o orbitach kołowych,
względnie- w wypadku orbit eliptycznych- precyzują poło
żenie "strefy ekosferycznej" dla średniej odległości planety od
gwiazdy. Oczywiście eliptyczność orbity pociąga za sobą periodyczne w okresie rocznym zmiany w położeniu i powierzchni
i "strefy ekosferycznej", dając nowe bogactwo zjawisk, które
można śledzić rachunkiem.
Długość roku (t) planety obliczamy z wzoru:
t

=

2 7t

l l k2d3M*

(7)

ZaJtem ewentualna planeta "Gwiazdy Barnarda", posiadająca
ma okres obiegu 16,2 dni,
a planeta z "substelarnym punktem ekosferycznym" - 85,2 dni

maksymalną "czaszę ekosferyczną",
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teoretyczny zasięg ekosfery planet szybko
dla ;,Gwiazdy Barnarda", sięga według wzoru:
(4-I) tylko dla odległości: 21 X 10 6 km. - przeto dochodzimy
do wniosku, że wokół tej gwiazdy nie mogą istnieć planety
w pełni ożywione szybko wirujące, jak u nas. Można jedynie
oczekiwać
obecności
planet zahamowanych, posiadających
"strefy ekosferyczne". Podobna sytuacja charakteryzuje wszystkie "podkarły" w badanym sąsiedztwie Słońca. Stanowią one
71% populacji gwiazdowej tej przestrzeni. Z punktu widzenia
astronautyki obiekty te są mniej atrakcyjne, niż planety szybko
wirujące zanurzone w ekosferze.
Oto do jakich ciekawych i wnikliwych wniosków prowadzą
stosunkowo proste rozważania geometryczne, oparte na prawach fizyki, astrofizyki i mechaniki nieba, przy pewnych analogiach i założeniach upraszczających, jakie przyjęliśmy.

ziemskich.

Ponieważ

wirujących

JERZY POKRZYWNICKI -

Warszawa

Artykuły I i II stanowią popularne streszczenie re feratów autora, przedstawionych na kongresach Mię_
dzynarodowej Federacji Astronautycznej w Barcelonie.
(r. l!J57) i Am<>terdamie (r. 1958). Inne typy planet ekosfcrycznych są ·w opracowaniu.

T E K T Y T Y (II)
(Hipotezy pochodzenia)

Co się tyczy genezy tektytów, to hipotezy wysuwane na
ten temat można z grubsza podzielić na 3 grupy:
l) Hipotezy ich ziemskiego pochodzenia. Jedną z nich uzasadniał M a l u g a (1949) na podstawie "genetycznego związku"
tektytów z zewnętrzną ziemską litosferą. Wywody . swe autorten formułuje tak kategorycznie, iż uważa nawet, że tektyty
powinny być usunięte ze zbiorów meteorytów, jako nie ma.iąGe
z tymi ostatnimi żadnego związku.
Inni wysuwali hipotezę wulkanicznego pochodzenia tektytów
(np. Dunn, 1916).
·
2) Hipotezy kosmicznego pochodzenia tektytów, do których
można zaliczyć:

a) pochodzenie ich wspólne z meteorytami z praplanety rodzicielki asteroid i meteorytów. (L a c roi x 1929, B ar n e s
1951, Ralf Stair 1951).
Przyjmując tę hipotezę za prawdziwą, musielibyśmy założyć
albo istnienie na tej planecie warstwy sialowej bardzo bogate.i
w krzemionkę - co jest mało prawdopodobne, albo istnit'nle
na niej zjawisk wywołujących wyrzut materii z głębin na po-
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wierzchnię
pociągałby

np. w drodze procesów wulkanicznych. Wyrzut taki
za sobą rozs1anie się odłamków tektytowych po
powierzchni planety, skąd następnie mogły się przedostawać do
naszej atmoslery, tą samą drogą co zwykłe meteoryty. Barnes
przypuszcza, że wspomniana planeta (która na skutek zderzenia
uległa w następstwie rozpadowi), mogła posiadać podobne do
ziemskich skały m. in. osadowe. Szkła z niej poch<;>dzące mogły
by posiadać szeroki wachlarz składu, obejmujący zarówno wła
ściwe tektyty jak i wszelkie inne znale zwne na Ziemi postacie
szkła krzemowego, jak np.: z Pustyni Libijskiej, amerykanity
i inne t. zw. "ps'-'udotektyty".
Wymienione wyżej trudności dałyby się może usunąć, przyjmując hipotezę C a s s i d y'e g o powstania tektytów z najbardziej zewnętrznej części powierzchni pra-planety, powierzchni, która stopiła się wskutek procesów radioaktywnych.
b) Hipoteza "lekkiego płonącego metalu" wysunięta przez
S u e s s a i rozwijana przez G o l d s c h m i d t a, M i c h e l a
i L a c r o i x oparta została na założeniu, że w pewnych okre.>ach Ziemia przecinała orbity jakichś niezwykle gęstych chmur,
złożonych z lekkich substancji, które ulatniają się w normalnych lub stosunkowo niskich temperaturach. Z chmur tych
główna część materii spadałaby w postaci pyłków. Jednak ilość
tej materii byłaby wystarczająca, aby tworzyć dość duże globule płynne, które następnie twardniejąc spadałyby na Ziemię
w postaci tektytów.
M i c h e l (r. 1925) w ten sposób przedstawiał tę hipotezę :
Ziemia spotkała na swej drodze materię meteorytową złożoną
z krzemu (którego wiele zawierają aerolity) i "lekkich metali"
(glinu, wapnia, potasu i sodu), które pod wpływem wysokich
temperatur przy swym przelocie przez atmosferę szybko się
utleniały, topiły, a zastygając stawały się szkłem.
B e y er uważa, że słabą stroną tej hipotezy jest niemożność
wytłumaczenia wtórnego obtopienia się australitów, przy równoczesnym braku tego obtopienia u indo-malaitów, którys::h
skład jest ten sam prawie co australitów.
Hipotezę kosmiczną tektytów (opartą również na rozpadzie
pra-planety) - w nieco innej postaci -wysuwa P a n e t h.
"Ciała o składzie chemicznym bliskim do. skał granitowych- pisze on -wstępując w granicę Roche'a koło Słońca,
powinny ulec równocześnie i topnieniu i rozproszeniu. Ró.i
szklanych kulek opuszczając z wielką prędkością peryhelium,
powinien był tak prędko się ochładzać, że krystalizacja jepo
materii była niemożliwa. Podobne roje spotykając Ziemię po-
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po kontynentach, tak .iak to widzimu

Podobne roje mogły powstać przy bliskich przejściach koło
- jak przypuszcza R. S i m o n - potoków kamiennych
meteorytów.
c) Jeszcze inna hipoteza zakłada, że tektyty pochodzą z materii wyrzuconej z Księżyca siłą wybuchów na tej planecie,
wywoływanych uderzeniami o jej powierzchnię wielkich kosmolitów. Na skutek podobnych wybuchów cząstki materii
mogły być wyrzucane z Księżyca z prędkością już nieco wyższą
niż 2.4 km/sek, która jest prędkością krytyczną na tej planecie,
tj. prędkością dostateczną dla przezwyciężenia jej siły grawitacyjnej. Podobne cząstki dosięgające Ziemi z wielką prędkości9,
moglibyśmy otrzymać w postaci tektytów.
Zwolennikiem tej hipotezy jest N i n i n g e r. Autor ten
przypuszcza, że hipotezę tę będzie można kiedyś sprawdzić
eksperymentalnie, wysyłając na Księżyc potężne rakiety z materiałem wybuchowym, które uderzając o powierzchnię Księ
życa będą wywoływać wyrzuty maiterii w kierunku Ziemi,
materii którą będziemy mogli podejmować i analizować w naszych laboratoriach. Jak widzimy, hipoteza ta dopuszczałaby,
a nawet wymagałaby przyjęcia realności ciągłego , w tym
i współczesnego spadku tektytów.
L a P a z krytykuje tę hipotezę zarówno z powodu jego zdaniem niedostatecznej wiarygodności znanych faktów rzekomego
współczesnego spadku tektytów, jak i niewytłumaczalności rozkładu ich wg. wielkich kół opasujących Ziemię. Gdyby tektyi;y
powstawały z wyrzutów księżycowych, rozkład ich na powierzchni Ziemi musiałby być bardziej równomierny. Temu
ostatniemu zarzutowi nie można odmówić wielu słuszności.
d) Hipoteza kometarnego pochodzenia tektytów ze spotkań
Ziemi z jądrami kometarnymi, wysunięta przez H. C. U r e y a,
omówiona już w Nr 8 "Uranii" z r. 1957 przez A. Wróblewskiego.
Niedawno H. E. S u e s s wysunął hipotezę, iż tektyty
powstały z materii kometarnej przy bardzo bliskich przejściach
komet koło Słońca. W czasie tych przejść większa część tej materii uległaby wprawdzie rozproszeniu i wyparowaniu, jednak
część mogła się zachować w postaci płynnej, a następnie przy
oddaleniu się powstałego roju od Słońca stwardnieć. Spotkanie
Ziemi z takim rojem mogłoby dać tektyty.
e) K. Ruf u s, prof. z Obserwatorium Uniwersytetu w Michigan (Ann Arbor), wysunął w 1940 r. swą "astronomiczna_"
hipotezę pochodzenia tektytów. Hipoteza ta, jak mi się zdaje,
Słońca
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jest mało znana i jak wszelkie inne dotychczas wysunięte nasuwa szereg wątpliwości, jednak wydaje się ciekawa i zasługu
jąca na krótkie omówienie.
Hipoteza ta została oparta na założeniu, że Księżyc oddzielił
się niegdyś od Ziemi. Rufus zakłada, że w czasie procesu odrywania się Księżyca od Ziemi pewna ,część materii nie spadła
od razu na te planety, a pozostała na pewien czas pomiędzy
nimi w bliskości Ziemi. Można przypuścić, że pewna ilość
powstałych z tej materii odłamków posiadała od początku warunki wywołujące ich ruch orbitalny wokół Ziemi. o okresie
równym okresowi obrotu Ziemi i kierunku obiegu z zachodu
na wschód.
Rufus powołuje się przy tym na J e f f r e y s a, który
przypuszcza, że miejscem skąd oderwał się Księżyc był basen
Oceanu Spokojnego, który można zatem uważać za wyrwę
powstałą z tego oderwania się.
Przytoczę ciekawe uwagi na ten temat dr Jana L e w i ń
s ki e g o w pięknej jego książce "Historia Ziemi" 1).
Pacyfik jest "nadzwyczaj starożytnym rysem oblicza Ziemi,
a że budowa jego dna nie jest nam znaną, stanowi on jedną
z największych i najbardziej emocjonujących zagadek geologicznych. Wiemy tylko, że na ogół zachowuje się on jako masa
sztywna w stosunku do sfałdowań, które go wieńcem dokoła otaczają.

Jest to w każdym razie prastary rys oblicza Ziemi, utworzony w zaraniu jej historii. Niektórzy badacze chcieli w nim
widzieć odwieczną bliznę na obliczu Ziemi, powstałą po oderwaniu się od niej Księżyca, którego niewielka gęstość dowodzi ,
że składa się on w całości z utworów analogicznych skorupie
ziemskiej, której oderwaną część mógłby stanowić".
Zdaniem Rufusa jest rzeczą godną uwagi, że miejsca roz-siania się wielkich deszczów tektytów leżą w pobliżu najgłęb
szych części Pacyfiku. Cztery wielkie rowy głębinowe przekraczające 9000 m, są położone w strefie bliskiej lub równoległej
do wielkiego pasa tektytów, obejmuiącego Indochiny, Filipiny,
Malaje, Indie Wschodnie i Australię. Najgłębszy rów leży
akurat na wchód od Filipin, a inne leżą u wysp Guam, Nowa
Gwinea, Tonga. Głębie tych :rowów sięgają do bazaltowego
podłoża skorupy ziemskiej.
O dłamki tektytowe krążące u powierzchni Ziemi w granicach strefy Roch e'a, utworzyły roje o niektórych okresach obiegu
1 ) Wydawictwo Geologiczne. Książka przejrzana i
prof. dr Jana Samsonowicza. Warszawa 1956 r.

uzupełniona
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tektytów na
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równych ówczesnemu okresowi obrotu Ziemi. Dopóki te okres_y
były całkowicie zbieżne, odnośne roje pozostawałyby dokładnie
ponad strefą, skąd zostały wyrwane. Rufus przypomina tu
dobrze znaną zasadę mechaniki niebios, mogącą mieć do tej
kwestii zastosowanie. Uważając poszczególne odłamki za samodzielnych satelitów Ziemi musielibyśmy przyjąć, że powinny
one powrócić na swych orbitach do tego punktu, w którym
powstały. Dla uproszczenia można nie brać pod uwagę losu
odłamków o okresach dłuższych lub krótszych od ówczesnej
ziemskiej doby, które powinny były zostać już bardzo wcześnie
złowione przez Ziemię lub utracone. Roje natomiast o okresach

jednej doby przy istnieniu odpowiednich pierwotnych i innych
warunków, pozostawałyby nad Pacyfikiem na wysokościach
zależnych od wysokości ich oderwania się, możliwie znacznie
niższych od 14 400 km, a więc w obrębie strefy Roche'a.
Zakłócenia ze strony Księżyca powodowały stopniowy spadek prędkości ·o biegu odłamków, przy czym zmniejszałaby siP.
równocześnie i prędkość obrotowa Ziemi. Przyciągane stopni.owo
ku Ziemi odłamki przenikałyby do atmosfery, a następnie spadałyby na Ziemię z prędkościami wystarczającymi dla wywołania charakterystycznych kształtów i postaci fizycznych, orąz
właściwych tektytom cech powierzchniowych. Prędkość ta
w każdym razie nie byłaby tak znaczna, aby powodować cał
kowite zniszczenie materii w czasie lotu w atmosferze.
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Obserwowany rozkład mas tektytów w sąsiedztwie zachodDich wybrzeży Pacyfiku, w Australii, na Filipinach i innych
wyspach oraz w Indochinach, tudzież i innych miejscowościach
kontynentu, może wynikać ze stopniowego niewielkiego spadku
prędkości poszczególnych rojów, wywołanego wzrastającym
wraz z obniżeniem wysokości ich lotu oporem atmosfery. Przewaga ilości tektytów w okolicy basenu Pacyfiku wydaje się
::znacznie bardziej wymowna niż mniejsze spadki w innych
okolicach Ziemi. Inne spadki zaznaczone wielkimi kołami rozkładu tektytów Dawida de Boer i Lacroix Spencera, mogą
być łatwo wytłumaczone jako leżące bezpośrednio poniżej orbit
głóvmych rojów- satelitów. Wytłumaczenie faktu wzajemnego
nachylenia orbit i ich nachylenia w stosunku do równika ziemskiego nie nasuwałoby specjalnych trudności. Duże nachylenie
orbity Księżyca do równika Ziemi (23°,5 ± 5°) wskazuje na
wpływ Słońca na pierwotne położenie Księżyca i efekt tego
wpływu w okresie późniejszym. Orbity odłamków podlegały
skombinowanemu oddziaływaniu zarówno Słońca, jak i Księżyca.
Spadki tektytów dalej na zachód od wybrzeży Pacyfiku, zaznaczone wielkimi kołami ich rozkładu lub innymi możliwymi
orbitami, reprezentują roje bardziej opóźnione .
Powy7..sza hipoteza dawałaby również tłumaczenic gene~y
"silika-glasów", różniących się pewnymi własnościami od tektytów. Tłumaczy ona również różnicę okresów geologicznych
spadków tektytów, okresów które musbły być różne w zale-ż ności od długości i siły oddziaływań perturbacyjnych na roje,
oporu atmosfery na różnych wysokościach i innych czynników
wpływających na roje w zbieżności z siłą grawitacyjną Ziemi.
Tak się mniej więcej przedstawia "astronomiczna" hipoteza
Rufusa. Oprócz zalet, posiada ona również wiele braków i niejasności. Przede wszystkim podstawowe jej założenie co do
wydzielenia się masy Księżyca z masy Ziemi na skutek jej
prędkiego obrotu, chociaż posiada nadal zwolenników, pozostaje pod znakiem zapytania. Następnie hipoteza ta nie daie
tłumaczenja genezy powstania różnych kształtów tektytów, np.
pustych wewnątrz bomb, odłamków ostro przeciętych itp. Hipoteza ta nie tłumaczy również znajdywania "silika-glasu" w oko·licach i wnętrzu kraterów kosmicznych. Dalej, jak zauważa
B e y er 2), przeciwko tej hipotezie zdają się przemawiać pewne
różnice składu chemicznego tektytów i skał ziemskich. Co się
tyczy zarzutu opartego na niemożności utworzenia się Księżyca
2

)

Pop. Astr. stycze1'1 1940, str. 43-51.
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z masy Ziemi, to zarzut ten oparty na tzw. "strefie Roche'a"
nie wydaje się przekonywujący.
Dobrą stroną hipotezy Rufusa jest, że nie wymaga ona przyjęcia faktu stopienia się tektytów w atmosferze ziemskiej, co
jak widzieliśmy, nasuwa duże wątpliwości. Wystarcza, że przy
swych lotach i ostatecznym spadku mogły one uzyskać obserwowaną rzeźbę powierzchniową.
Pogląd F e n n e r a co do wtórnego pochodzenia cech powierzchniowych australitów, dobrze się zgadza z tą hipotezą.
Australity dostarczają najlepszych danych na korzyść tej hipotezy, chociaż reprezentują niewątpliwie inny spadek, niż ten
który dał nam indo-malaity. Wprawdzie skład tych dwóch grup
jest do siebie bardzo podobny, to jednak większe i cięższe
indo-malaity musiały opaść wcześniej, niż małe i lekkie australity. Należy podkreślić, że australity, które obok mołdawitów
są najlżejszymi odmianami tektytów, znajdują się w najmłod
szych warstwach geologicznych, co również potwierdzałoby ich
późniejszy spadek.
Być może, że prawa genezy planet wymagają, aby w pewnych strefach zamiast jednolitych dużych brył satelitów, powstawały roje małych bryłek. Mamy taki przykład w pasie asteroidów , być może i w "chmurach" kometarnych poza orbitą
Plutona tudzież w pierścieniach Saturna. Ostatnio hipotezę istnienia wokół gwiazdy zmiennej epsilon Aurigae płaskiego.
cienkiego pierścienia złożonego z drobnych głazów czy odłam
ków, wypowiedział Zdenek Kop a 1 3). Pierścień taki byłb_y
zupełnie podobny do pierścieni Saturna, t~rlko znacznie więk
szy, nie o wiele mniejszy od naszego układu słonecznego. Być
może, że taki pierścień posiadała niegdyś i Ziemia. Czy mógł
on powstać na skutek oderwania się od niej Księżyca - pozostaje rzeczą do dyskusji, natomiast być może powstał on samoistnie, na skutek procesów podobnych do tych, jakie wywołały powstanie pierścieni Saturna. Te ostatnie prawdopodobnie
są również tworami. przejściowymi, nietrwałymi i żywot ich
skończy się spadkiem ich na tę planetę.
3) Hipoteza kosmiczno-ziemskiego pochodzenia tektytów wysunięta przez S p e n c e r a, przypisuje tektytom pochodzenie
ze stopionego piasku kwarcowego przy wybuchach olbrzvmi.ch
meteorytów kraterotwórczych. Autor opiera się na faktach
znajdowania "silika-glasu" we wnętrzach i otoczeniu kraterów
kosmicznych. nie biorac pod uwagę ani różnic postaci, an1 też
pewnych różnic w składzie chemicznym tektytów i "sllika3)
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glasu". Brak natomiast śladów wybuchów względnie kraterów
kosmicznych oraz materiału żelazo-niklowego, w miejscach
znajdywania tektytów, można tłumaczyć zatarciem ich śladów
przez działalność klimatyczną i lodowcową. W rezultacie w ciągu
wieków znikły ślady kraterów i materii żelaznej, która zostaŁa
utleniona; natomiast szkła tektytów nader oporne w stosunku
do niszczących oddziaływań atmosferycznych i gruntowych, zachowały się jako nieme świadki dawnych wybuchów meteorytów.
Spancer zakłada, że te wybuchy wywoływane były przez
meteoryty żelazne, ale czy kratery kosmiczne nie mogą powstawać i przy wybuchach meteorytów kamiennych? "W takich
wypadkach - jak zauważa K r i n o w 4 ) - być może tektyty
powstają w wyniku całkowitego lub w każdym razie bardzo
znacznego przetopienia się w masę szklistą spadłej kamienistej
meteo1·ytowej masy, przetopienia wywołanego wybuchem i równoczesnym wydzieLemem się ogromnej ilości energii cieplnej".
Zresztą sam Spencer me zamyka oczu na pewne trudności,
jakie nasuwałaby jego hipoteza, np. na wytłumaczenie olbrzymiego rozsiania się tektytów po całej powierzchni Australii
i na Indo-Malajach.
L a P a z zwrócił uwagę na prace Davida d e B o er,
które doprowadziły do wykrycia wielkiego koła rozkładu tektytów na powierzchni Ziemi, zwanego "Wielkim kołem Davida
de Boer". Chociaż wyznaczenie takiego koła było tylko przybliżone, niemniej doprowadziło do wykrycia tektytów w Indochir..ach. De Boer był zwolennikiem kosmicznego pochodzenia tektytów, jednak La Paz zwraca uwagę, że wielkie koło tektytów
de Boera, zbiega się bardzo wyraźnie z uszeregowaniem się kraterów kosmicznych na wyspie Ozylii i Australii, co przemawia
na korzyść hipotezy Spencera. Podobne wielkie koło tektytów
lub "silika-glasu" obejmujące kratery kosmiczne, wykreślili
Lacroix i Spencer.
Tak się przedstawia zagadnienie tektytów w bardzo znacznym skrócie. Aby ni.e obciążać artykułu szczegółami, które
mogłyby mniej interesować szersze grono naszych Czytelników,
pominąłem omówienie składu chemicznego i własności fizycznych tektytów i "pseudotektytów" oraz różnic, jakie istnieią
pomiędzy ich grupami i różnymi szkłami zarówno naturalnymi
(jak np. Obsydian) jak i sztucznymi (jak np. Pyrex) oraz charakterystykę tych ostatnich grup, odróżniających ich od prawdziwych tektytów.
4)

"Mietieority", Moskwa -

1949 -
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Przyczynek do historii Obserwatorium Warszawskiego
Gdy w latach 1948/9 odbudowywano wypalony doszczętnie przez hitlerowców gmach Obserwatorium, wydobyto z fundamentów zachodniego
słupa,
dźwigającego refraktor Grubba,
akt erekcyjny. Był to cylindrycznego kształtu gruby szklany słój, hermetycznie od góry zamknięty szklaną nakrywką, obtopioną białą stearyną. Rozmiary jego wynosiły mniej więcej: 10 cm średnicy, 40 cm wysokości. Wewnątrz znajdował się w dobrym stanie zachowany biały arkusz papieru zwinięty
w rulón z podpisami około dziesięciu osób, które były obecne przy zali!Jżeniu kamienia węgielnego pod Obserwatorium. Słój ten był początko
wo w przechowaniu w "Białym Domku" w Łazienkach Królewskich,
w którym mieściły się pracownie konserwatora architektury zabytkowej w Warszawie, mz. Dąbrowski e g o. Według rlelacjL mchit•~kta akt ten został oddany do rąk intendenta Uniwersytetu Warszawskiego, ob. Z i e l i ń s k i e g o, który przeprowadzał odbudowę gmachu
w drodze przetargu. W tym czasie oddał on kierownictwo Obserwatorium memu następcy.
-Poszukiwania za tym aktem, które podjąłem przed paru laty w porozumieniu z władzami uniwersyteckimi, nie dały wyniku. Intendent
w międzyczasie zmarł. Pozostała rodzina nic na ten temat nie umie
powiedzieć.

Niemniej ciekawe znalezisko dały mury w zachodniej części gmachu
na wysokości trzeciego piętra. W czasie ich skuwan'i a z powodu nadmiernej grubości, murarz wystukał w pomieszczeniach ówczesnego
warsztatu mechanicznego zamurowaną skrytkę, w której znaleziono dwa
dokumenty wagi historycznej: jeden z czasów króla Sobieskiego, drugi
odnosił się do działalności Kościuszki.
Obserwatorium zbudowano w latach 1820-25 (Franciszek Ar m i ń
s ki)" w czasie w~isku carskiego w Polsce. Stąd skrytka. I te dokumenty
przepadły bez śladu.
J. Gadomski

Nowy fotograficzny atlas Księżyca
Znany amerykański badacz planet G. P. Ku i per z obserwatoriów Me Donalda L Yerkesa, opracowuje nowy fotograficzny atlas powierzchni Księżyca. W opracowaniu biorą udział także dwaj specjaliści
angielscy E. A. W h i t ak er i D. W. G. Ar t h u r . Pl1erwsza część nowego atlasu ma być wydana w roku 1959.
(Spaceflight, October 1958)
A . w.
Pionier IV.
Dn:ia 3. III. 1959 r. o godz. 6,10 czasu uniwersalnego nastąpił z bazy
Cape Canaveral odstrzał nowego satelity typu "Pionier". Do startu użyto
czterostopniowej r<Jkiety księżycowej "Junona II", ~ługości 25 m, o ma-
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sie 60 ton. Dnia 4. III. 1959 satelita minął Księżyc w dość znacznej
odległości: 59 200 km, gdyż zboczył z kursu o 4°. W tym momencie
prędkość jego względem Ziemi wynosiła 2,0 km/sek. Niebawem przejdzie on na elipsę okołosłoneczną, jako "sztuczna planetoida nr 2".
Satelita posiada masę 6,03 kG oraz długość 50,8 cm. Stożkowatą jP~o
osłonę stanowi pokrywa z włókna szklanego, powleczona cienką warstwą złota, która .spełnia rolę anteny nadawczej. Baterie pokładowe
pracują na fali 960,05 megacykli i mają wystarczyć na 90 godzin.
Wyposażenie "Pioniera IV" mimo małej masy jest bogate. Najważ
niejsze są dwa liczniki Geigera-Miillera wielkości papierosa, które już
przesłały szereg meldunków o natężeniu promieniowania kosmicznego
na przebywanej trasie. Jeden z tych liczników posiada ołowianą osłonę
grubości 3,2 mm i może rejestrować tylko promieniowanie o dużej
energii.
W wyznaczaniu toru w przestrzeni bierze udział także wielki radioteleskop w Jodrell Bank. W danej chwili (5. III. 59) elementy orbity
nowej planety kształtują siły grawitacyjne Słońca, Księżyca i Ziemi.
Według wstępnych obliczeń, satelita ma przejść przez peryhelium dnia
17. III. 1959, w odległości 146,8 milionów kilometrów od Słońca. Odległość
od Słońca w afelium (29 września) ma wynosić 169,3 milionów km. Okres
obiegu dokoła Słońca będzie równy 392 dniom.
J. G.
Satelita meteorologiczny (1959 alfa)
Dnia 17. II. 1959 r. wystrzelono z bazy w Canaveral na Florydzie
nowego satelitę Ziemi. Jest nim "Vanguard II". Jest to kula o średnicy
nieco większej niż 50 cm, o masie 9675 Kg. Zawiera dwa nadajniki
pracujące na fali 2,78 m, które obsługują dwie komórki fotoelektryczne.
Komórki te mają mierzyć i odnotowywać na taśmie jasność chmur,
lądów i mórz na północnej półkuli globu, by później na zlecenie
z Ziemi - ptzekazać je 11 stacjom podsłuchowym Ameryki i Australii.
Ten system obserwacji został niedawno wypróbowany za pomocą satelity ,.1958 zeta". Dane w ten sposób uzyskane będą pomocne przy wykreślaniu map pogody i ułatwią rozpznanie tworzących się huraganów
i tajfunów.
Według komunikatów prasowych , okres obiegu tego meteorologicznego satelity wynosi 95,115 minut. Jeżeli ta liczba jl"st poprawna,
można wnosić, że średni pułap satelity wynosi tylko 529 km, średnia
prędkość orbitalna 7,61 km/sek., a ilość obiegów Ziemi 15 na dobę.
Byłby to zatem najbardziej niskopułapowy i najszybszy z dotychczasowych satelitów Ziemi. Jako taki niedługo zabawi w Kosmosie.
Wid.1ok <G satelity ma średnio promień około 2.700 km i obejmuje
czaszę o powierzchni 4% globu. Za każdym obiegiem satelita przegląda
ok. 38% powierzchni Ziemi .
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Ostatni cz.łon rakiety nośnej satelity o masie 22,5 Kg ulokował się
na jeszcze ciaśniejszej orbicie. Spadnie oczywiście na Ziemię prędzej
niż satelita.
J. G.
Discoverer I

Tak nazwano pierwszego satelitę z serii "Odkrywców", wystrzelonego dnia 28. II. 19B9 r. z bazy Vanclenberg w Kalifornii za pomocą
dwustopniowej rakiety. Gdy poligon startowy bazy Cape Canaveral na
Florydzie stanowi Atlantyk, po zachodnie wybrzeża poludniowej Afryki
z podsłuchowymi bazami radarowymi na wyspach i rozstawionych okrę
tach, to podobną rolę dla Vandenberg spełnia Pacyfik.
Nowy satelita (1959 beta) okrąża Ziemię w okresie 90 minut (16 razy
na dobę), biegnąc kolejno nad obydwoma biegunami. Może więc być
oh~erwowany w zenicie kolejno ze wszystkich miejscowości ziemskich.
z podanego okresu obiegu wynika, że średni pułap satelity wynosi
około 280 km, a więc jest to najniższy z dotychczasowych satelitów
Ziemi. Nie utrzyma sic on oczywiście długo na orbicie (najwyżej kilka
tygodni). Satelita wraz z: ostatnią rakietą nośną posiada masę 590 Kg,
z czego na aparaturę pomiarową przypada 18,140 Kg.
.T. G.

Gwiazdy typu M i zmienne czerwone w eentntm Galaktyki

Przed kilkoma laty w obserwatoriach Warner i Swasey w Stanach
Zjednoczonych, podjęto badania środka naszej Galaktyki przy użyciu
pryzmatu obiektywowego. Jednocze~nie G. Haro w obserwatorium Tonantzintla' w Mekc;yku dokonał szeregu zdjęć w okoliry Sb-zelca (gdzie
jak wiadomo przypada jądro Galaktyki) , które zawierały gromadę kulistą NGC 6522 (współrzędne galaktyczne: l
328°.2, b
- 43 11 .3), poło
żoną w rejonic o względnie sl<Jb) m pochłanianiu. Celem tych badań
było poszukiwanje gwiazd turricnnych, zwłaszcza zmiennych późnych
typów.
Przebadano w t n sposób dokładnie rejony naokoło gromady NGC
6522 w promieniu około 16' od gromady i znal!'ziono ponad 200 gwiazd
typu widrnowPgo M, z których 35 okazało się zmiennymi.
Wśród gwiazd czerwonych znajdujących się w pobliżu jądra galaktycznego. przeważają gwiazdy typu M5 lub późniejszego.
Dyskusja wyników podaje d0wody, ;~e poszukiwania gwiazd typu M
osiągnęły i nawet przeszły poza jąclro. Obserwowane maksima w ro~
kładzie jasności widomej tych gwiazd mogłyby być użyte dla wyznaczenia odległości galaktyczm•go środka, jeśli znane byłyby jasnvści
absolutne oraz wielkość absorpcji międzygwiazdowej. Spośród gwiazd
typu widmowego M7 i późnicjszrgo, jedynie połowa okazała się gwiazdami zmiennymi, podczas gdy w innych częściach Galaktyki wszystkie
ewiazdy jakie odkr;;to typu późniejszego niż M7 - są zmienne.
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Stosunek gwiazd typu M5 lub późniejszego do gwiazd typu wcześ
niejszego niż M5, wyctajc si€; więk"zy dla rejonu jądra niż w pozostałych polach Drogi MleC7.nej.
Gęstość pn:estrzenna gwiazd czerwonych względ e m gwiazd typu
RR L yrae wynosi około 2, podczas gdy dla okolic Słońca gęstość ta jest
o koło

3000.

(Według

A. trophysical Journal, vol. 128, 46, 1958)

PRZEWODNIK PO

M . K.

KSIĘZYCU

Sinus Iritlum
Północno-zachodn ; a

częsc Morza Deszczów, znana pod nazwą Zatoki
(Sinus Iridwn), uchodzi za najpiękniejszą okolicę Księżyca. Od
wschodu, północy i północo-zachodu okalają ją góry Jura, pólkolistym
pasmem wysokim średnio na kilka kilometrów. O wschodzie Słońca
graniczne szczyty gór zaczynają być oświetlone przez promienie sło
neczne już wówczns, gdy linia terminatora nie dochodzi jeszcze do oentrah1ych części zatoki. Patrząc wówczas przez teleskop na tę część Księ 
życa, v.idzimy na ciemnym tle jasny łuk, składający się z poszczególn ych jasnych "pereł" - o.~wietlonych przez Słońce szczytów. Ta "tęcza",
od której pochodzi nazwa zatoki, jest widoczna w tej postaci tylko przez
kilka godzin; potem, gdy promienie słoneczne oświetlą podnóże gór,
widok traci wiele uroku: widzimy tylko łukowate "wybrzuszenie" terminatora. Piękny rysunek takiej "tęczy", wykonany przez H. P. Wilkinsa, zamieszczony jest na 3 stronie okładki.
Pasmo gór Jura stanowiące granicę Sinus Iridum, jest najwyż~zc
w swej centralnej części, koło krateru Sharp, gdzie niektóre szczyty
sięgają 7000 metrów. Ku południowi góry w obu ramionach łuku stają
si coraz niższe: przylądek Laplace, ostro wrzynający s ię w Morze
Deszczów ma tylko 2500 m wysokości, a przylądek Heraclides (po drugiej stronie łuku) - tylko 1300 m. Ciekawe jest, że poziom p-owierzchni
Zatoki Tęczy stopniowo ku pólnocy obniża się i u podnóży Jury leży
już około 700 m poniżej poziomu Morza Deszczów. Kto w ie, może Sinus
Iridum ł jego półkolista granica górska stanowią pozostałość po jakimś
gigantycznym krate-rze (około 300 km średnicy), którego poludniowy
wał został pokryty wylewem lawy, który wytworzył Morze Deszczów?
Powierzchnia Zatoki Tęczy na fotografiach w małej skali, wydaje
się być bardzo równinna. Dokładniejsze obserwacje wskazują jednak
na istnienie na niej kilkudziesięciu małych kraterków o średnicach od
l do 3 km (patrz 3 str. okładki).
Dla turysty odbywającego wędrówkę po Księżycu. Zatoka Tęczy
będzie stanowić daleko mni ej s zą atrakcję. Ze względu na mmeJszą
średnicę Księżyca , a co za tym idzie większą krzywiznę jego poTęczy
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wierzchni,

promień widzialności

Znajdując

się

jest tam dużo mmeJszy niż na Ziemi.
Zatoki Tęczy, nie widzielibyśmy wcale gór
Jura. Wyłoniłyby się one wąskim pasemkiem spod horyzontu dopiero
przy zbliżeniu na około 100 km, a dopiero z odległości kilkunastu kilometrów przybrałyby imponujący wygląd.
A. w .
"pośrodku"

OBSERWACJE
O zjawisku obserwowanym 22 grudnia 1958 r. w Muszynie
Dnia 22 grudnia 1958 r. o godzinie 15 p. dr Stanisław Kowalezewski
z Warszawy, bawiąc w miejscowości Muszyna (uzdrowisko nad Popradem
koło Krynicy), był świadkiem nastqpując:ego zjawiska, którego szczegóły zaczerpnąłem częściowo z prasy, a częściowo z ust samego świadka
zjawiska.
·
Dr Kowalezewski zafrapowany oryginalnym zabarwieniem nieba od
~trony południowej, pragnął jego widok utrwalić na kliszy, robiąc zdję
cie z okna sW€go mieszkania w Muszynie. Nim nacisnął na migawkę,
ujrzał jak chmura nad górą zabarwiła się nagle na żółtawy, wpadający
w pomarańczowy kolor. Barwa ta objęła następnie v.ryższe pasma chmur,
a więc przesunęła się od dołu - ku górze. Natychmiast po tym, spoza
tej chmury "wysuneła się" (raczej ukazała się; przyp. mój) świecąca
,.Tarcza" (właściwie tylko jakaś część Tarczy, przyp. mój), którą obscr
wator przyjął w pierwszej chwili za Słońce (w. rysunek). O swym błG
dzie przekonał się jednak niezwłocznie po tym, ponieważ Słońce znajdowało się znacznie bardziej na zachód.
Po zrobieniu zdjęcia dr K. zszedł natychmiast ze swego mieszkania
na II p. i spojrzał na niebo, lecz niczego na nim niezwykłego nie zauważył. Nic w tym dziwnego, jakaś szara chmurka na którą mógł paść
wzrok dr K. - nie mogła zwrócić na siebie jego szczególnej uwagi.
Nasza chmurka mogła trwać nawet dość długo na niebie, rozprac;zając
siq powoli w atmosferze i nie wywołując u nikogo zainteresowania.
Po wywołaniu kliszy dr K. dojrzał na n iej ku swemu zdziwieniu
dwie plamy: jedną dolną ciemniejszą i drugą słabszą u góry. Zdjęcie
7ostało
wykonane aparatem niemicekim ,,W-e rra" o obiektywie
1
siły światła 2,8 i ogniskowe; 50 mm. Migawka /~o sek. Błona "Agfa"
Izopan JSS o czułości 21 din.
Klisza została poddana ekspertyzie fachowców fotografów. Można
z niej sądzić, że dolna plamka odzwierciedla zjawisko rzeczywiste, gdy
natomiast górna jest wynikiem albo załamania światła w samym aparacie, bądż odbiciem na chmurach dolnej plamy.
Reprodukowane na 2 str. okładki zdjęcie (udzielone mi przez p . dr
Kowalczewskiego) było opublikowane w niektórych czasopismach, (np.
nr nr 37 i 40 "Życia Warszawy'') między innymi z uwagą , że figurując a
na zdjęciu plama puypomina "do złudzenia" wizerunek tzw. ,.latających
talerzy".
Nic chcę się wdawać w rozważania zagadnienia tych "talerzy" czy
też podobnych utworów i ich realności, zauważę tylko, że w naszym
wypadku wi alkość uwidocznionej na kliszy plamy czy chmurki (wielkość, której ocena jest zależna od jej odległości) może być oceniana
na co najmniej 100 z górą metrów Zresztą widać na kliszy, jak rąbek
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dolnej plamy przesłania nieco od dołu chmurka, a więc nasza plama
leży prawdopodobnie gdzieś dość daleko, w ka:ldym razie poza tą
woalującą chmurką. Uwaga ta nasuwa się przy porównaniu możliw"'j
wielkości tzw. "latających talerzy" z rozmiarami naszej plamy. Dalej,
jeśli skojarzymy przesuwający się błyskawicznie od doJu ku górze blask
w chmurach z "wyskakującym" zza tych chmur kawałkiem "świecącej
Tarczy" i z ukazaniem się na kliszy ciemnej "plamy" (takie skojarzenie
wydaje się logiczne), to wynika poważna wątpliwość, czy te zjawiska
mogły być wynikiem przelotu jakiegoś tak dużego stałego przedmiotu,
gdybyśmy nawet mogli uważać, że leciał on od dołu ku górze.
Ograniczę się do powyższych uwag na temat "talerzowej" hipotezy
i postaram się wyjaśnić przebieg zjawiska i jego genezę, w sposób bardziej naturalny.
Wiemy, że ciało meteorytyczne przenikając do niższych warstw
atmosfery, rozżarza się na powierzchni i świeci bardzo jasnym blaskiem,
nieraz wielokrotnie przewyższającym jasność Księżyca w pełni. W miarę
swego lotu rozżarzona jego powierzchnia jest "zdmuchiwana" i rozprasza
się w atmosferze.
Jeśli takie ciało posiada stosunkowo niewielką masę, "spala się" całko
wicie w atmosferze, dając z czasem spadek pyłu, zwanego "pyłem meteorowym". Jeśli r..atomiast kosmolit posiada większą masę tak, iż nie zdąży
rozpylić się całkowicie w atmosferze w czasie swego lotu, to część jego
masy może spaść na ziemię w postaci bryłek i brył, które . nazywamy
"meteorytami". W kot'lcowym stadium swego lotu w t. zw. "sl1•efie zaha~
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mowania", kosmolity dają nieraz jasne efekty świetlne, szczególnie
intensywne jeśli masa kosmolitu jest stosunkowo duża. Fazostawiają one
po sobie chmury pyłowe, które w zależności od swej masy (i innych
warunków) rpozo~tają dłużej lub krócej widoczne: w ciemnej postaci
na tle dziennego nieba, lub w postaci jasnej w nocy, o ile są oświetlone
z boku przez Księżyc lub Słoóce, gdy jego promienie sięgają jeszcze
wyższych warstw atmosfery, gdzie powstała chmura.
Jeśli chodzi o bolidy dzienne, to np. w miejscu zniknięci<a meteorytu
"Staroje Boryskino" (chondryt vręg1isty o dużej zawartości grafitu; spadł
20. IV. 1930 o g. 13) ukazał się obłoczek "dymu". Podobny obłocz.ek
powstał w strefie zahamowania meteorytu Kużniecowa (spadł okoł o
g. 17-18, 26 maja 1932). Takich przykładów możnaby przytoczyć więcej.
Podobno jeden z fotografów zauważył na kliszy, jak gdyby jakie ś
drobne przesunięcie się chmurki w czasie zdjęcia (l t50 sek.). O ile taki
fakt miał istotrue miejsce, nie przeczy to zupełnie hipotezie chmurki
pyłowej, pon~eważ jej materia w chwili "wybuchu" bolidu może mieć
bardzo różne i duże prędkości. Wydaje się, że właśn1e mamy w naszym
wypadku do czynienia ze z.jawLskiem bardzo jasnego bolidu, chociażby
z tego powodu, że dr Kowalezewski uległ złudzeniu, iż część widocznej
przez niego "Tarczy" to było Słońce - a więc bolid musiał być bardzo
jasny. W wyniku rozpadu bolidu powsLała chmura pyłowa.
Można dalej zauważyć, że wydłużony z zachodu na wschód ksZJtalt
chmurki mógłby nasuwać przypuszczenie lotu bolidu z zachodu na
wschód, który to kierunek jest charakterystyczny dla większych meteo rytów; jednak z równym powodzeniem możnaby sądzić, że ten kierunek
był odwrotny, ze wschodu na zachód.
Supozycja ta upadłaby, gdyby przyjąć, że to co odbiło się na kliszy
jest tylko częścią chmurki pyłowej, której pozostała część została zasło
nięta chmurami. Barwa jej czarn& nie oddaje równdeż jej barwy rzeczywistej - była ona prawdopodobnie szara, lub oiemno szara.
Rozważmy jeswze inną możliwość. Na dzJeń 22 grudnia przypada
maksimum potoku meteorytów t. zw. Ursyd, których radiant (cl oc.c- 15h 32m
i 11 = +83°) leży w okolicy gwiazdy e UMa, a więc w nigdy nie zachodzącej
pod naszymi szerokościami konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Potok ten
zaliczany do potoków "młodych", wiążą z kometą Tuttle'a. Gdybyśmy
przypuścili, że nasz bolid ;pochodził właśnie z tego potoku, musielibyśmy
przyjąć, że biegł on z pó!nocy na południe. Wówczas oświetlenie chmur
przesuwające się stopniowo od dołu ku górze możnaby wytłumaczyć
odbiciem lotu bolidu w chmurach, a więc kierunek przesuwarria się tego
oswietlenia byłby odwrotny do kierunku rzeczywistego biegu bolidu.
Podobnemu złudzeniu ulegla większość obserwatorów spadku meteorytu
pod Łowiczem (spadł 12 marca 1935, parę minut pr:z.ed g. l w nocy),
którzy kierun<!k jego lotu rprzy zachmurzonym niebie podawali zgodnie
"z zachodu na ~ochód", gdy tymcz,•.s em rzeczywisty niewątpliwie stwierdzony kierunek lotu tego ko.s;rnolitu był ze wschodu na zachód.
Uwadze komentatorów zjawiska uszła· ciem.TJa smuga p1onowa widoczna na zdjęciu w prawej górnej części fotografii. Przyjmując hiipotezę
lotu bolidu z północy na południe , można ją zinterpretować jako odbicie
lub cień vv chmurach smugi pyłowej, którą pozostawił za sobą bolid.
Przy pewnym układzie chmur mogłO\ się odbić tylko część tej smugi.
OczyWliście nie znając dokładlnie rozkładu chmur, ich wysokości i gęsoości,
turdno w tej kwestii i innych związanych z lotem bolidu, wypowiedzieć
się ostatecznie.
Wróćmy jeszcze do zjawisk świetlnych zaobserwowanych przez p.
dr K. "Wysuwanie się" spoza chmur częśc1 jasnej "Tarczy" nie mogło być
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ze względu na jego krótkotrwałość, stwierdzone przez obserwatora.
To co widział obserwator było po prostu częścią "głowy" bolidu chwilę
przed jego stadium końcowym, lub też w momencie jego rozpadu - na
zaobserwowanie którego pozwoliła luka w chmurach. Bolid rozpadł się
na pograniczu pomiędzy tą luką a chmurami, które go częściowo zasło
niły. Chmurka powstała w miejscu, gdzie ukazała się "Tarcza".
Powyższe rozważania na temat kierunku lotu bolidu utrzymane
w granicach rozsądnego prawdopodobieństwa, nie wykluczają innego
jeszcze kierunku tego lotu, mianowicie: z południa na pólnoc lub kierunków zbliQ:onych. W tym wypadku przesuwające się od dołu ku górze
oświetlenie chmur, moglibyśmy wytłumaczyć przeświecaniem bolidu przez
cienką warstwę chmur w końcowej fazie jego lotu. Jak widzimy z tych
wszystkich rozważań, kierunek lotu bolidu nie może być z pewnością
ustalony. Osobiście jednak uważam , że najprawdopodobniejszy kierunek
był z północy na południe.
Jeśli przyjmiemy hipotezę bolidu, to mogą tu być zasadniczo dwie
ewentualności: albo był to "zwykły" bolid, tylko bardzo jasny, któregO>
materia rozproszyła się całkowicie w atmosferze, albo druga możliwość:
że był to "superbolid", a więc bolid, z którego mogły wypaść meteoryty.
Tu musimy zauwa żyć, że strefa zahamowania i z g aśnięcia zwykłych
bolidów leży bardzo wysoko. Nie znam takich bolidów, u których ta
strefa leżałaby poniżej trzydziestukilku km. A więc, był to jakiś bolid
zupełnie wyjątkowy, albo też wysokość punktu jego rozpadu znajdowała
się conajmniej na tej wysokości. Jeśli natomiast przyjmiemy, że nasz
bolid był "superbolidem" tj. bolidem roniącym meteoryty, to stosunkowonieduża (nie mniejsza jednak od 3-4 km) wysokość chmurki, dałaby
się wyjaśnić z punktu widzenia meteorytyki, ponieważ znamy wypadek
(meteoryt ,lłomestead), gdy wysokość rozpadku meteorytu wynosiła tylko
3,7 km (inne rozpadały się na różnych wysokościach).
Jeszcze parę słów na temat braku zjawisk akustycznych, które towarzyszą bardzo często wielkim bolidom i spadkowi meteorytów. Otóż
znamy szereg wypadków takich spadków bez silniejszych zjawisk akustycznych, np. "wystrzałów" . Np. przy spadku meteorytu Pawłodar
(spadł 23 maja 1938 r ., około godz. 13) zarejestrowano tylko silny szum,
przy spadku meteorytu Cmień (sierp;eń 1858 r.) tylko silny gwizd itd.
W obu wypadkach i wiE-lu innych, nie zanotowano silniejszych zjawisk
akustycznych w dalszych okolicach Od miejsca spadku meteorytów. Dalej,
przy spadku niekórych meteorytów, zanotowano istnienie tzw. "strefy
ciszy", gdzie dżwięki słyszane gdzieindziej, nawet dalej od miejsca spadku, nie dały się zauważyć. Wreszcie w wypadku naszego bolidu różnego
rodzaju dźwięki, które doszły do Muszyny dopiero po pewnym czasie,
mogły, jeśli miały istotnie miejsce, przejść nie zauważone, szczególniejeśli były stosunkowo mało intensywne.
W wyni.ku tych wszystkich rozważań możemy przyjąć w granicach
rozsądnego prawdopodobieństwa, że zjaw~sko zarejestrowane przez drK. w Muszynie było bolidem, który rozpadł się na wysokości nie niższej
od 3-4 km. Hipotetyczny zasadniczy kierunek jego lotu, mógł być
z północy lub kierunków zbliżonych. Rozpad bolidu dał chmurkę pyłową
i mógł dać spadek meteorytu lub meteorytów.
'
Byłoby rzeczą wskazaną, aby opisanym zjawiskiem, które powstało
właściwie nad terenem Czechosłowacji, zainteresow~li się nasi koledzyastronomowie L miłośnicy astronomii tego kraju. ·
Jerzy Pokrzywnicki

(Sekcja Meteorytyki P. T. M. A., Warszawa)
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Aktywność SloliCa w 1958 r.
Rok 1958 obfitował w ciekawe zjawiska na Slońcu, którym towarzyszyły nie!I'az rówtnie ciekawe zjawiska w ziemskiej atmos:Eerze, jak ·c ho•ciażby wrześniowa wspaniała zorza polarna, obserwowana w całej chyba
Polsce. Z pogodą w dalszym ciągu jednak było nienajlepi.ej, tak, że
pomimo zapalczywości, bo już nie tylko zapału obserwatorów, udało ~ię
zaobserwować Słońce tylko w czasie 325 dni. Zysk w stosunku do r. 1957
zaledwie o l dz:ień. Relwrd dni obserwacyjnych, jak zwykle należy do
A. Barbackiego z Nowego Sąc·za. W zbieraniu materiału obserwacyjnego
brali udział: A. B ar b a ck i (Nowy Sącz), K. Broda (KatowJce),
S. B r z o s t k i e w i c z (Dąbrowa Górnicza), A. D ł u g o s z o w s k i
(Wrocław), J. Jak i m i e c (Wrocław), T. Kalin o w ski (Myślenicz),
z. Kor dyl e w ski (Wrocław), M. M a z u r (Kraków), J. P a g a c z e ws·k i (Kraków), J. R duł t o w ski (Wrocław), B. Rom p o l t (Wrocław),
T. S t okłos a (Chorzów), W. S z y m a ń ski (Dąbrowa Górnicza),
L. W o h l f e i l (Gdańsk), M. Z a b r z a (Wrocław), J. Z a s t o ck i
(Chorzów).
Aktywność Sł-ońca powoli zaczęła maleć w ubiegłym roku. Zarówno
· średnie miesięczne jak i dzienne, nie osiągają w tym czasie wysokości
notowanej w r. 1957, ale średnia roczna wypada jednak większa. Wynika
to stąd, że w r. 1957 obserwowaliśmy szybki wzrost do maksimum
iJ w początku roku liczby Wolfa były jeszcze niezbyt duże, podczas gdy
w roku 1958 spadek aktywności był bardzo powolny i wysokość liczb
Wolfa tylko niezna.cznlie się obniżyła. Więcej było po prostu dni z du·żymi lilczbami Wolfa, niż w rM"u pqprzednim. W wyniku takiego roz-kładu częstości różnych wartości Hczb Wolfa, mamy następującą para· doksalną sytuację. Maks:imum cyklu ostatniego otrzyrnooe ze średni.ch
dziennych, wypada na ostatnią dekadę grudnia 1957 r. i wynosi R = 348.
·Maksimum miesięczne R=242,9 przypada na paździlernik 1957 r., i wresz<:ie maksimum re §rednich rocznych przypada na rok 1958. Wynosi ono
R = 184,7
Takie są wyniki obserwacji polskich. W ,s kali międz,ynarodowej zo· staną tu Wprowadzone naturalnie pewne poprawki, rrie sądzę jednak
aby były one duże, zwłaszcza w wartości średniej rocznej i w terminie
maksimwm obecnego cyklu. Sądzę, że, jak to wspominałem w ,POIPrze ·
· dnim zestawieniu, można przyjąć datę 1957,8 jako moment maksim\lm
'Obecnego cyklu aktywności słonecz;nej.
Na załączonym wykresie podajemy jednocześnie 3 wielkości. Po
pierwsze - średnie 5-dniowre wartości liczb Wolfa. Punkty łączone są
linią ciągłą. Po drugie li..TJJią przerywaną połączono wartości odpowiadające średnim miesięcznym, i wreszcie z pomQcą większego :prostokąta, przy końcu czerwca zaznaczono wartość średniej rocznej.
Powierzchnie plam nie były specjalnie duże, choć oczywiście nic
brakowało bardzo wielkich utworów, ale żadna z grUJP plam nie osią
gnęła wielkości notowanej w poprzednim roku. Na;w:ięks:ze grupy o powierzchniach ponad 2000X1!r-6 powierzchllii półkuli Słońca, zanotowano
w dniach: 30 kwietnia, 7 czerwca 'i: 28 lipca. W sumie grup, które osią
· gnęły powierzchnię · większą od 1000, zaobs.erWiowano 22, z tego 5 w mar-cu, 4 w lipcu i ani j'ednej w maju. Mimo to obserwowano w maju gTupę
"tej wielkości, tą mianowicie, która 30 kwietnria o3iągnęła powierzchnię
2137 i była widoczna jeszcze w mąju, choć ;powierzchnia j.e j stqpniowo
malała. Największa obserwowana grupa osiągnęła powierzchnię o wiel1wśc~ 2398Xl0-6 w dniu 7 czerwca.
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W związku z silną aktywnością Słońca, sporo kłopotów mieli obserwatorawie ze zliczaniem grup. Przy największej nawet wprawie trudnO>
nieraz w gąszczu plam należących do różnych grup, wydzielić poszczególne grupy, a choćby policzyć He ich jest. Stąd bardzo nieraz duże
rozbieżności pomiędzy zredukowanymi na jedną skalę liczbami Wolfa,
uzysldwanymi przez różnych obserwatorów. Na pociechę obserwatorom,
którzy na pewno nieraz mieli poważne wątpliwości, można tyle tylkO>
powiedzieć, że nicraz podział na grupy jest możliwy dopiero po zmierzeniu pól magnetycznych, albo co najmniej po wyroierzenilU z dokład
nością do ułamka stopnia pozycji poszczególnych plam. Zdarza się
bowiem nawet tak czasami, że półcienie dwu grup oddzielnych zachodzą na siebie. Obecnie trudności takich naturalnie będzie coraz mniej,
dmęki temu, że grup będzie coraz mniej i będą one bardziej odległe
od siebie.
Zmiany blasku a Cas.
Wiadomości o zmianach blasku a Cas są bardzo niepewne. Niektóreźródła podają. że jest ona gwiazdą stałą o jasności 2ID,47, a inne, że
zmienia się od 2m,3 do 2m,6. Gwiazdę tę obserwatorzy PTMA zaczęli
obserwować systematycznie od 1954 roku. W latach 1954-1955 A. Wróblewski wykonał 206 ocen jasności, a A. Marks 162 oceny.
Na podstawie tych obserwacji (po eliminacji wpływu ekstynkcji) wyznaczyłem średnie krzywe zmian blasku na przestrzeni roku 1954 i 1955,
niezależnie dla obu obserwatorów. Krzywe te załączam na str. 149: A. Wróblewskiego (A. W.) u góry, A. Marksa (A. M.) u dołu. Zwraca uwagę
zgodność obu krzywych. Ze względu na swą niezależność obserwacje te
wykazują niewątpliwą zmienność gwiazdy. Według ocen A. Wróblewskiego, zmiany w tym czasie wynoszą om,2, według A. Marksa om,15.
Obserwacje a Cas są prowadzone w dalszym ciągu, również przez
innych obserwatorów, i po opracowaniu wraz z wynikami zostaną opublikowane w Dodatku Naukowym "Uranii".
Zygmunt Kieńć (Łódź)

Sekcja Obserwacyjna PTMA

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na kwiecień br. (podane są przybliżone momenty minimum w czasie środkowo-europejskim):
WW Aur: IV, 3d21h3Qm, Sd22h45m, 13d24hQQm, 17d19hQQm (wt), 19dlh15m.
22d2Qh15m (wt), 24d2h3Qm, 27d21h3Qm (wt).
AR Aur: IV, 3dQh3Qm, 27d2QhQQm.
R CMa: IV, 1d22h3Qrn, 8d18hQQm, 9d21h3Qm, 17d2Qh15m, 18d23h3Qm,
25d19hQQm, 26d22h15m.
RZ Cas: IV, 3d2Qh45m, 5dlh3Qm, 9d2Qh15m, 1ldQh45m, 15dl9h3Qm, 17dQh15m,
18d4h45m, 21d19hQQm, 22d23h3Qm, 24d4h15m, 27d18h3Qm, 28d23hOQm,
3Qd3h45m.
AR Lac: IV, 2d22h45m, 4d22h15m, 6d22hQQm, 8d2lh3Qm, 1Qd21h15m,
12d21hOO, 14d2Qh3Qm, 16d2QhQQm, 18d19h45m, 2Qd19h15m, 22d18h45m,
24d18h3Qm, 26dl8hQQm, 28d17h3Qm, 3Qd17h15m.
RR Lyn: IV, 5d22h3Qm, 15d21hQOm, 25d19h45m.
fl Lyr: IV, 5d16h, 18d15h.
~ Per: IV,
2d14h15m,
lld4h3Qm,
14dlh3Qm,
16d22h3Qm,
19d19hQQm,
A. W.
22d16hQQm.
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TO I OWO
Jabłoń

Newton:t

Jak głos i znana anegdota, <,;padające jabłko skierowało uwagę Newtona na zagadnienie przyczyn "spadania" ciał i przyczyniło się pośred
nio do epokowego odkrycia prawa grawitacji. Jednak przy bliższym
zbadaniu anegdota ta okazała s ię nie legendą, ale faktem historycznym.
Powa żni b iografowie Newtona są co do istnienia jabłoni, z której miało
spaść słynne jabłko, zupełnie zgodni. Jest nawet wiadomo, które to
drzewo w ogrodzie Woolthorpe (pos iadłości wielkiego uczonego) siedzą
cemu pod nim i zatopionemu w myś lach Newtonowi, w historycznym
momencie rzuciło pod nogi swój owoc. Drzewo to przez współczesnych
Newtonowi, a także po jego śmierci, było otoczone opieką i szacunkiem.
Było to jabłko z gatunk u "Flower of Kent", opisanego już przez współ
czesnych Szekspirowi, jako drzew o dające pierwszorzędne w smaku
jabłka.

Żaden może naród na świ~i e, poza Anglikami, nie przypisuje tak
wielkiego znaczenia tradycji, żaden naród nie umie tak żywo zachować
kultu przeszłości jak Brytyjczycy. Toteż i jabłoń New1ona została przekazana potomnym (przed jej śmiercią, która nasta.Pila w roku 1814)
w formie szczepu młodej jabłonki, prawdziwej spadkobierczyni szacunku sławnej jabłoni "grawitacyjnej". Z2palony wielbiciel Newtona lord Brownlow, zaszczepił zrazem z jabłoni Newtona jabłonkę rosnącą
w swoim ogrodzie. Z tej z kolei jabłoni w roku 1940 zostały pobrane
zrazy i przekazane słynnemu Zakładowi do badania owoców w East
Malling, który uszlachetnił nimi pewną ilość drzew w swoich sadach .
Z sadów tych Royal Society przekazało cztery jabłonki Komisji Historycznej w Pensylwan.ii, pragnącej odbudować dom Williama Penna .
·P rzez zasadzenie w ogrodzie naJeżacym do Penna tych drzewek, potomków "jabłoni grawitacyjnej", chci ·m o dać wyraz godnego uczczenia
jego pamięci.
Wprawdzte nie jest wiadomym, czy dom Penna został zrekonstruowany i czy drzewka te zostały do ogrodu przy domu przesadzone, jest
jednak pewne, że jabłonki te dobrze przyjęły się w nowej ojczyźnie,
były ojcami licznej rodz:ny jabłonek Newtonowskich, gdyż były z nich
brane dalsze szczepy. Z początkiem roku 1954 wyhodowana w East
Maliing jabłonka, została przesadzona do ogrodu przy Królewskim Uniwersytecie w Cambridge tj. tam, gdzie od roku 1669 do 1699 Newton
wykładał oraz sporządzał plany konstrukcyjne mostu przez rzekę Cam,
do której przylegał teren Uniwersytetu. W listopadzie 1954 w ogrodzie
będącym w swoim cz.asie własnością Newtona, zasadzono jabłonkę wyrosłą ze szczepu pobranego przez lorda Brownlowa. Inne drzewko
zostało wysłane do Nowej Zelandii, gdzie znalazło miejsce w ogrodzie
Dominialnego Fizycznego Laboratorium. Dalsze drzewka z East Maliing
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zostały rozdane różnym instytutom naukowym, oraz wielbicielom wielkiego astronoma .
Czy może to wydać Slię śmieszne? Jako odpowiedź można przytoczyć
fakt, że zwiedzającym laboratorium Justusa Liebiga w Giessen, pokazuje się między innymi zwykłą flaszkę, w której Liebig uzyskał pierwszą sztuczną wanilinę i jeżeli przewednik jest w dobrym humorze, to
pozwala odkorkować .fla<;zkę i... powąchać pachnące i dziś wanilią jej
wnętrze.

Otoczenic szacunkiem .,jabłoni grawitacyjnej" oraz flaszki Liebiga,
się na pierwszy rzut oka dziwnym, jednak nie można
zaprzeczyć, że jest to prawdziwie żywy i prosty wyraz pamięci o wielkich uczonych. Z obowiązku kronikarskiego trzeba dodać, że z drewna
zmarłej w 1814 r. jabłoni Newtona sporządzono krzesło, które w całości
przetrwało do roku 1940, zaś kawałki pnia są przechowywane w tak
poważnych i słynnych instytutach naukowych, jak Royal Society oraz
Royal Astronomical Society. Potomstwo zaś drzewa żyje i rośnie w wielu
miejscowościach, gdzie pamiE;ci Newtona oddaje się należną cześć.
mogłoby wydać

A. M.

KRONIKA PTMA
W 486-tą rocznicę urodzin M. Kopernika (1473-1543) w polskim Toruniu, tamtejszy Oddział PTMA urządził w dniu 21-go lutego br. uroczystą Akademię. W pięknej sali starego Ratusza, ozdobionej najbardziej
autentycznym portretem naszego astronoma, zebrało się liczne grono
wielbicieli zasług genialnego Człowieka oraz duża rzesza członków nasz8go Towarzystwa.
Akademię zagaił Prezes toruńskiego Oddziału prof. J. S z y c, notyfikując Zebranym, w końcowych zdaniach swego powitania, uchwałę
Zarządu Oddziału o rozpoczętych staraniach Prez. MRN o powołanie
do życia własnej placówki obserwacyjnej, pod postacią Ludowego
Obserwatorium Astronomicznego. Spośród zaproszonych Gości zabrał
głos Perektor tamtejszego Uniwersytetu prof. B. W ł o d ar ski oraz
imieniem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr K. G ó r ski,
życząc Oddziałowi najpomyślniejszych wyników w jego codziennej pracy.
Przybyły z Krakowa Prezes Zarządu Głównego PTMA mgr inż. W. Kuc h ar ski, przyrzekł toruńskiej placówce obserwacyjnej jak najdalej
idące poparcie.
W części artystycznej p. Grażyna Korsakow, artystka PTZP, p r zy
akompaniamencie fortepianu, wygłosiła piękną dekl amację fragmentów
poematu ,.As"trolabium z jodłowego drzewa" T. Sliwiaka. Zaproszony
z Warszawy Prof. Dr W. Z o n n, wygłosił interesujący ·referat o "Zagadnieniach współczesnej astroomii". Po zakończeniu Akademii, Zebrani
udali się pod pomnik M. Kopernika
złożyli wieńce.

*

*
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W skromniejszych rozmiarach, Fromborski Oddział PTMA urządził
w dniu 19 lutego br. uroczyste Zebranie swoich członków, połączone
.z urządzoną Wystawą astronomiczną, celem uczczenia pamięci i zasług
.M. Kopernika, Patrona naszego Towarzystwa. Wśród przybyłych gości
był także Przewodniczący Prez. PRN ob. Al. Kas p r z ak z sąsiedniego
.Braniewa.

*

*

*

W dniu l-go marca br. oddział naszego Towarzystwa w Szczecinku
pr21eżył piękną chwilę . Oto prawie roczne zabiegi, złączone głównie
-z życzliwym ustosunkowaniem się miejscowych Władz partyjnych i administracyjnych (p. Urania XXIX, sierpień 1958, str. 251), zostały uwień
czone pomyślnym wynikiem i w dniu tym odbyło się otwarcie nowej
placó ki kulturalno-oświatowej na północnych rubieżach, tak boleśnie
-dotkn,iętych skutkami wojny. Zebranych Miłośników astronomii nie pomieściłaby zbudowana kopuła obserwacyjna, w której dużo miejsca zajmuje teleskop zwierciadlany o śr. 250 nun ufundowany przez Zarząd
-Główny PTMA, przeto uroczysty akt odbył się w sali tamtejszego Domu
Kultury.
Po krótkim zag~ajeniu zebrania przez mgr inż. St. Kozi ej a Prezesa Szczecineckiego Oddziału, zabrał głos Przew. PRN Ob. W. K al e m b a, który w słowach wzruszających swoją prostotą a uderzających
głębią ujęcia problemu podniesienia szerokich mas naszego społeczeństwa
·do wyżyn naukowego światopoglądu, zwrócił się do przybyłego Prezesa
Zarządu Głównego PTMA mgr inż. W. Kucharskiego, wręczając mu
równocześnie piękny adres, w którym zbudowaną placówkę przekazał
naszemu Towarzystwu. Prezes PTMA, dziękując za ten dowód zaufania
do celów i pracy Towarzystwa, rozpoczął serię odczytów i wygłosił po'PUlarny referat na temat "Życie Gwiazd".
(wkp)

KRONIKA

~ AŁOBNA

W Łodzi dnia 16. listopada 1958 r. zmarł przeżywszy 55 lat, inż. bu-downictwa komunalnego mgr Kazimierz WACHOWSKI wieloletni,
zasłużony aktywista Oddziału PTMA w Łodzi. Zmarły , w swym dorobku
miłośnika astronomii, pozostwił wiele bardzo dobrych referatów, rozważających wnikliwie zawiłe problemy z różnych dziedzin astronomii;
Kilkanaście własnoręcznie wykonanych map nieba i plastycznych globusów Ziemi, Księżyca, Marsa, oraz projekt Astronomicznego Pawilonu
Obserwacyjnego PTMA w Łodzi.
Cześć

Jego

pamięci'

URANIA

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Kwiecień

1959 r.
Planety i planetoidy. M er kury może być,
jednakże z wielką trudnośc~ą, ~~
_....,
dostrzegany na
wschodz1e, E
V
prawie w ciągu całego mie- 3
siąca, gdyż wschodzi około 1 / 2 ~
godz. pr~d wschodem Słoń- ~
ca; koniecznie musimy przy
tym użyć choci;._by lornetki
i znać pozycję planety na
niebie. Największe odchylenie
zachodnie, 27°, wypada w dllliu
26. IV. W e n u s świ1eci. coraz
piękniej i dłużej na niebie zachodnim zachodząc w 3 godz.
po Słońcu. M ar s, już bardzo
niepozorny jako gw;iazda 1.5
wielkości gw., widoczny do 10.
IV. w Byku, potem w B liźniętach, na niebie zachodnim.
Zachodzi jeszcze po północy.
Jowisz, na granicy Wagi
i
Sko11>iona (Niedźwiadka),
widoczny niemal przez całą
noc, zbliża się do przeciwstawienia ze Słońcem (18. V.);
warto śledzić zjawiska (zaćmienia
i pr~jścia cieni)
w układzie jego czterech ga~
~illeuszowych księżyców. S at u r n widoczny w drugiej
połowie nocy; jaśnieje, zbliżając się do przeciwstawienia
(26. VI.). Obserwacje niezbyt
dogodne z powodu bardzo niskiego położenia na ekliptyce w gwiazdozbiorze Strzelca.
U r a n widoczny w gwiazdozbiorze Raka na wschód o1
gromady Praesepe, w pobliżu
gwiazdy zmiennej X; prawie
nie zmienia położenia. N e p t u n w przeciwstawieniu ze
Słońcem dnia 26. IV. Pozorna
średnica jego wyniesie wówczas 2".5, odległość od Z iemi
29.33 jednostek a stronomicznych. Jasność 7.7 mg.
Z planetoid odszukać powinniśmy
C er erę, którei
przeciwstawienie do Słońca
ld-.3Qd.

;r
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zajdzie w dniu 13. V.; widoczna będzie w Wadze jako obiekt 8 wieloraz P a l l a d ę, również 8 wielkości gw. Około 11. IV przeona będzie tuż koło gwiazdy tau Boo, na zachód Od Arktura
i eta Boo (Wolarza).
1d1h Księżyc zakryje jasną gwiazdę 4.0 wielkości gw., p Sgr (rho
Strzelca).. Podajemy tu momenty zjawiska (początku i końca) dla 5
miast polskich obliczone przez Obserwatorium Krakowskie.

kości gw.,
suwać się

Poznań
Wrocław
Toruń

Kraków
Warszaw'\
1d4hUm

Cień

I

księżyca

lh42m6
4llOI6
441i1Q
42lłl4

44 1 ~18

wchodzi na

2h37'!'3
35'!'1
40'!'5
36'!'5
41~'9

tarczę

Jowisza, by

zejść

z niej

o 6h21rn.
1d23h04m Cień II księżyca Jowisza wchodzi na tarczę, by zejść z niej
północy o 1h21m.
2dlh27m Księżyc I Jowisza ulega zaćmieniu przez cień planety.
2d22h4Qm Cień I księżyca Jowisza wchodzi na jego tarczę, by zejść
z niej już po północy o Oh49m.
4d Największe wschodnie odchylenie najjaśn.ó.ejszego księżyca Sa-

po

turna, Tytana. W lunecie odwracającej Tytan widoczny będzie po stronie
zachodniej planety.
6d20h15rn Niewidoczne u nas zbliżenie Księżyca w fazie tuż przed
nowiem z Merkurym. Możemy szukać obu ciał na niebie porannym, gdy
będą wschodziły na 3/4 godziny przed wschodem Słońca, oczywiście
już w dość dużej od siebie odległości.
8d Niewidoczne w Europie pierścieniowe zaćmienie Słońca. Pas
"pierścieniowości" zaczyna się na pd. Oc-eanie Indyjskim, przedna
Australię i kończy się na Pacyfiku. Częściowe zaćmienie widoczne
w Australii i Nowej Zelandii.
8d22h05rn Cień III księżyca Jowisza wchodzi na tarczę planety ma-cierzystej, schodzi z niej w dniu 9 o Oh16rn.
9d1h37rn Wchodzi na tarczę cień II księżyca Jowisza, schodzi o :th53in.
10dOh33'!' Cień I księżyca Jowisza wschodzi na tarczę, by zejść z niej

o 2h43m.
lld7h24rn Zbliżenie Księżyca do
w dniu 10. IV. oba ciała niebieskie

''

' l ł~

Wenus;

niewidoczne. Wieczorem

tworzyć

będą piękną konfigurację

na niebie zachodnim, również 11. IV. wieczorem.
12d Największe zachodnie odchylenie Tytana. W lunecie odwracającej
obrazy Tytan będzie po lewej, wschodniej stronie Saturna.
14dllh31m Zbliżenie Księżyca do Marsa, niewidoczne ze względu na
dzienną porę.

Cień III księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety by
z niej o 4h14m.
4hogm Cień II księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety, by zesunąć się z niej o 6h26rn.
17d Planetoida Fallas w przeciwstawieniu do Słońca. Jasność 7.6 mg.
17d2h27m Cień I księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety, by
zejść z niej o 4h37m,
17d18h25rn Spotkanie Księżyca z Uranem; Księżyc o 5°27' na południe
od planety.
18d23h05rn Cień I księżyca Jowisza schodzi z tarczy planety.

16d2h03m

llejść
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2Qd Największe wschodnie odchylenie Tytana od Satun1a. W lunecie
'Tytan na prawo od planety.
20c'L....22d Ukazywać się będą meteory należące do roju Liryd, którego
;punkt promieniowan~a (radiant) znajduje się w gwiazdozbiorze Liry
<(Lutni). Współrzędne radiantu: wznoszenie proste 18h4m, zboczenie + 3"3°.
Największe nasilenie roju 22diV.
23d6hOQm Cień III księżyca Jowisza wchodzi na tarczę planety.
24d4h21m Cień· I ;księżyca Jowisza wchodzi na tar,czę, schodzi z niej
<J 6h31rn.
25dOh59m Księżyc zbliża się do Jowisza od północy na odległość
:2°46'.
25d1h18m II księży"c Jowisza uleg•a zaćmieniu. Temu samemu losowi
ulega księżyc I o 1h35m.
25d22h49m Cień I księżyca wchodzi na tarczę Jowisza.
26dQh59m Cień I księżyca Jowisza schodZJi z tarczy planety.
26dllh Merkury w największym zachodnim odchyleniu 27°11'.
26d15h Neptun w przeciwstawieniu do Słońca.

~rrata

Do skorowidzu artykułów zamieszczonych w 1958 r. wkradło się kilka
które niniejszym prostujemy. Autorką notatek p. tyt.: "Systematyczne odchylenie w zewnętrznych rejonach wodoru w Galaktyce" (str.
43), "Odkrycie mgławic pozagalaktycznych w pobliżu płaszczyzny galaktycznej" (str. 44), "Gwiazdy podczerwone a ewolucje gwiazdowa"
{str. 75), "Trzeci składnik w układzie Algola" (str. 76), "Jasna gwiazda
Ba II" (str. 77), "Zródło energii mgławicy Kraba" (str. 78), "Obserwacje
'k omety Arenda-Rolanda (195611)" (str. 151), "Porównanie Galaktyki
z innymi układami gwiazdowymi" (str. 175), "Rozkład przestrzenny ~a
laktyk w gromadach" (str. 177), "Zagadnienie rozkładu galaktyk" (str.
179}, "Okres obrotu Plutona dookoła osi" (str. 179), "Obserwacje radiosygnałów z Jowisza" (str. 180), "Uwagi do zagadnienia galaktyk wielo·krotnych" (str. 241), "Rozkład przestrzenny Nowych i Supernowych
<(str. 241), "TY Panny (Virginis) - "szybka gwiazda zmienna" (str. 242),
"Fotografowanie Słońca z wysokości 25 km nad poziomem morza"
•(str. 271), "Sztuczne meteory" {str. 273) ·i "Zmienność nadolbrzymów"
~str. 274) jest p. Mar ia Karpowicz a nie prof. Michał Kamieński, jak
podano. Autorem notatki p. tyt. "Fotoelektryczna mapa Marsa" (str. 243)
jest p. Andrzej Marks, a nie p. Andrzej Wróblewski. Na str. 7 Skorowidzu
'W tytule notatki ze str. 148, powinno być C A.ur, a nie ; Aur.

błędów,

W numerze "Uranii' (marzec 1959 r.) na str. 83 w w. od góry zamiast
mwlachit powinno być malait, na tej samej stronie w w. 11 od góry
zamiast 646 g - 464 g. Str. 97 w w. 13 od góry zamiast Są tacy winno być
Są rzeczy. Str. 97 w. 3 od dołu: zamiast (1905,0) ma być (1950,0).
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PODPISY DO ZDJĘC NA OKŁADCE

Pierwsza strona okładki:
Galaktyki IC 3481 i IC 3483 połączone "mostem" świecącej materii ..
Zdjęcie wykonane przez F. Zw!cky'ego na Mt. Palomar, za pomocą 122 cm.
kamery Schmidta (silnie powiększone).
Znak Zodiaku - Byk.
Druga strona okładki:
Z lewej: Dwie fotografie okolicy Nowej powrotnej RS Oph (patrz Urania
1958 r. nr 9 i nr 12). Górne zdjęcie było wykonane 3. VIII. 1945 r., gdyES Oph była 11-tej wielkości. Zdjęcie dolne wykonane 17. VII. 1958, było
naświetlane trzykrotnie krócej. Jasność Nowej w tym dniu (3 dni yo
wybuchu), wynosiła około 6m (wg L'Astronomie, Novembre 1958).
Z prawej: Zdjęcie ciekawego zjawiska obserwowanego nad Muszyną w dn.
22. XII. 1958 r., wykonane przez J. Kowalczewskiego. Jedną z hipotez:
dotyczących tego zjawiska podaje J. Pokrzywnicki w dziale "Obserwacje".
Trzecia strona

okładki:

Ugóry: Wschód Słońca nad Sinus Iridum wg rysunku H. P. Wilkinsa.

Szczyty gór pasma Jura są już oświetlone, ale przylegająca do nich część·
Zatoki Tęczy, tonie jeszcze w cieniu. (wg "The Moon", H. P. Wilkinsa
i P. Moore).
U dołu: Sinus Iridum wkrótce po wschodzie Słońca. W zatoce widocznych jest kilkadziesiąt małych kraterków o średnicach 1-3 km. Wg
J. N. Kriegera (Mond Atlas, Triest 1898 r.).
Czwarta strona

okładki:

U góry: Spiralna galaktyka z "pióropuszem" świecącej materii, według
fotografii wykonanej przez Zwicky'ego, za pomocą 5-metrowego tele-

skopu na Mt. Palomar.
Galaktyki NGC 5216 i NGC 5218, połączone "mostem" świecącej
materii. Według fotograLi wykonanej przez F. Zwicky'ego za pomocą
5-metrowego teleskopu na Mt. Palomar.

U

dołu:

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

kwiecień

P. T. M. A.

1959 r.

Białystok Ul. Biała l, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Bierz - Przedmieście 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obs erwatorium Astronomicznym

w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-19. pokazy nieba do godz. 21-szPj. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
Frombork - Se kretanat w lokatu w1as nym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywaj ą się w ka ż dy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy niebn w każdy pogodny wieczór.
"
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastows ka 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych
Gliwice - Siedziba w gmachu Gliwickiego Zjednoczenia Węglowpgo przy ul. Marcina Strzody 2. Pokazy nieba odbywają się w ka~dy bezchmurny wieczór po
uprzednim telefonicznym porozumieniu z J Kaszą, Ruda Sląska, ul. Obrońców
Stalingradu 32, teJ. 52-481.
.J ędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin .
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Katowice- Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie l.
skr. poczt. 10, te!. 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 fW. - Sekretalat 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.
Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
-Łódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18. V p., pokój 511,
te!. 250-02. Sekretariat i BibliotPka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku,
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
oMyślenice Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym 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 od godz. 18-tej
w Muzeum Mazurskim.
·Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
·Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H . Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego.
Poznań . Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publiczne pokazy nieba
w kazdy bezchmurny wieczer wtorkowy i czwartkowy, na tere ni e Dostrzegalni PTMA w Parku im. Kasprzaka. Sekretariat i Bibliote k a czynne rwe
wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia szlifi e r ska .
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Folitechniki 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 tel. 586.
Tarnów - Oddział nie posiada wła s nego 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~. Zebrania
Oddział).! w każdy poniedziałek o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedztałek, czwartek l sobotę o godz. 19 (Zbiórka w lokalu Oddziału).
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki ,
czwartki i soboty w godz . 18-21. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór ,
w godz. od 19,30 do 21. W dniu 16 kwietnia br. w sali Kopernika w Obserwa tolium Astronomicznym UW Al. Ujazdowskie 4, o godz . 20,00 w I termini e ,
lub o 20,15 w II terminie, odbędzie się Walne Zebranie Członkó•.v Oddziału
Warszawskiego.
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 Planetarium dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem (te!. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bPzchmurny wieczór.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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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

M.ARIA KARPOWICZ -

Warszawa

ZAGADNIENIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZYGALAKTYCZNYCH

Problemem wiecznie żywotnym w astronomii jest zagadnienie odległości galaktyk. Wiąże się ono z najistotniejszymi zagadnieniami kosmologicznymi. Do tej pory zdania astronomów są podzielone jeśli chodzi o to, cz.y wszechświat jest skoń
czony, czy też nieskończony? Czy obowiązującą geometrią jest
geometria euklidesowa, czy też inna? Jeśli nie euklidesowa to jaka? Jak interpretować przesunięcie ku czerwieni prążków
obserwowanych w widmach galaktyk? Czy kryje się za tym
zwykłe zjawisko
dopplerowskie, spowodowane rzeczywistą
ucieczką galaktyk; czy też może coś innego? W związku z tym
ostatnim zjawiskiem powstaj'e pytanie: czy wszechświat rozpręża się, czy też jest stabilny? Jaki jest wiek wszechświata,
jeśli przyjmiemy jakiś określony stan za początkowy?
Jeden z czołowych astronomów amerykańskich A l l a n
S a n d a g e podczas wykładów w Warner, organizowanych
przez Amerykailskie Towarzystwo Astronomiczne, dokonał
przeglądu obecnego ,s tanu wiedzy dotyczącej odległości galaktyk i zagadnień pozostających w ścisłym z nimi związku.
Przy współczesnych osiągnięciach w tej dziedzinie, przede
wszystkim rozwoju środków obserwacyjnych, Sandage
uważa, że można nawet rozstrzygnąć, który z najprostszych modeli (ekspandujący, czy też stabilny) jest najbliższy rzeczywistości, t'>;n. najlepiej zgadza się z danymi obserwacyjnymi.
Zagadnienie sprowadza siq do wyznaczenia, z możliwie najWiGkszą dokładnością, dwóch bardzo ważnych liczb, mianowicie stałej Hubble'a - H i parametru opóźni e nia - q 1" od którego zależy zmian::t stał ej H z czasem.
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Stała Hubble'a występuje w zależności, łączącej prędkość
ucieczki galaktyk z odległością. Zależność ma charakter Eniowy i głosi, że prędkość ucieczki jest wprost proporcjonalna
do odległości. Im większa odległość galaktyki, tym jej pręd
kość ucieczki jest większa. IMatematycznie zależność ta wyrazi:
się wzorem:

v = Hr

gdzie v - oznacza prędkość ucieczki, r - ódległość, H - stałą
Hubble'a. Jeśli w tym związku znamy r, to możemy wyzna-·
czyć stałą H, bowiem v daje nam ·o bserwacja przesunięcia
prążków widmowych. Z drugiej zaś strony, jeśli potrafimy ustalić ten związek na podstawie obserwacji galaktyk bliższych
i stwierdzimy, że jest on liniowy, możemy posłużyć się nim
w przypadku galaktyk bardziej odległych dla wyznaczenia odległości, pod warunkiem jednak, że stała H jest wyznaczona:
dokładnie i że jest rzeczywiście stała, niezależna od czasu.
Wydaje się jednak, że chociaż związek prędkość - odległość
jest liniowy w każdym czasie kosmicznym, i H jest niezależna
od położenia branych pod uwagę galaktyk, to jednak jest zależna od czasu.
Nieliniowość obserwowanego związku: prędkość odległość , powstaje z dwóch powodów : po pierwsze patrzymy
wstecz w czasie, gdy przenikamy coraz głębiej w przestrzeń
i po drugie - stała H jest od czasu zależna.
Wyznaczenie H jest bardzo trudne ze względu na niepewności przy wyznaczaniu odległości dalekich galaktyk, tak dalekich, aby prędkość ucieczki była znacznie większa niż rozrzut
w prędkoś ciach obserwowanych (tzn. większa niż średnia
prędkość przypadkowa, która wynosi około 300 km/sek), nie
tak jednak odległych, aby najjaśniejsze wskaźniki odległości
były nierozpoznawalne. Warunki takie spełnione są we względ-·
nie niewielkim przedziale odległości. Stąd pochodzi główna
trudność.

Przy ustalaniu związku prędkość-odległość (co równoważne
jest wyznaczeniu stałej H) , istnieją jak gdyby trzy kolejne etapy
pracy:
L Wyznacza się najpierw odlegŁości do najbliższych galaktyk przy użyciu gwiazd zmiennych, cefeid i gwiazd no~
wy ch.
2. W galaktykach dalszych, w których można jeszcze obser wować cefeidy, obiera się inne wskaźniki odległości i przeprowadza się ich kalibrację z cefeidami. Takimi wskaźnikami odległości mogą być np. najjaśniejsze gwiazdy w galaktykach
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typu Sb i Sc *) oraz gromady kuliste w układach eliptycznych.
Kalibracja polega na tym, że na podstawie znanej odległości
(wyznaczonej z cefeid) danej galaktyki i obserwowanej jasności
fotograficznej najjaśniejszych gwiazd (lub gromad kulistych),
wyznacza się ich jasność absolutną, którą przyjmuje się za
stałą dla danego typu galaktyki. Służy ona następnie do wyznaczania odległości innych galaktyk, w których nie jesteśmy
w stanie obserwować cefeid, a możemy wydzielić i sfotometrować najjaśniejsze gwiazdy.
3. Te ostatnie wskaźniki odległości powinny być wydzielone w galaktykach dalekich, dla których prędkość ucieczki
jest znacznie większa niż 300 km/sek, powiedzmy około
1000 km/sek.
Trudności i znaczne niepewności występują już przy
pierwszym etapie pracy, mianowicie przy zastosowaniu cefeid.
Chodzi o to, że stosowany związek pomiędzy okresem zmiany
blasku cefeidy i jasnością absolutną, tzw. związek P-L (period-luminosity) był do niedawna uważany za dość ścisły; wykres jego przedstawiał się w postaci pewnej linii. Przypuszczano, że obserwowany rozrzut jest spowodowany jedynie
błędami pomiarów fotometrycznych, oraz absorpcją między
gwiazdową.
Opierając się na
wyznaczył odległości

tej zależności, H u b b l e w roku 1936
siedmiu najbliższych galaktyk, w których udało się wykryć cefeidy. W ostatnim dziesięcioleciu problem zależności: okres-jasność, stał się znów bardzo aktualny
dzięki pracom B a a d e ' e g o i innych, dotyczącym punktu
zerowego tej zależności. W związku z tym okazało się, że
wszelkie odległości oparte na kryterium cefeid należy zwiększyć
dwukrotnie. Rozmiary poznanego wszechświata zwiększyły się
w ten sposób również dwukrotnie **). Rewelacyjne wyniki, dotyczące punktu zerowego cefeid, ze względu na konsekwencje
spowodowały, że zaczęto na nowo interesować się cefeidami;
pojawiło się wiele prac zawierających dokładne pomiary blasku, rozkładu natężenia promieniowania w widmie, barwy itp.,
przy użyciu doskonalszych środków: większych instrumentów
i nowoczesnych, bardzo czułych klisz fotograficznych, wraz
z odpowiednimi filtrami. Zwłaszcza niedawne, bardzo dokładne
pomiary Ar p a (z r. 1955), przeprowadzone w gromadach
kulistych a dotyczące cefeid wykazały, że związek P-L nie
jest jedyny, że posiada znaczny rozrzut, mianowicie około
jednej wielkości gwiazdowej i że prawdopodobnie istnieje w tej
*) Klasyfikacja galaktyk - patrz Urania, Nr 7, 1958 r.
**) J. Wąsowski, Urania Nr 7, 1954 r.
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zależności jakiś

trzeci parametr, odpowiedzialny za tak duży
rozrzut.
Dalsze dyskusje doprowadziły do znalezienia tego trzeciego
parametru - jest nim barwa gwiazdy, którą można scharakteryzować pewną liczbą, mianowicie różnicą jasności gwiazdy w dwóch zakresach widma.
Stwierdzenie istnienia trzeciego parametru w związku
okres-jasność abSIOlutna, uczyniło zastosowanie cefeid 1przy
wyznaczeniu odległości galaktyk bardzo trudnym. W każdym
pojedynczym przypadku astronomowie muszą zdecydować,
gdzie badaną cefeidę należy umieścić na krzywej zależności:
okres-jasność. Można tego dokonać badając różnice w amplitudach, w kształcie krzywej blasku oraz różnice w barwie, za
którymi kryją się różnice w cechach fizycznych tych osobliwych gwiazd. Przesunięcie punktu zerowego wraz z istnieją
cym rozrzutem w zależności P-L, powoduje konieczność poprawienia modułu odległości o 2,1~3 *).
Kryterium cefeid może służyć jedynie do wyznaczania odległości galaktyk bliższych. W przypadku bardziej odległych Hubble używał kryterium najjaśniejszych gwiazd, jako naj bardziej świecących i;ndywidualnych wskaźników odległości.
Mierząc ich jasność widomą oraz przyjmując jasność absolutm1
za znaną, na podstawie kalibracji z cefeidami w gabktykach
bliższych, można wyżnaczyć moduł odległości, z którego otrzymujemy natychmiast odległość w parsekach, lub po przeliczeniu - w latach światła.
Hubble stosując to kryterium w badaniach, których wyniki
ogłosił w roku 1936, wspomina o wątpliwościach, jakie sam
miał wówczas, używając tej metody. Chodzi m:anowicie o to:
czy, po pierwsze, możemy być pewni, że najjaśniejsze rozpoznawalne obiekty w dalekich galaktykach są rzeczywiście
gwiazdami? Czy nie są to rejony zjonizowanego wodoru (H II)?
Dalej - jest prawdopodobne, iż absolutna jasność wizualna
gwiazd najjaśniejszych nie jest stała, lecz zależy od jasności
absolutnej układu gwiazdowego (galaktyki), w którym gwiazdy
się znajdują, oraz od typu nebularnego badanej galaktyki.
Poza tym najjaśniejsze gwiazdy nie występują pojedynczo, a e
raczej w asocjacjach lub gromadach. Oddzielenie i fotometrowanie pojedynczych gwiazd w odległych galaktykach nastrę
cza poważne trudności i nie jest tak pewne.
Modułem odległości nazywamy róż,-,icG
i absolutną gwiazdy : m-M. Z modułu
tych ..,iast odle g !o ~c . na pod st:J.w1e zn anco;o
r-5.

*)

domą

pomiędzy wielkością wiodległości oblic7..amy nazwi ązk u:
tn --M
5loP,
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Trudności jakie napotykał
dzięki zastosowaniu dużych

Hubble można obecnie obejść,
instrumentów, wysoko-czułych
kbz i odpowiednich filtrów. Fotografie tych samych rejonów
wykonywane na kliszach niebieskich (Eastman
0 ala.ktyk
103a:..D), oraz na kliszach czułych na czerwień i podczerwiei1
(Eastman 103a-E) z czerwonym filtrem RG2 Schotta, uczyniły
możliwym oddzielenie gwiazd od obszarów (H II). Obszary te na
kliszach czerwonych są znacznie jaśniejsze niż na niebieskich,
i łatwo można je odróżnić od gwiazd.
Obawy Hubble'a okazały się zupełnie uzasadnione - najjaśniejsze obiekty 19 wielkości gwiazdowej w galaktyce M 100,
okazały się rejonami H II; najjaśniejszymi zaś gwiazdami dopiero obiekty o wielkości gwiazdowej 20 ~8. Wszystkie inne
galaktyki, które zostały sfotografowane podobnie jak galaktyka
M 100 -wykazały ten sam efekt.
W ten sposób wszystkie odległości oparte na kryterium najjaśniejszych gwiazd, należy jeszcze raz skontrolować i poprawić. Problem wyznaczania na nowo odległości obiektów pozagalaktycznych wszedł do planu prac obserwatorium na Mt. Palomar. Dzięki użyciu 5-metrowego teleskopu, kryterium cefeid
można było zastosować do 30 galaktyk zamiast 7 dostępnych
w latach trzydziestych, w których odkryto cefeidy. Typy nebularne tych 30 galaktyk zawierają się w dość dużym przedz!.ale, od Sb poprzez Sc do Irr. Wielkości absolutne - od
Mu= -20 1 ~1 do Mu =-14m. Ten dość szeroki zakres typów
i absolutnej wielkości, pozwoli na ustalenie związku: Ms =f
(M~, typ galaktyki), tzn. na określenie wielkości absolutnej najjaśniejszych gwiazd Ms w zależności od wielkości absolutnej
badanej galaktyki i jej typu widmowego.
Do chwili zakończenia tej pracy należy odnosić się z dużą
ostrożnością do wszystkich kosmicznych (międzygalaktycznych)
odległości. Jak wynika ze wstępnych prac odległości te należałoby kilkakrotnie zwiększyć, być może nawet dziesi clol·rotnie.
W związku z rekalibracją wszystkich odległości galaktyk
zmieni się również stała Hubble'a. Powstaje następnie pytanie: jaka jest możliwa, końcowa wartość stałej H, aby wyni·
kający z niej wiek wszechświata zawierał się w granicach możliwych do przyjęcia dla pewnych prostych modeli wszechświata? Jeśli zastosujemy popTawki, o których była mowa wyżej, do danych Hubble'a, wartość liczbowa H może zawierać
się w granicach pomiędzy 50 i 100 km/sek/10 6 ps. Obliczony
stąd wiek wszechświata. w przypadku najprostszego (eukli1
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desowego) modelu ekspandującego, zawiera się w granicach
od 13,3 X 10 9 lat do 6,6 X 109 lat. Wiek ten nie jest sprzeczny
z możliwym wiekiem układu słonecznego, który według ocen
Burbidge'a, Fowlera i Hoyle'a z roku 1957, wynosi około 7 X 109 lat.
Obecnych wyników i ocen nie należy uważać za ostateczne.
Który z prostych modeli wszechświata utrzyma się - pokaże
przyszłość. We wszystkich tych badaniach o znaczeniu kosmologicznym, widać jednak zdrową tendencję opierania wniosków
na coraz dokładniejszych obserwacjach, zwracania się po odpowiedź do samego źródła naszej wiedzy do natury.
ANDRZEJ WROBLEWSKI -

Warszawa

OBROT WENUS

DOKOŁA

OSI

Złośliwy przypadek sprawia, że Wenus najbliższa Ziemi
planeta układu słonecznego, jest jednocz eśnie najtrudniejszą
do obserwacji, bowiem kapryśnie kryje swe tajemnice pod
grubą zasłoną gęstych obłoków. O tym, jak uboga jest nasza
wiedza o tej chmurnej planecie, świadczy fakt, że nie znamy
n awet długości jej doby. Wielkość ta dla wszystkich innych planet została już dobrze wyznaczona. Uran czy Neptun są od nas
odległe o kilka miliardów kilometrów, mimo to doby ich znamy
z dokładnością do kilkudziesięciu minut. Wenus może się zbliżać do Ziemi na odległość zaledwie 39 milionów km, jednak
nie możemy się pochwalić znajomością jej doby z dokładnością
na wet tygodnia.
Jak wiadomo, najprostszym sposobem badania ruchu wir owego planety są obserwacje szczegółów na jej powierzchni .
Obserwując planetę przez pewien czas, możemy wyznaczyć
szybkość i kierunek przesuwania się szczegółów na jej tarczy,
a stąd wyliczyć długość jej doby a także położenie osi obrotu
w przestrzeni. Jeżeli obserwowane szczegóły są wyraźne
i trwałe, zaś obserwacje trwają dostatecznie długi czas, dłu
gość doby może być w ten sposób wyznaczona bardzo dokład
nie. Na przykład doba Marsa jest znana z dokładnością tys i ącznej części sekundy; do jej wyznaczenia wykorzystano
jednak obserwacje z ostatnich 300 lat.
Gdy chodzi o Wenus, zastosowanie tej prostej metody napotyka na poważne trudności. Wiadomo od dawna, że dostrzec
jakieś szczegóły na jej powierzchni jest niezwykle trudno.
Jasna tarcza planety wydaje się na pierwszy rzut oka jednolicie biała. Tylko wyćwiczone oko obserwatora potrafi po
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dłuższym wpatrywaniu się spostrzec niewyraźne, ciemnieJsze
lub jaśniejsze plamy o rozmytych kształtach. Różnice odcieni
na tarczy są tak nieznaczne, że niemożliwością jest odtworzenie
ich na rysunku, toteż kontrasty na tych rysunkach są zawsze'

przesadzone w porównaniu z rzeczywistym obrazem. Warto dodać, że Wenus obserwuje się przeważnie w dzień, bowiem jako
planeta wewnętrzna przebywa ona zawsze blisko Słońca i tylko
kilka godzin po jego zachodzie lub przed wschodem może być
()bserwowana na nocnym niebie; znajduje się jednak wtedy
nisko nad horyzontem, gdzie zwiększony wpływ drgań powietrza prawie uniemożliwia obserwacje. Obserwacje dzienne
są wygodniejsze jeszcze z jednego względu: tarcza planety nie
jest wówczas tak oślepiająco jasna i łatwiej się w nią wpatrywać nie męcząc oczu.
Mimo wszystkich tych środków ostrożności; diafragmowania obiektywu, adaptacji i treningu oka, szczegóły dostrzegane
na tarczy Wenus są bardzo niewyraźne i zatarte, i często sami
obserwatorzy mają wątpliwości, czy rysunki ich nie są wynikiem złudzenia optycznego, jakiemu ulega oko zmęczone
długim wpatrywaniem. Doświadczenia wykonane z obserwatorami, którym polecono rysować silnie oświetloną, idealnie białą
kulę gipsową, wykazały, że takie złudzenia są bardzo częste.
Niekiedy jednak plamy dostrzegane na Wenus są tak wyraźne,
.że można je zidentyfikować na rysunkach niezależnych obserwatorów.
Inną trudność stanowi fakt, że te niewyraźne i rozmyte
szczegóły bardzo szybko zmieniają kształty. Jest to dowód tego,
że nie obserwujemy stałej powierzchni planety, a tylko chmury
w jej gęstej atmosferze. Rzadko kiedy udaje się śledzić tę
samą plamę przez kilkanaście dni, a wyciąganie z obserwowanego przesunięcia na tarczy jakichkolwiek wniosków o prędko
ści obrotu planety jest ryzykowne, ponieważ nie mamy
pewności, czy zauważone przesunięcie nie jest wynikiem wła
~mego ruchu tej chmury. O tym, że wymienione trudności
w istocie uniemożliwiają wyznaczenie długości doby planety
z obserwacji wizualnych, przekonują nas krańcowo sprzeczne
wyniki, do których dochodzili rozmaici obserwatorowie. Dziś
juź wszyscy odnoszą się sceptycznie do takich prób i szuka się
innych, bardziej obiektywnych metod badań, które pozwoliłyby rozwiązać ten problem.
Dawni astronomowie nie mieli jednak wyboru i działając
w najlepszej wierze, ponawiali bezskutecznie usiłowania gromadząc tysiące obserwacji wizualnych. Pierwszym, który próbował określić długość doby Wenus, był słynny francuski astro-
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nom J. D. C a s s i n i, odkrywca czterech księżyców S::tturna i największej przerwy w jego pierścieniu. W 1666 r.
zauważył on na tarczy Wenus kilka plam i na podstawie ich
obserwacji znalazł, że doba planety trwa 23 doby ziemskie.
W następnym roku zmienił jednak zdanie i otrzymał wartość
porównywalną z naszą dobą: 23 godziny i 21 minut. Już ten
fakt świadczy wymownie o wartości podobnych usiłowań. Na
początku następnego stulecia F. B i a n c h i n i (1727 r.) wy
znaczył długość doby Wenus na 24<ł7 11 54m i opierając się na tej
wartości, opracował nawet "mapę·' planety, umieszczając na
niej "morza" i "kontynenty". W 1740 r. J. J. C a s s i n i powiększył wartość otrzymaną przez swego ojca do 23 11 28m, ale
w r. 1793 S c h r 6 t er powrócił do wkrtości 23 11 21 111 19'. Współ
czesny mu H e r s c h e l nie mógł określić dokładnie długości
doby planety, ale był zdania, że jest ona porównywalna z dobą
ziemską.
Pogląd, że doba Wenus ma długość zbliżoną do ziemskiej ,
ustalił się odtąd na dobre i astronomowie XIX wieku byli
co do tego na ogół zgodni, tym bardziej, że taka sytuacja wydawała się zrozumiała, ze względu na podobieństwo Wenus
do Ziemi. W podręcznikach astronomii z tego okresu długość
doby jest podawana bez żadnych znaków zapytania, jak tq
czynimy dziś. Uważano sprawę za rozwiązaną, a nowe serie
obserwacji służyły tylko do skorygowania poprzednich wartości

o sekundy czy minuty. I tak np. d e V i c o powiększył wartość S c h r 6 t er a o 2 sekundy (23 11 21'"2 !5).
W drugiej połowie XIX wieku sytuacja zaczęła się jednak
psuć. W r. 1871 V o g e l po kilkuletnich obserwacjach wyraził wątpliwość, czy na podstawie obserwacji wizualnych można
wyznaczyć długość doby Wenus. Prawdziwą sensację wywołało jednak dopiero stwierdzenie S c h i a p ar e l l i 'ego, który
w r. 1878 oświadczył, że Wenus zwrócona jest stale jedną
półkulą do Słońca, a więc, że okres jej obrotu dokoła osi jest
równy okresowi obiegu dokoła Słońca, czyli wynosi 224'11611 48m.
Autorytet Schiaparelli'ego, odkryvvcy kanałów na Marsie.
był tak wielki, że jego twierdzenie o powolnym obrocie Wenus
stało się bardzo modne. Do tego samego wniosku doszli na podstawie swych obserwacji: Perrot i n (1890), Cer u l l i
(1895), T a c c h i n i (1895) i L o w e. l l (1896), a sam Schiaparelli po dalszych obserwacjach kategorycznie potwierdził
w r. 1895 swe poprzednie wyniki.
Przyczynę takiego spowolnienia obrotu rw enus widziano
w działaniu siły przyciągania Słońca, wywołującej przypływy
w masach pobliskich planet. Wiadomo, że działanie tych przy-

URANIA

169

pływów zwolniło już ruch wirowy Merkurego, który zwraca
odtąd ku Słoń~u jedną półkulę, mogło więc również zwolnić
obrót Wenus i doprowadzić do zrównania się jej doby z ro-

kiem.
Niektórzy astronomowie pozostali jednak przy , twierdzeniu,
że doba Wenus jest zbliżona do naszej. Pogląd ten popierali
obserwacjami
T r o u vel o t,
N i e s t e n,
F o u r n i er,
B re n ner i inni. Brenner (1895) poszedł nawet tak daleko,
że wyznaczył długość doby Wenus z dokładnością dziesięcio
tysięcznej części sekundy: 23h57rn36 5 ,2396. Wynik ten wygląda
nieco śmiesznie w sytuacji, gdy rzeczywista niepewność jest
rzędu tygodni.

Rys. l . Wyjaśn:enie zasady pomiaru długości
doby planety na drodze obserwacji spektroskopowych

Nic dziwnego, że z zaciekawieniem oczekiwano wyników
spektroskopowych, rozpoczęty::h w r. 1900 przez
A. B i e ł o p o l ski e g o w Pułkowie. Do wyznaczenia pręd
kości ruchu wirowego Wenus wykorzystał on znane zjawisko
Dopplera, polegające na przesunięciu prążków w widmie źródła
światła, poruszającego się w stosunku do obserwatora. Wielkość tego przesunięcia zależy od prędkości źródła, a kierunek
od tego, czy źródło się do nas przybliża, czy też oddala.
Zasadę tego pomiaru szybkości ruchu obrotowego planety
można łatwo zrozumieć, patrząc na rys. l. Lin'a ACB przedstawia tam równik planety wirującej wokół osi PP' w kie-
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runku zaznaczonym strzałką. Ustawiamy szczelinę spektroskopu wzdłuż linii równika ACB; gdyby planeta nie obracała.
się dokoła osi, prążki w jej widmie miałyby kierunek zgodn ,
z kierunkiem szczeliny (LL'). Ponieważ planeta obraca się;
wszystkie punkty między A i C zbliżają się do nas z prędkością,
która jest największa w A i najmniejsza w pobliżu C. Wszystkie punkty linii widmowej odpowiadające odc'nkowi AC bqdą
zatem przesunięte w stronę fioletowej części widma, przy czym
przesuniqcie to będzie proporcjonalne do prędkości zbliżania
się. Podobnie wszystkie częś:::i prążka odpowiadające odcinkowi
CB, którego punkty oddalają się od nas, będą przesunięte kU'
czerwieni. Linia widmowa przyjmie zatem położenie MM',
ukośne względem kierunku szczeliny spektrografu. Wielkość
kąta tego nachylenia prążków pozwala nam wyznaczyć szybkość
ruchu punktów tarczy planety, a więc i długość jej doby.
Bielopolski otrzymał ze swych pomiarów, że prędkość ruchu punktów równika Wenus wynosi około 0,9 km/sek, co odpowiada okresowi obrotu ok. 12 godzin. Błąd tego wyznaczenia był jednak dość znaczny, a wyniki otrzymane z pomiarów
poszc2lcgólnych zdjęć widma planety wykazyw ały dość duży
rozrzut. Bielopolski wątpił więc w otrzymnną przez siebie
wartość i był przekonany, że jego obserwacje potwierdzają
jedynie pogląd o podobnej długości doby Wenus i Ziemi. Zwolennicy tego poglądu triumfowali, niedługo jednak, bo już
w r. 1903 V. M. S l i p h c r nie stwierdził żadnego znaczą
cego n'łchylenia prążków widmowych, co wskazywało jego
zdaniem nn powolny ruch wirowy i dob~ wynoszącą tvle, co
rok planety. Do tego samego wniosku doszedł w kilka lat
później Bicłopolski, na podstawie analizy nowych, dokladniejszych wynil·ów. W r. 1919 E v er s h e d otrzymał znów wartość 20 11 , ale w r. 1923 S t. John i N i c h o l s o n potwierdzili wyniki Sliphera orzekając, że doba Wenus trwa dłużej
niż trzy tygodnie ziemskie.
Oczyw iście w dalszym ciągu starano się wyznaczyć szybkość
ruchu wirowego Wenus, na podstawie wizualnych i fotograficznych obserwacji szczegółów na jej tarczy. R ord a m e(1922), S c h a n i n (1928), Jar r y-D e s l o g c s (1929),
S p a n g c n b c r g (1934), B ar t l e t t (1952) i inni, otrzymywali warto(ci zbliżone do 24 godzin. Z drugiej strony L o w e l l
(1909), W i l s o n (1916), C a m u s (1930), E ark c r (1932),'
Andrcnko (1934:) , Haas i Barcroft (1942) , Danjo n (1943), D o 11 f u s (1955) stali na stanowisku, że doba
Wenus jest równa jej rokowi i wynosi około 225 dni. Inni
astronomowie otrzymywali jeszcze inne wyniki. I tak np
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w r. 1921 W. H. P i ck e t i n g na podstawi obserwacji wyraźnych plam wyznaczył okres obrotu Wenus na 68 11 , a war_.
tość tę potwierdził w 3 lata później M c E w e n, doświadczony
obserwator, który badaniom tej planety poświęcił 60 lat ży-·
cia. Natomiast M ar t z (1933) znalazł okres wynoszący
37 11 4 11 48m, W o ł k o w (1949) 60 dni, a Rot h (1953) 15 dni. Zestawienie tych wyników ukazuje jeszcze raz bezsen-·
sowność ocen, opartych o obserwacje szczegółów na tarczy'
Wenus.
Warto tu dodać, że jeśli obserwacje Wenus były wykony~·
wane w kolejnych dniach, mniej więcej o tej samej porze (np.'
około zachodu Słońca), to otrzymane wyniki można interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony można przypuszczać,
że niewielkie obserwowane przesunięcia szczególów na tarczy
są dowodem bardzo powolnego obrotu planety dokoła osi;
z drugiej strony, jeśli doba planety niewiele różni się od ziemskiej, to po upływie 2411 szczegóły na jej tarczy wrócą w przybliżeniu do tego samego położenia, jakie zajmowały podczas
obserwacji poprzedniego dnia. Możliwość szybkiej rotacji planety można wykluczyć tylko na drodze kilku czy kilkunastogodzinnych nieprzerwanych obserwacji Wenus. H a a s przeprowadzał takie obserwacje i nie zauważywszy znaczącego
przesunięcia szczegółów, wnioskował o powolnym obrocie planety. Natomiast •B ar t l e t t obserwował przesunięcia szc;;;:egółów już po kilkudziesięciu minutach.
D o 11 f u s (1955) przyjął w swej pracy oryginalną metodę składania w jedną całOść wynikow wielu rysunl·ów i fo-

nys. 2... Składane" rysunki D o 11 f u s a, z k órych '' •nik n, że c!emnc
plam.· zajmują na tm·c7y Wenus poleżenie s ale w stosunku do ter inatora
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tografii. Przyjął on, że ciemniejsze plamy obserwowane na
Wenus to prześwitujące między chmurami obszary stałej powierzchni planety. Uśredniają2 zatem dużą ilość rysunków
można wyeliminować przypadkowość rozkładu przerw między
chmurami, i sporządzić "mapę" stałej powierzchni planety
(:rys. 2 i 3). Kombinując uzyskane przez siebie rysunki i fotografie Wenus Dolifus stwierdził, że ciemne plamy układają
si.ę tylko w pewnych, stale tych samych miejscach, stałych
w stosunku do terminatora (rys. 2). Uważa on to za dowód
równości doby i roku Wenus.

"MapaK oświetlonej
Wenus sporządzona
przez D o l l f u s a przy założeniu, że doba Wenus trwa
tyle co jei obieg dokoła

Rys.

3.

półkuli

Słońca

Wydaje się jednak, że pogląd Doiliusa i wszystkich jego
poprzedników nie jest słuszny. Gdyby Wenus była zwrócona
do Słońca stale jedną półkulą, temperatura tej półkuli byłaby
bardzo wysoka, pod::!zas gdy na półkuli odwróconej od Słońca
panowałaby wieczna noc i ,,mróz" bliski bezwzględnego zera.
W tej sytuacji wszystkie gazy atmosferyczne musiałyby się
zgromadzić na tej pólkuli i ulec skropleniu i zestaleniu, tak
jak to pewnie stało się na Merkurym, pozbawlanym obecnle dostrzegalnej atmosfery. Takiemu postawieniu sprawy przeczą
również bezpośrednie pomiary radiometryczne (P e t t i t, N ic h o l s o n - 1926 r., S i n t o n 1954 r.), według których
. różnica temperatur oświetlonej i nieoświetlonej części powierzchni Wenus wynosi zaledwie kilka stopni. Wyniki te
wskazują na dość szybki obrót planety, umożliwiający wyrównanie się temperatur.
Jak jednak pogodzić pogląd o szybkim obrocie Wenus z wynikami obserwacji spektroskopowych? Próbowano wyjaśniać tę
sprzecznosc przez hipotezę, że oś obrotu planety tworzy mały
kąt z kierunkiem obserwacji z Ziemi. Oznaczałoby to, że We-
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po swej orbicie jak beczka (podobnie jak Uran).
w takiej sytuacji radialna składowa (wzdłuż promienia obserwacji) prędkości punktów powierzchni planety
byłaby niewielka i nachylenie prążków w widmie nieznaczne.
Wydaje się jednak, że oś obrotu Wenus zajmuje położenie
bliskie prostopadłości do pła<;zczyzny jej orbity. Wnioski te
płyną z obserwacji wizualnych i fotograficznych, które opiszemy niżej.
W r. 1950 G. P . Ku i per rozpoczął systematyczne fotografowanie Wenus z pomocą wielkiego 208-cm teleskopu obserwatorium Me Donalda. Zdjęcia były wykonywane w dzień,
przy uży::iu fioletowego filtru. Widać na nich na tarczy planety równoległe ciemne i jasne pasma, w przybliżeniu prosto ...
padłe do terminatora, podobne do tych, jakie widzimy na Jowiszu i Saturnie. Podobne pasma zauważył już zresztą Ros s
w r. 1928.
Oczywiście

Rys. 4. Równoleżn;kowe pasma chmur na Wenus, wcdług
obserwacji! w:zualnych
F i r s o f f a z r. 1956

Należy sr,dzić, że przy::zyną takiego ułożenia pasm obłoków
jest ruch obrotowy planety (wkazywałoby to znów na dość
szybk'e wirowanie) i wobec trf{o kierunek pasm wskaznie położenie równika i równoleżn1ków. Na tej podstawie Kuiper
wyliczył, że oś obrotu Wenus tworzy z płaszczyzną jej orbity
kąt 58°. W r. 1955 R. S. Richard s o n przeprowadził analogiczne badania na Mt Wilson i otrzymał kąt nieco większy,
bo wynoszący 76°. W r. 1956 V. A. F i r s o f f obserwował
pasma na tarczy Wenus wizualnie przez filtry barwne (rys. 4).
Jego obserwacje są w przybliżeniu zgodne z wynikami Kuipera.
Niezależne informacje odnośnie położenia w prze trzeni osi
obrotu Wenus można wyciągnąć z obserwacji tzw. czapek po~
larnych. Są to jasne plamy, dostrzegane na ogół w pobliżu
rogów sierpa planety, podobne do czapek polarnych Marsa,
choć znacznie mniej intensywne i trudniejsze do obserwacji.
Wielu astronomów sądzi, że czapki te są rzeczywiście utwo-
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z:ami położonymi nad biegunami planety. Czapki obserwowane
przez l"irsoffa (rys. 5) rzeczywiście zajmuią polożenie, w którym wg Kuipera powinny się znajdować bieguny planety. Radzieccy astronomowie Z o t ki n i C z i g o r i n (1951 r.), na
podstawie obserw1.cji cz:mek polarnych wyznaczyli kąt nachy-

Rys. 5. Czapka polarna
Wenus według obserwa~i Firsoffa z ~
1956. Czarnym krzyży
Idem oznaczone jest położenie b ieguna Wenus
wg Kuipera

l

lecla osi obrotu Wenus do płaszczyzny JeJ orbity na 51°, co
bardzo dobrze zgadza się z rezultatem Kuipera . Do analogiC!lnych wyników (52° i 47°) doszli W o ł k o w (1949) i W i er o·z u b (1953) na podstawie obserwacji ruchu plam na tarczy
planety.
O ile wiqc położenie w przestrzeni osi obrotu Wenus wydaje się dość dobrze wyznaczone, o tyle sprawa doby planety
pozostaje nadal otwarta.
W r. 1956 R. S. Richard s o n próbował jeszcze raz
zaatakować to zagadnienie na drodze spektralnej, przy uży
ciu najczulszej aparatury i wielkiego, 254-cm teleskopu na Mt
Wilson. Mimo zastosowania nowoczesnych przyrządów, rozrzut
wyników był bardzo duży. Prędkość punktów równika Wenus w jej ruchu wirowym wyniosła -0,032 ± 0,033 km/sek.
Znak minus oznacza tu, że ruch obrotowy jest wsteczny, tzn.
odbywa się ze wschodu na zachód. Do tego stwierdzenia H.i~hardson nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi ze względu na
duży błąd pomiarów. Byłoby bardzo dziwne, gdyby Wenus
rzeczywiście wykonywała obrót w kierunku wstecznym, gdy
wszystkie okoliczne planety wirują w kierunku prostym z zachodu na wschód. Hichardson formułuje swój wynik jak
następuje: z prawdopodobieństwem 99,5 ?~ możemy powie-
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z1ec, że okres obrotu Wenus jest dłuższy niż 7 dni (jeżeli
odbywa się w kierunku prostym) lub dłuższy od 3,5 dni (jeżeli mamy ruch wste::!zny).
N a zakończenie warto przypomnieć o wynikach obserwacji
promieniowania radiowego Wenus. Kra u s zaobserwował, że
promieniowanie o długości 11 m, odbierane przez niego przez
szereg kolejnych dni, wykazuje te same cechy charakterytyczne z tym, że każdego następnego dnia pojawia się około
1,7 godziny wcześniej. W ten sposób po upływie około 13 dni
promieniowanie jest odbierane znów o tej samej porze. Jeśli
przyjąć, że źródło promieniowania zajmuje stałe położenie
wzgl~dem powierzchni planety (może być zresztą kilka źródeł)
to obserwowane zjawisko można wyjaśnić jako efekt stroboskopowy, wynikający z obrotu Wenus i Ziemi. Okres obrotu
Wenus byłby mianowicie o około 1,7 godziny kró~szy od naszej doby (przyjmując, że promieniowanie jest odbierane
z Ziemi tylko wtedy, gdy źródło znajduje się w pobliżu centrum tarczy).
Okazało się. że wspomniane wyżej prawidłowości wystę
pują w całym kilkumiesięcznym ciągu obserwacyjnym. Kraus
wyliczył na tej podstawie okres obrotu Wenus na 22"17m± 10'!1 •
Można jednak interpretować te obserwacje w inny sposób,
przyjmując, że to właśnie wspomniany 13-dniowy okres stanowi dobG planety. Taka wartość byłaby najlepiej zgodna z wynikami obserwacji spektroskopowych i radiometrycznych.
Opisana historia walki uczonych o rozszyfrowanie jednej
z tajemnic Wenus wskazuje na to, że problem jej doby, tak
jak wiele innych zagadnień, nie może być ostate::!znie rozwią
zany na drodze obserwacji z Ziemi i wymaga sprawdzenia "na
miejscu".
KRONIKA
na Marsie
Na 101 zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, który
odbył się w grudniu ub. r. w Gaincsville na Florydzie, największq sensacją był referat W. M. S i n t o n a (Obserwatorium Lowella), który
ogłosił wyn:ki swych obserwacji Marsa, wykonanych podczas opozycji
1958 roku.
Już kilka lat temu astronom t.cn wskazał na nową możliwość obserwacyjnego sprawdzenia ,czy na Marsic istnieje roślinność. Zwrócił on
1.1wagę na fakt, że wszystk'e rośliny ziemskie bardzo &iln!e pochłaniają
promicn.owanie podczerwone w obszarze m:ędzy 3,41 ~~ i 3,51 ~~- Jest
1o właściwie podwójne pasmo absorpcyjne, jednak jego składowe trudno
Roślinność
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jest od siebie odróżn:ć, i zwy'kle móWi się tu o jednym szerokim paśmie
fali 3,46 mikronów. Fachłanianie światła podczerwonego
w tym obszarze jest wywołane przez obecność w roślinach związków
węgla z wodorem, bowiem tej długości fali odpowiada rezonansowa C?.ę
stość drgań atomów węgla i wodoru, wzdłuż osi ich wiązania w cząstecz
kach związków organicznych. Pasmo to jest szczególnie łatwo wykryć
w roślinach suchych, takich jak np. porosty, w innych bowiem jest ono
maskowane przez pobliskie silne pasma absorpcyjne wody.
W 1956 r. Sinton badał podczerwone widmo Marsa w pobliżu 3,5 1.1.
i doszedł do wniosku, że istnienie w n:m wspomnianego pasma absorpcyjnego jest wysoce prawdopodobne. Pomiary ~r;konywano jednak dla
Marsa jako całości, a mimo to ich rozrzut był dość znaczny; nie pozwalało to na formułowanie bardziej kategorycznych wniosków o istnieniu
na Marsie roślinności.
Podczas ostatniej opozycji Sinton badał Marsa za pomocą najwięk
szego teleskopu świata z Mt Palomar. Wielkość tarczy Marsa i natę
żenie jego światła były w tych warunkach dostatecznie duże, aby U"<nożliwić badanie z o s o b n a jasnych pustyń i ciemnych "mórz", które,
jak wiadomo, uważa się za obszary pokryte roślinnością. Wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że przy obserwa·cji ja•snych·
.,lądów" nie zauważono ani śladu wspomnianego pochłaniania światła
podczerwonego, podczas gdy w widmie "mórz" (m. in. badano Syrtis
Maior, Mare Sirenum i Mare Cimmerium), występują bard:w wyrazrue
trzy pasma absorpcyjne w długościach fal 3,43 "-"• 3,56 f.1 i 3,6'7 J.L·
W obecnym stanie wiedzy nie umiemy podać innego
wyj a ś n i e n i a t e g o z j a w i s k a, j a k tylko t o, że n a p o wierzohni "\nórZJ" Mars·a wyst: ęp\.lją zw:i ą .zk 'i or)g.an i c z n e, a w i ę c i s t n i ej e roś l i n n oś ć. Nie znamy bowiem żad
nej substancji nieorganicznej, która by pochłania~a światło o tej dłu
gości fali. Obecność trzeciego pasma (3,67 f..L) może świadczyć o pewnych różnicach w budowie związków organicznych na Ziemi i na Marsie.
Oczekując na bardziej szczegółowe opracowanie obserwacji Sintona
możemy powiedzieć, że jest to najsilniejszy ze znanych dotychczas dowodów istnienia na Marsie roślinności.
A. W.
(Sky and Telescop2, March 1959)

wokół długości

Nowa kometa periodyczna
Komety rzadko odwiedzają pobliże Słońca: raz na tysiące czy nawet m iliony lat. Orbity ich, to z reguły rozległe i silnie spłaszczone
elipsy. Do rzadkich wyjątków należą komety krótkookresowe, które
okrążają Słońce w c iągu niewielu lat po stosunkowo drobnych i mniej
e;płaszczonych elipsach. Nazwano je kom3tami
per i o d y c z n y m i.
Znamy ich dotąd około 50. Ostatnio przybyła do ich l:czby jeszcze jedna.
Jest nią nowa tegoroczna kometa Slaughter-Burnhama (1959 a) (patrz
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,.Urania" 1959, nr 3, str. 97), któr.a po obliczeniu orbHy -

okazała się

periodyczną.

Prowizoryczne elementy orbity tej komety są:
T = 1958 VIII 5
e
0,517
a = 5,00 jedn. astr.
- 8°, 2
q = 2,42 j. a.
P = 11,18 lat
Q = 7,58 j. a.
z liczb tych wynika, że kometa 1959 a, w perihelium odwiedza rejon
planetoid, ·w afelium zaś odsuwa się poza orbitę Saturna. Do Ziemi
może zbliżyć się w najlepszym razie na 1,40 jednostek astrono111icznych,
czyli 210 mil. km. Tłumaczy to, dlaczego kometa .,ukrywała się" dotychczas przed obserwatorami i dlaczego teraz właśnie została odkryta.
Znalazła się bowiem w r. 1958 równocz2śnie w perihelium i w pobliżu
Ziemi. (230 mil. km). Kometa, mimo tak pomyślne warunki widzialności,
rozwinęła jedynie jasność 16 ·wielk. gw., gdyż mijała z daleka Ziemię. Jej jasność bezwzględną (odległość od Słońca ·i Ziemi = l j. a.),
ocenia się na lO'!' 6. Krytyczny przegląd klisz archiwalnych obserwatorium Lowella, wykazał obraz tej komety na zdjęciach z okresu
10-15. XII. 58, wykonanych zr~s. ztą w i:nnym celu. Dopiero 27. I. 1959 r.
mikroskopem błyslwwym wykryto na nich "nową kometę".
(Circ. I.A.U. nr 1668) .

J. G:

. Jeszcze o domniemanym wybuchu wulkanu na Ks!~życu
W związku z obserwacją na Księżycu możliwego wybuchu pacho~
dzenia wulkanicznego, zaobserwowanego przez Kozyrew a w listo~
padzie 1958 r.*), J. H. F re m l i n (Wydział Fizyki un;wcrsytetu
w Birmingham) zauważa, że niesłusznie z tego faktu niektórzy autorowie wysnuli wnioski na korzyść wulkanicznego, a nic meteorytycznego
pochodzenia kraterów księżycowych.
Zdaniem jego, powyższe zjawisko można tłumaczyć rówmez w inny
sposób. Zakłada on mianowicie, że Księżyc może mieć pewną ilość pierwiastków promieniotwórczych, których rozpad może wywołać powst3nie lokalnych ognisk o wysokiej temperaturze, położonych pod powierzchnią w warstwach pyłowych. Bardzo słabe ciśnienie pyłu sprzyja,
j,a k się zdaje, pows;tawan ~u jedynie małych, lokalnych ognisk nierównowagi, wywołujących okresowe wydzielanie się gazów o wysokich tempel·aturach oraz pyłów. Podobne zjawiska wydzielania się gazów z dna
stojących wód, obserwuje się i na Ziemi. Nie jest wykluczone, że op>
sane zjawiska mogą być również przyczyną powstawania tzw. c~ntral
nych górek w dużych kraterach.
(Na.ture, 183, str. 239, 1959 r.).
J. Pok.

'') P. urania, Nr 1/ 1959, str. 27
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Sztuczne kratery

księżycowe

Ostatnio William S. Part r i d g e i Howard B. V a n f l c e t z uniwersytetu w Utah (High Velocity Laboratory) , wykonali pewne doświadczenia laboratoryjne, mające na celu sztuczną imitację charakte-
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rystycznych postaci kraterów księżycowych. Wyniki tych doświadczeń
podane w Astrophysical Journal z września 1958 r.

zostały

Niektóre z tych doświadczeń polegały na "wystrzeliwaniu" małych,
aluminiowych i żelaznych pocisków w kształcie walców w płytki z mięk
kiej stali, z prędkościami od 1,5 do 2 km/sek. Każdy z tych pocisków
posiadał małą wklęsłość, wywierconą na czołowej swej powierzchni.
Uderzenia tych pocisków wywoływały tworzenie się płytkich "kratcrków" z wzniesionymi brzegami, posiadających centralną .,górkę"
z małym otworkiem na szczycie (por. załączone zdjęcie).
Wprawdzie okoliczności i warunki, w jakich te doświadczenia laboratoryjne zostały wykonane, nie są analogiczne do istniejących na Księ
życu, wydaje się niemniej, że istnienie dość licznych centralnych górek
księżycowych z kraterkami na szczycie, nie może już być uważane za
mocny argument przeciwko .,uderzeniowej" hipotezie genezy kraterów
księżycowych 1).
Można zauważyć, że w r. 1949 R. B.
B a l d w i n w pracy swej
.. Thc Face of the Moon", wymienił 12 górek z centralnymi kraterkami.
Jednak musi ich być znacznie więcej, skoro np. Patrick M o o r c (posługując się dość dużym teleskopem) naliczył ich jeszcze około 30 i to
dość szybko.

(Sky and Telescope, December 1958, str. 85)

J. Pok.

Ciekawe zjazdy
Z pewnym opóźnieniem donosimy o kilku ciekawych zjazdach, w których brali udział astronomowie i przedstawleicle nauk pokrewnych.
W lipcu 1957 r. odbył się we Flagstaff (Arizona, USA) zjazd astronomów i biologów pod nazwą: .. Zagadnienia wspólne dla astronomii
i biologi i". Zjazdowi przewodniczył H· Strug h o l d , który w refcracie wstępnym określił zakres zagadnień, przy których rozpatrywaniu
astronom napotyka na problemy biologiczne i na odwrót. Wchodzą tu
w grę: astrobiologia, czyli nauka o życiu na innych ciałach n'cbicskich,
fizjologia człowieka w warunkach lotu kosmicznego i występujących na
planetach, a także rola czynnika ludzkiego w obserwacjach astronomicznych. Dalsza część zjazdu była poświęcona omawianiu warunków
życia na Marsie. Refera ty wy głosili między innymi: D o 11 f u s, S i n t o n oraz K o i s t r a, który poinformował o badaniu życia bakterii
w sztuczrtie wytworzonych warunkach imitujących klimat Marsa.
W kwietniu 1958 r. odbyło się w Boulder (California, USA) sympozjum astronautyczne, poświęcone problemom Księżyca. Obszerny referat
wygłosił znany astronom F. W h i p p l e, który omówił wyniki obserwacji
') Analogiczne doświadczenia
Urania, 1954, str. 14).

przeprowadzał

J.

Sabanicjew

(por
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radarowych, wskazujących na znaczną niejednorodno ś ć i chropowatość
powierzchni Księżyca i wyraził przekonanie, że pow:erzchnia ta nie jest
pokryta w arstwą pyłu, jak przypuszcza wielu uczonych lecz kruchą,
porowatą sk a łą , tworzącą się ze zlepiania drobnych cząstek rozpylonego
p odłoż3. w rodzaj słabego cementu.
W dnlach 8-12 wrz eśnia 1958 r. odbyło się w New London (Connecticut, USA) p ierwsze międzynarodowe sympozjum medycyny kosmic znej,
na które przybyło ponad 200 uczcnych z 9 krajów. Na sympozjum omawiano różne zagadnienia, związane z przystosowanic'm się człowieka do
lotów kosmicznych. Przytoczono wyniki dotychczasowych badań fi zj ologicznych wykonywanych podczas lotów stratosferycznych, w łodz ia ch
podwodnych - czy też w specjalnych komorach doświadczalnych: Mic;dzy
innymi D. G. S i m o n s opowiedział wrazenia ze swego r ekordowego
lotu w balonie stratosferycznym, w którym osiągnął wyso ko ś ć pon ad
35 000 metrów.
Ogłoszono również o wyodrębnieniu nowego gatunku glonów, które
m og ą w sposób ciągl y regenerować du :~ e ilości tlenu w statku kosmicznym. Okazuje się, że dla zapewnienia ilości tlenu dostatecznej do oddychania dla jednego człowieka, wystarcza zbiornik z glonami o ob.ic;tości zaledwie 0,03 m\ przy czym w objętości tej zawarte jes t takż e
miejsce dla źródła światła, niezbędnego dla mnożenia się glonów. Jedna
z trudności lotów kosmicznych wydaje się więc być pokonana.
A. W.

Gwiazda spel(troskopowo-podwójna w Plejadach

H. A. A b t, z Obserwatorium Me Donalda, opracował ostatnio
obserwacje spektroskopowe gwiazdy HD 23642, będącej członkiem Plejad..Jest to jedyny znany dotqd układ spektroskopowo-podwójny w tej
gromadzie ..Tego okres obiegowy wynosi 2d,46. Twor:;-:ą go dwie gwiazdy
typu widmowego A ; składnik ' glówny jest blisko 1,5-krotnie masywniejszy i posiada nieco wcześn i ejsze od n iego widmo. Jeśli obydwie
gwiazdy spełniają zależność masa-jasność, to znając odległość Plejad,
możemy wyznaczyć bezwzględne wartości ich mas; wypadają one wtedy
odpowiednio: 2,98 M · i 2,09 M · . Stąd można obliczyć nachylenie orbity układu, do pła szczyzny prostopadłej do kierunku Ziemia-gwiazd::~.
Wynosi ono i -- 56°. Znając wreszcie rozmiary gwiazd Abt stwierdza,
że dla i większego od 59°, układ byłby gwiazdą zaćmien:ową. Jeśli wziąć
pod uwagę, że wartość i = 56° jest obarczona pewnymi błędami obserwacyjnymi i w rzeczywistości może być większa od 59°, io można mieć
nadzieje; na zaobserwowanie bardzo płytkiego , częściowego zaćmienia .
Dotychczasowe obserwacje fotometryczne są zbyt nieliczne, by można
wykluczyć taką możliwość.

(Wg Astrophysical Journal 128, str. 139, 1958).
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Z DZIEJÓW ASTRONOMII POLSKIEJ
Polskic Konstelacje Niebieskie
Zalączona fotografia przypomina Czytelnikom dwie polskie konstelacje
gwiezdne, które przeniosły wśród półbogów greckich i inne mitologiczne
tigury, dwa herby polskkh królów: Janinę (przedstawiającą tarczę rycerską, co zasadniczo wywodzi się od znanej na zachodzie J'igury heral-

dycznej, będącej tylko odmiennej barwy olokiem tarczy), Sobieskiego
oraz Oiołka Poniatowskiego. Latem roku ubiegłego ten fragment mato
znanej mapy nieba, V.'Ydanej we Francji, zaciekawił mnie u bukinisty
paryskiego i przywiózłszy go do Jędrzejowa dzielę &ię jego widokiem
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z Czytelnikami, właśnie dla przypomnienia tych historycznych konstelacji.
Tarczę na niebie uplasował Ja n H e w e l i u s z po r. 1683, pisząc
o niej: "Naprzód za .1 umieśc iłem tę Tarczę bli.~ko Orła, między Antinonsem a Wężownikiem ... Tarc za sklada się z siedmiu Śll •ietny c h gwiazd
po czPści czw r, rte1 wieLkości... te siedem gwia zd r·alą rod z 'nę królewską
przedstawia.ią". Ciołka na niebie uplasował M ar c i n
O d l a n i c ki
P o c z o b u t t . publikując ~7-ezegółowe jego umiejscowienie w efemery-·
dach berliń ~k ic h 1785 r .
Na te polskie konstelacje w czasach zaborów liczne robiono zakusy,
bv ie z m ap nieba usunąć. Ojciec mój w r. 1907 (,.W szechświat" 6. X.)
silnie się niektórym z tych zakusów przeciwstawiał. Niestety konferencja
międzynarodowa w r. 1925, odbierając konstelacjom niebieskim ziemskie
nazwiska, [lak jak przedtem inne nazwy poszły same w zapomnienie: planety Medyceu szów- na ksi~życe Jowisza, planety lub gwiazdy Burbonów lub austriackie - na plamy słcmeczne (były takie nazwy
w astronomii!!')]. pozos tawiła na niebie tylko samą Tarczę bez naz'..\'iska Sobieskiego. Ciołek zaś niestety zniknał całkowicie z późniejszych
mar nieba, i t ylko historia astronomii o nim pamięta.
TacleHsz P r::: J!ph·ow~ki, Jędrzejów

GWIAZDY NASZEGO NIEBA
Układ

podwójny -

n Panny (Spica)

W końcu ubiegłego stulecia w Obserwatorium Greenwich prowadzono pion ierskie podówczas prace, mające na celu wyznaczenie prędkości
radialnych gwiazd 1). Stwierdzono wtedy, że prędkość radialna jednej
z najjaśniejszy ch gwiazd naszego nieba - u Vir (Kłos Panny) wypada
różna,
z poszczególnych niezależnych wyznaczeń. Niedługo pott>m
(w r. 1890) ustalono. że owa zmienność prędkości radialnej jest powodowana podwójnościa gwiazdy. Linie pochodzące od jaśniejszego skład
n ika układu, a te tylko obserwowano początkowo, wykazują mianowicie okresowe przesunięcia na przemian w stronę niebieską i czerwoną
widma. Hipoteza podwójności została udowodniona bez reszty, gdy po
zastosowaniu doskonalszych spektrografów i większych teleskopów obok
bardzo silnych, obserwowanych dotychczas prążków odkryto inne, towarzyszące im linie, wykazujące również okresowe przesunięcia i to
w kierunkach przeciwnych do przesunięć linii głównych. Nie ulegało
wątpliwości, że pochodzą one od drugiego, słabszego składnika układu .
Wyznaczony z pomiarów przesunięć linii okres obiegu składników
układu wynosi niewiele ponad cztery dni (4<1.01416).
Duża jasność widoma układu (Kłos jest gwiazdą pierwszej wielkości) sprawiła, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat był on tematem
szeregu prac. W miarę doskonalenia instrumentów i metod pracy astronoma - spektroskopisty, wzrastała też dokładność otrzymywanych wyr ików. Ostatnie spektrogramy u Panny, wykonane przez grnp~ astrofizyków amerykańskich (S t r u V e, s a h a d e, H u a n g, z c b c g s)

r

t) Przy pomiarach prędkości radialnych gwiazd korzysta się z zasady Dopplcra, zgodnie z którą z położeń ciemnych prążków absorpcyjnych w widmie
l porównąnią ich z położeni a mi lin!l, w widmie nieruchomego (względem
obserwatora) źródła światła, można wyznaczać prędkość , z jaką gwiazda prr.ybliża
~I e lub oddala od obserwatora.

gwiązdy
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w Obserwatorium na Mount Wilson, posiadają ogromną dyspersję
4,5 A na mm, co pozwala na drobiazgową dyskusję cech fizycznych
obydwu składników. Nim omówimy te ostatnie wyniki, przedstawimy
krótko rezultaty poprzednich badań.
Kłos znajduje się w odległości 230 lat świetlnych. Orbita układu
nie pozostaje nieruchoma w przestrzeni; obserwuje się mianow1c1e systematyczne przyśpieszenia i opóźnienta w ruchu składmków, świad
czące o ruchu linii apsyd. Okres tych zmian wynosi ok. 133 lat. Niestety, w przypadku układów spektroskopowych, nie będących gwiazdami
zaćmieniowymi, nie zn,amy kąta. pod jakim obserwujemy orbitę układu,
nie możemy zatem z amplitudy prędkości radialnych wyznaczyć mas
składników; otrzymujemy jedynie ich stosunek. Okazuje się, że w ukła
dzie Kłosa główny składnik jest przeszło 1.5-krotnie masywniejszy od
towarzysza. Masy składników próbowano wyznaczyć zwykłą drogą przez
ustalenie ich typów widmowych, otrzymano jednak dziwną sprzeczność.
Mianowicie intensywności linii widmowych sugerują jednakowy typ B 2 dla obydwu składników. Zatem ich masy powinny być również
jednakowe, jeżeli mamy do czynienia z "normalnymi'' gwiazdami, speł
niającymi prawidłowości ustalone dla wielu im podobnych obiektów·
Dylemat ten rozstrzygnęły dopiero badania grupy Struvego, do których omówienia przechodzimy.
S t r u v e, S a h a d e, H u a n g i Z e b er g s, wyznaczyli przede
wszystkim jasność składników i to nie poprzez ich typy widmowe,
a drogą anallzy kształtu ~ intensywności limi helu. Otrzymali oni:
M1

=

- 2,0,

M2

=

-0,3,

co w przeliczeniu na skalę intensywności daje dla ma yWniejszej
gwiazdy jasność 600 razy większą od Słońca, dla składnika drugiego około 120. Tak otrzymane jasności pozwalają, w zależnosci masa-Jasność,
wyznaczyć masy składników. Wypadają one równe:
9,0 i 5,4 mas
Słońca, w zgodzie z danymi o stosunku mas, otrzymanymi z przesunięć dopplerowskich linii. Podane wyżej jasności i masy odpowiadają
typowi wiarnowemu B2 dla pierwszej gwiazdy, natomiast B7 dla drug,cj. Zatem pi!erwsza gwiazda ma temperaturę powierzchniową ok.
~O 000°, podczas gdy druga powinna mieć tylko 12 000°. Jak więc można
wytłumaczyć inaentyczne widma obydwu?
Struve i jego wspó!prat:owmcy sugeruJą, że składnik gorętszy ogrzewa zwr6coną do niego pół
kulę składnika słabszego tak, iż w jego atmosferze mogą powstawać
takie same linie w1dmowe, jak u gwiazdy głównej. Hipotezę potwierdza
zmienność tych linii w czasie cyklu obiegowego.
Obserwacje z Mount Wilson pozwalają wreszcie na wyznaczenie
ksztaitu lini1 widmowych i w szczególnosci na dyskusję istnienia rotacji obydwu składników układu. Okazuje się, że okresy rotacji są
nieco mniejsze od okresu ruchu orbitalnego, brak zatem zjawiska synchronizacji obserwowanego w przypadku większości układów podwójnych. Prawdopodobnie przyczyną tej osobliwości było szybkie kurczenie się gwiazd układu przy ich powstawaniu z materii międzygwiazdo
wej; o ile przy powolnym r.achodzeniu tego procesu może następować
wymiana między energią ruchu orbitalnego i obrotowego, to przy jego
szybkim tempie moment obrotowy zostaje zachowany, i w konsekwencji
gwiazdy ratują coraz szybciej.
JIS
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OBSERWACJE
Czy cykle

o>a

\

1?

\

aktywności

słonecznej

zmieniają

się

okresowo?

W październikowym numerze Uranii z r. 195&,
ukazały się ciekawe próby
znalezienia wahań długości
cykli aktywności słonecz
nej, pióra Wacława S z ym a ń ski e g o. Jest rzeczą
prawdopodobną,
że
autor
ma zupełną rację i że
istotnie długość cykli waha
się w okresie 15-cyklowym,
dzięki czemu obecnie trwający cykl, powinien ciągnąć
się
znacznie dłużej niż
lat 11, ale być może także,
że
autor całkowicie się
myli.
Postaram się tą wątpliwość zilustrować na nastę
pującym przykładzie.

Weź

my ten sam materiał liczbowy, na jakim opiera się
Szymański. Spróbujmy zamiast 15-cyklowego zastosować 7-cyklowy okres, a
więc
zbliżony
do często
stwierdzanego okresu BOletniego. Uzyskamy wtedy
wcale ładny wykres, przedstaWiony na ryc. l. Jai;:
widać, w pierwszym cyklu mamy minimum długości, maksimum jest
w drugim, a w czwartym wtórne minimum. Otóż obecny cykl byłby
w tym wykresie właśnie czwartym , a zatem powinien być znacznic
krótszy od poprzednich. Mógłbym na poparcie tego twierdzenia powiedzieć, że w moim wykresie oparłem się na 4 okresach 7-cyklowych,
podczas gdy kol. Szymański operuje tylko 2 okresami, że więc błąd
średni punktu na moim wykresie będzie mniejszy, niż na jego. Mógłbym
zatem twierdzić, że 7-cyklowy okres jest już bardzo pewny.
Ale niestety nie jestem tego pewien, gdyż rozrzut pojedynczych wartości jest dość duży i właściwie tylko 3 okresy 7-cyklowe dobrze się
zgadzają, a czwarty już dość znacznie odbiega od średniej.
Podobnic
jest zresztą u Szymańskiego. Z jego wykresu l wyraźnie widać, że cykle VIII i 10 dają dobre minimum na wykresie 3, ale cykle IV-VII
i 6-9 dają zupełnie rozbieżne kierunki zmian, pomimo że leżą w tej
samej fazie 15-cyklowego okresu.
Prócz tego - skoro u mnie przez 3 okresy szło dobrze, a p::>psuło sic;
w czwartym, jaką możemy mieć gwarancję, że u Szymańskiego, który
rozporządza tylko 2 okresami, nie popsuje się już sytuacja w trzecim"!
Poco to piszę? Oczywiście nie po to, żeby zniechęcać do prób samodzielnego rozwiązywania różnych zagadnień, związanych z aktywnością sło-
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neczną.

Tylko ,po to, żeby zwrócić uwagę na fakt, iż zjawiska te są n~e
zmiernie zawiłe i kapryśne.
Jak jest z tą okresowośc:ą w innej, ,podobnej dziedzinie, niech ,posłuży
jeszcze inny przykład. Do ni<edawna uważano, że 11-letni okres wysokości wody w jednym z jezior afrykańskich, jest klasycznym, bezspornym przykładem oddziaływania plam słonecznych na warunki kl imatyczne. Uzyskiwano współczynnik korelacji pom'ędzy liczbamil Wolfa
i stanem wody w jeziorze tak bliski jedności, że prawie można było
mów~ć o zupełnej równoległości, a zatem zależnośc~ prawie funkcjonalnej. Tvmczacem w ostatmch dzie3ięcioleci;:~ch coś sie p r,'Jsuło i wo;pólczynnik korelacji <padł do wartości bliskiej zera. Sło·ńce czy Ziemia,
zrobiły niespodziankę.

Nie wiPm jak jest z Ziemią, o tym wie dzą lepiej geofieycy, ale ze
trzeba jednak uważać. Ze Słońcem jest na pewno bardzo niedobrze. Trudno o bardzie j zawiłe i nieregularne zjawiska od tych, które
zachodzą na Słońcu. Dlatego nie mam zaufani:a do różnych odna,jdywanych okresowości. Być może, że okaże się, że nie mam racji. Obawiam
się jednak, że jeżeli nie teraz, to za kilkaset lat racja będz ie po mojej
stronie, gdyż wydaje mi się, że wykrywane obecnie okresowości dłuższe
od 100 lat dla zjawisk słonecznych, są zbyt mało· pewne, ze względu na
to że czas obserwacji jest zbyt krótki, żeby już dz:ś udało się ująć
w prostą liczbową zależność, zjawisko ta.l{ bardzo nieregularnościami
usia ne.
Powtarzam - te moje wątpliwośc~ nie mają na. celu zniechęcania
do samodzielnych badań. Ale, jako jeden z czyteln :ków Uran'i, zapragnąłem podzielić się z innymi Czytelnikami swoimi myślami. Bardzobym się cieszył, gdyby na tym dyskusja się nie zakończyła.
Słońcem

Jan Mergentaler
Obserwac~e "krzyża"

na

Księżycu

Od astronoma radzieckiego G. W. C o o k l y n a z okolic Irku ~ka otrzymaliśmy List, który przytacz::tmy poniżej

w

tłumaczeniu.

W p;•e rwszym numerze ,.Uranii" z br. została zam ieszczona notatka
o ,.k r zyżu" na Księżycu ; wskazywano w niej na potrzebę potwierdzenia
istnienia t akieg o szczegółu przez obserwacje wizualne.
Po pr:>.eczytaniu 1ej notatki, bardzo się tą sprawą zainteresowałem.
Nad ranem w dn:u 2. II. (1h U. T ·) obserwowałem Księżyc przez telesk O·P'
Buscha (D
96 mm, 28 X , E6 X i 150 X ) .
.,Krzyż·' odnalazłem bez trudu . Zaczęło się jednak już rozwidn ia ć
i nie mogłem długo obserwować. Przybliżony szkic "Krzyża". pod'lję na
załączonej rycinie. "Krzyż" był widoczny bardzo dobrze. Wyraźnie widać było, że grzb:et górski ciągnący si.ę w kierunku południkowym (na
ryc. z góry na dół), jest znaczn :e wyższy.
Nastę pne obserwacje wykonałem 16. i 17. II., kiedy to nad tą okolicą K>ięzvca wschodztlo S ł ońce. 16. II. nie '.Jdał o mi rię do1trzec "krzvż::t".
17. II. wykonałem schematyczny szkic okolicy "krzyża" (teleskop AFR-2,
D = 60 mm, 36 X i 78 X ).
Bardzo trudno było zdecydować. który z dwóch widocznych grzbietów tworzący ch dolinę, jest połudn ikowym grzbietem "krzyż1". Trzeba
podkreślić, że wspomn·,ana okolica przy wschodzie Słońca jest widoczmt
bardzo niewyraźnie i obserwacje są z tego powodu utrudn~one. Zestawiając fotografię C u r t i s s a i moje rysun~ i , można wyciągnąć pewne.
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wnioski o strukturze ,.krzyża", lepiej jest jednak jeszcze nadal kontynuować obserwacje. Mam nadzieje;, że w marcu osiągnę lepsze wyniki.

(

hl

Proszę mi wybaczyć, że pisze; po rosyjsku, ale
do ść słabo, nawe t p )Sługuiąc sic; słnwnikicm. Mic.

po polsku rozumiem
zkilm w osaclzic Miegiet (Z. S. R. R., okrc;g Irkuck), gdzie pracuje; w laboratorium badania
Słońca Irkuckiej stacjj
jonosferyczno-magnetycznej.
Z

pozdrowieniam~

G. W. Cooklyn

PRZEWODNIK PO

KSIĘZYCU

Platon
Piękny ten krater,
leży wśród szczytów

każdemu obserwatorowi Księżyca,
północno-wschodniej części łańcucha Alp. Od

dobrze znany

brzegu Mare Imbr. um dzieli go kilkunastokilometrowy obszar n iskich
wzgórz. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że jest to najbardziej
dokładnic i starannie observ;owany utwór na Księżycu. Od przeszło stu
lat, setki obserwatorów śledzi szczegóły widoczne na dnie tego krateru;
sporządzono wiele dokładnych map tej okolicy i wydaje się, że obserwacje te stanowią przekonywujące dowody tego, że jednak od czasu
do czasu na Księżycu "coś się dzieje", że nie jest to glob zupełn! e
martwy.
Wskutek skrócenia perspektywicznego, Platon wydaje się mieć
kształt el:ptyczny. W rzeczywistości jest to utwór kolisty o średnicy
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wynoszącej 96 km. Wał krateru jest dość niski, wznosi się średnio na

wysokość około 1300 m ponad dno: niektóre szczyty zachodn:cj części
tego wału sięgają jednak 2500 m. Kilka godzin po wschodzie Słońca

szczyty te 1zucają na wnętrze krateru dług c postrzępione cienie {patrz
rys. 1), pozwalające odtworzyć bogatą rze:i.bę wału.
Przy obserwacji przez małe lunety, dno Platona wydaje się zupełnie równe i gł:ldkie, i przypomina taflę jeziora. Jednak już 15-cm
teleskop, rozwoli nam dojrzeć we wnętrzu krateru kilka mniejszych
kraterków. NajwyrażnieJSZy i najwiE;kszy z nich znajduje się prawie
dokładnic w środku Plalona. Ma on średnicę około 2,5 km, ale wał

Rys. l. Platon
o
wsch xizie
Słońca.

G:)rn~

zdjęcie

przedwidok

s1awia
krateru w d:-~:u
2. V. 1895 r.
Q 7h45' 11 , a dolne- w siedem
minut p·\->n~ei.
(Wedlug Mond-At.la~
J. N.
K r i e g c r a)

wysokości

co

najwyżej

kilkudziesięciu

metrów, bowiem c1en rzucany

przezeń jest prawie niedostrzegalny. Na północny wschód od tegJ kratcrku znajdują ~ię dwa mniejsze (ok. 1,5 km średnicy) kraterki, a n a
południowy wschód kraterek tej samej w:elkości. Te cztery utwory widoczne łatwo na powiększonej fotogran Fiatona (3 str. okładki), moż11a dostrzec bez większego trudu przy pomocy amatorskiego teleskopu.
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Rys. 2. Mapa

wnętrm

Platona

sporządzona

przez B i r t a

Selenolodzy badający wnętrze Platon-:t za pomocą większych narzę
dzi, zarejestrowali na mapach jego dna znacznie w:ęcej utworów
(rys. 2 i 3). Zauważono tam między innymi kilka innych, mr>iejszych
kraterków, wiele jasnych kolistych plam, które być może też są kraterkami, zbyt małymi na to, by można wyróżn:ć ich wały, oraz pewną.
ilość jasnych smug, pr.zecilnających w różnych kierunkach ciemne dno
krateru. Wszystkie wymienione szczegóły są dość trudne do obserwacji.
Można je dostrzec wtedy, gdy atmosfera ziemska jest przejrzysta, i spokojna. Wi dzialność poszczególnych utworów, w szczególności - smug.
dość wyrażnie zależy od fazy Ksiqżyca. Wreszcie, co n ajważniejsze.
wydaje siq, że niektóre z zarejestrowanych utworów zmieniają nieco
swój wygląd, albo też, że ich w1dzialność ulega czasem nagłym wahan'om.
Cztery najwyraźniejsze kraterki znajdujemy już na pierwszych mapach Platona, wykonanych przez M a d l c r a (1838 r ). W następnych
latach odkrywano kolejno dalsze szczegóły. W oluesie 1869-1871 astronomowie brytyjscy E l g er, G l e d h i l l i P r a t t, wykonali pierwszą
seriq systematycznych obserwacji Platona, które zostały opracowane
przez D i r t R.. Na sporządzonei pnez niego mapie (rys. 2) widzimv
aż 37 kraterków i małych jasnych plam, oraz kilkanaście smug. Właśnie
Birt był pierwszym, który wysunął podejrzenie, że subtelne utwory
dostrzegane wewnątrz Platona podlegają pewnym zmianom. Od czasów Birrta wielu obserwatorów poświęc: ło się badaniom tego krateru·
W latach 1879-1884 obserwowała go grupa astronomów pod k :erunk:em
W i l l i a m s a. W latach 1884-1892 słynny W. H. P i ck er i n g ·spe-
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Rys. 3.

Wnętrze

Platona

według

obserwacji P i ck er i n g a

<:jalnie uważnie badał Platona w górskim obserwatorium w Arequipa
(Peru). Z póżni ej;;zych prac są znane obserwacje M o l e s w ort h a
(1896-1897), H a a s a i współpracown:k6w (1933-1940) i Wilk i n s a,
który systematycznie bada Platona od r. 1936.
Spośród przeszło 70 utworów zarejestrow-;mych na mapach Pl:ltona,
tylko kilkanaście najwyraźn iejszych daje się zidentyfikować na mapach, wykonywanych w różnych okresach czasu przez różnych obserwatorów. Niewątpliwie dużą rolę grają tu czynn:ki subiektywne i błędy
·obserwacji, wszystkie bowiem drobne utwory znajdują się już na granicy wi dzialno~ci i obserwator dostrzega je tylko chw:!lami, w momentach całkowitego uspokojen·a się warstw atmosfery na drodze pro:.
mieni świetlnych do lunety. W takim wypadku nie ma oczyw:ście mowy
<> dokładnym wyznaczen:u położenia tych szczegółów. Poszczególne
utwory wrysowuje się "na oko" na mapy wnętrza krateru. Dokładność
jest mała, co w i dać łatwo z niezgodności poszczególnych rysunków.
Należy s!ę spodz i ewać, że te właśnie błędy są powodem, iż na najnowszych mapach jest zanotowanych aż tak wiele szczegółów. Być może
niektóre z nich, to jeden i ten sam utwór, który na rysunkach różnych
obserwatorów jest umieszczony w nieco innych miejscach.
Pomijając
jednak różnice wyglądu najdrobn iejszych utworów,
trzeba zwrócić uwagę na te szczegóły, które można łatwo przyporządko-
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wać na rysunkach różnych obserwatorów. Weźmy na przykład wspomn ianą parę kraterków, na północny wschód od środka Platona. Z fotografii na 3 str. 0kladki, wykonanej współcześnie na Mt Wilson wid ać wyraźnie, że oba kraterki są mniej więcej tak samo duże i wyraźne. Tymczasem na mapie Birta z lat 1869-1871 krater wschodni
(nr 30) jest wyrażnie mnit'j~zy. Birt podaje, że był on df)<;lrz.::!"alny dośe

trudno i plasuje go na jedenastym (!) miejscu. w kolejnC'ści najwyraźn iejszych szczegółów wewnątrz Platona. Zatem trzeba chyba przyjąć , że od czasów Birta krater ten wyraźnie się powic:kszył. Natomiast
obok położony krater oznaczony nr 31 najwidoczniej zmniejszył się lub
zrównał

z otoczeniem, bo dziś w tym miej scu nie widać prawic nic.
Inny, jeszcze bardziej interesujący przykład. Na fotografii Platona
(3 str . Jkładki) widl'ć wyraźnie w płn. wsch. knńcu kr'lteru (pn va.
dolna część, tu ż przy granicy cienia) dość pok1źny krntercle nic mtC'pujący wiclkośc'ą czterem pozostałym widocznym na tym zdjęciu. Otó ż
krat erC'k t en został po raz p'crw~zy dostrze żony dopiero w r. 1891.
Brak go na mapach Birta, Williamsa i innych, pochodzących z wcześniejszego okresu, n~tom'CJst fiauruie w ok1.znłej form:e na rvsunlcach
wykonanych po r. 1?91. Kraterek ten jest tak wyraźny. że trud•1.0 przypuścić. aby przez k'lkanaśc ' e lat uchodził uwadze wyćwiczonych obserwatorów. A w:ęc chyba .. utworzył się około 1891 r.
W dniu 3 kwietn'a l!J52 r. selenolodzy ~ngielscy M o o re i W i lki n s obscrv.ro vali Fiatona przez wielki, 83-cm rr>fr<łldo,. w M"•lcton.
słynny z przeprowadzonych tn przez A n t o n i a d i c g o b'ldsn't Marsa.
Warunki ob<;erw~•cji były do>konałe. Na swym rysunku W'lk'ns za·maczył ponad 20 drobnvch knterków i plam. Ale rzec?. niezwykł:J.: w płn.
wsch. części dn'1 Platonn mimo starań nie dało s'ę WiJkinsowi dostrze
żadnych szczegółów; wygJadało nr~ to. że ta część dna jest przC'sloni~ta
czymś w rodzaju mgły, un'emo7.liw'ająccj dostrzeżeniC' nawet tak wyraźnych utworów, jak ów wspomniany wyżej kratcrck, który możn'l
zobac zyć na fotografii. Tej samej nocy, w 4 godziny później, amcrvkański astronom C rag g
cbserwował Platona na Mt w;lson i nie
mógł w O"Óic zobqczvć ż'ldnych szczcgólów na całym dnie kntC'ru.
N ..,.jwidocznici. ~tw'crdz Wilk'ns, mgła w CZ'lSiC' tych kilku godzin
r ozorzeslrzcn: 1 'l ~i" w wnatrz cnł->~o krateru. C zyżby ten nr,wo utwor zo'1y kraterek tak silni(' .. dymił"? Wydaje się, że wspomni:mc obserwacje, nic mówlac o kilkudz'cs'qc'u innych zc:mglcn'or·h, ob~e wnwanvch wcwnr~trz Platona, wyraźnic wskazuj<! na istnienic jakiejś działalności wulkanicznej wewnątrz tego krateru.
Na rysunku Wilk'n~a wldać też inny zdumiewaiący szczegół, a mianowicie znkrzywiony j ak razur cień walu. Cz~·żby rzcczyw:śc:c w pewnym m ie'scu W;:!łu znajdcwał się dziwaczny n'łwis skalny. czy też
dziwny k5ztałt r 'cnia jest wvn'kicm szczególnej w tym m'cjscu rzeźby
dna krateru? Obserwacja Wilkinsa nic została dotąd potwierdzona.
Osrbna uwa"n nalc:i:y się i<>snym smurom. Widzialno ść id1 zaJ~ży
w znaczn ym stopniu od fazy Księżyca. W miarę podno~zcn'a S!C: Słońca
na-d horyzontem, smum te zaczynają wystc:pować coraz wyr<Jźn:ej i pod- ·
czas pełni sq widoczne najlepiej. Jedną z najwyraźniejszy c h smug,
biegnącą w kicrunku wschód-zachód, zauważoną już w r. 172!1 przez
I' i<' .l' c h i n i c g o, mn·-'1' 3 zo Dc·•y{: na rys t n ku Wilk, nr, a i n:• ry-:;. l.
Zauważono, że widzialność w'clu smug ulega znacznym skokowym
zmianom; być może obserwujemy tu jakieś zmiany stilnu fizycznego powierzchni. Pickering był zdania, że są to przejawy działalności wulkJ-•
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niczncj. Obserwacje smug są jednak jeszcze mniej pewne, niż obserwacje kraterków.
Dla turysty stojącego we wnc:trzu Platona widok jest znacznic mniej
imponujący, niż widziany z Ziemi. Krzywiz:1a powierzchni Księżyca
jest tak duża, że wał krateru szybko kryje się poza nią. i dla obserwatora znajdującego sic: w środku Platona wznosi się zaledw;e na wysokość killcu stopni nad hory zon tem.
A. W.

TO I OWO

Budunia statystyczne wykazują, że wśród astronomów śmiertelność
jest o 20% niższa od średniej. Astronomowie zajmują pod tym wzglqdem dtUg:e miejsce po ... ministrach, którzy są najbardz:ej długowieczni
(śmiertelność o 25% niższa od średniej). Według .,Sky and T ctescope"
(Dcccmbcr 1945), dane te podaje Helen C. B e n n e t t w tygodniku
"This week" z 21 X 1945 r. Mamy więc nowe hasło: Chcesz żyć długo
- zostań astronomem!

*
Dziwny zbieg okoliczności wiąz::~! słyn
nego pisarza amerykańskiego, M a r k a
T w u i n a, z najsłynniejszą z komet kometą Halleya. Wielki kpiarz urodził się
30 XI 1835 r. w blasku słynnej komety,
która 14 dni wcześniej (16 XI) przeszła
wtasnic przez p(!nh~ Eum swci nr1Jt1v. Na
rok przed następnym pojawicn:em s'ę komety Twain wyraził przekonanie, że
prawdopodobnie
umr~e
w
1910
r.:
" ... Przyszedłem na świat w 1835 r. wraz
z kometą Halleya. W przyszłym roku znów
będ zie ona widoczna i spodz:cwam się,
że odejdę wraz z nią . Gdyby tak się n lc
stało, przeżyłbym największe rozczarowanie swego życia. Wszechmogący nicwątpli
wic powiedział: Te dwu nicobliczalne wybry~ti l'),utury przyszły razem i
razem
odeJdą ...
K('l11"ta P'"lll"V'I przc'"zln n 'Z"Z prTihcl'um 20 IV 1910 r., a następnego dnia
Twain zakończył życic.

W cns:c ostatniej wojny niemieccy artylerzyści z obrony przeciwlotniczej, ezc;sto otwierali ogieil do jaśn!ejszych gwiazd, sądząc przez
pomyłkc. że są to św'atła pokładowe nicprzyjaciclsk'ch samolotów. Podobno najwięcej amunicji zmarnowano na ostrzeliwan;c Syriusza. B:cdna,praw~ziwie .. psia" gwiazda.
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Kr<:~ter Platon, o którym p:szemy w Przewodn'ku po Ksież11Cn. nie nd
razu nosił obecną nazwę. Ciemne dno krateru stało się powodem. dla
którego Ja n H e w e l i u s z, autor p :erwszej dokładnej mapy Księ:
życa. nnwał go "Wielk'm Czarnym Jeziorem". Obecnie użvwana nazwa
."Platon" pochodzi od R i c c i o l e g o i jest o kilka lat młodsza.
· I jeszcze jedna c'ek'l.wostka: na p:>łudnie od Platona (na fotografii u góry!) rysują się na powierzchni Mare Imbrium jakby resztki w'elkiego krateru, o średnicy porównywalnej z Platonem. Kilka wzgórz
z łańcucha Teneryfa, ma:syw Pico oraz łukowate pofałdowania na za.chód od tego masywu można by uznać za szczątki wału krateru, którego wnętrze zostało wypełnione lawą. Angl'·c y n.azywa ią tak'e utwory
"kraterami-widmami" (,.ghost-rings"). S c h r 6 t er nadal temu krate-rowi nazwę Newton; później jednak B e er i M a d l er doszli do przekonania, że jak na tak wielkiego uczonego jest to- ob:ekt zbyt mało
znaczny, i ochrzcili nazwą Newton b:CJrdziej wyraźny i głęboki krater
w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

*

A teraz o planetoidach i .,sputnikach". W okres'e , gdy dzięki zastosowaniu kamer fo-tograficznych liczba odkrywanych planetoid szybko
rosła i nie można było- nadążyć z uporządkowaniem ich zbioru, ktoś
zdenerwowany wyraził s'ę, że planetoirdy to "robactwo nieba" (the vermin of t he sky). Angielski astronom G. E. T a y l o r zauważył niedawno, że prawdopodobnie niedlugo będziemy tak nazywa ć sztuczne
satelity, których już dotąd Ziem:.a miała... ponad dwadzieśda. Oprócz
,.właśc'wych" satelitów. tzn. zbion1ików z aparaturą pomiarową, trzeba
tu pamiętać o rakietach nośnych i różnych osłonach dzi•obowych, które
są równ i eż wprowadzane na orbity okołoziem~kie. Tak np . przy wystrzeleniu Sputnika III utworzono w rzeczywi stości 5 nowych sztucznych księżyców Z iemi: właściwego satelitę, rak ~etę nośną i trzy części
osłony dziobo-wej, które obieg a ły naszą planetę. Wszy s tki·~ 5 obiektów
było śledzonych przez stacje obserwacyjne.
Na razie, wszystkie te sztuczne satelity mają d ość krótki żywot.
Szczególnie szybko kończą swój obieg dokoła Ziemv rak'ety nośne, najsilniej h amowane przez atmosferę . Ale cóż to- za ba~łagan b ę dzie w przyszłości, gdy po niebie będą przelatywać setki czy tys : ące satelitów?
A.

w.

PORADNIK OBSERWATORA
Gw:azdy zmienne
Efemerydy gw:azd zaćm i eniowych na maj br. (podane są przybEżone
momenty minimum w czas' e środkowo-europej sk:m):
HZ Cas: V, 3d17h45m, 4d22h3Qm, 6d31h15m, 9dl7hl5m, 10d2lh45m. 12d2h45m,
16d21h15ID,l8d2hl5m, 22d2Qh45m, 24dlh3Qm, 28d2Qh15ID,
8 Lyr: V, ld12h, 14dllh, 27d9h,
U Oph: V, 2d20hQQm, 3d18h15m, 7d2h45m, 8dl9hQOm, 12d3h45m, 13dl9h45m,
17d4hl5ID 18d20h3Qm 23d21h 15m 28d22hQQm
AW Peg: v,'Ioct3h, 20d!Sh, 31ctSh, '
'
EE Peg : V, !dlhOOm, 14d4hl5m, 22dlh30m.
A. W.
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KALENDARZYK ASTRONOl\IICZNY
J. Pag:lczewski (Mapka - A. B. )
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'Stej planety. W kalendarzyku podajemy największe zachodnie i wschodnie odchylenia (elongacje) najjaśniejszego z jego księżyców. Tytana.
U r a n w Raku porusza się ruchem prostym na wschód od X Cne.
N e p t u n, po opozycji, porusza się ruchem wstecznym na granicy Panny
i Wagi. Cer e s w dniu 13 maja będzie w przeciwstawieniu do Słońca;
duża jasność planetki (7 4) mg, pozwala na dostrzeżenie jej przy pomocy
lornetki polowej. P a l l a s, po przeciwstawieniu do Słońca, oddala się
już od Ziemi i zwolna osłabia swą jasność.
lcl6hi5m. Cień I satelity Jowisza wchodz~ na tarczę.
2d3h28'!'7. I satelita Jowisza ginie w cieniu planety.
3h54'!'6. II satelita Jowisza znika w cieniu planety.
3dQh43'!' Cień I satelity Jowisza wstępuje na tarczę planety, a o 2h53_rn
kończy przejście.

2lh57'!'0. I satelita Jowisza wstępuje w cień planety.
22h32m. Cień II satelity Jow~sza wstępuje na tarczę.
23h51'!'6. III Księżyc Jowisza wstępuje w cień planety.
4dQh49m. Cień II satelity Jowisza schodzi z tarczy planety.
21h22m. Cień I satelity zstępuje z tarczy Jowisza.
5d. Tytan w największym odchyleniu wschodnim (w lunecie na prawo

Qd planety).
9d5h22 1 ~2.

I

księżyc

Jowisza ulega

zaćmieniu

przez

cień

planety.

I0<12h37m. Cień I satelity wstępuje na tarczę Jowisza, by o 4h48TII>

z niej

zejść.

2Qh50'~6.

Księżyc

I zaczvna

zaćmienie

w cieniu Jowisza.

11dlhQ5m. Cień II satelity Jowisza wchodzi na tarczę, by o 3h23m

z niej

zejść .

3h49'~2.

Początek zaćmienia

III satelity Jowisza.

15h. Wenus o 7° na północ od Księżyca (tylko przez lunety) .
21hQ6m. Cień I satelity wchodzi na tarczę Jowisza, schodzi z niej
() 23hl6111.
11d21hQ6m. Cień I satelity Jowisza wchodzi na jego tarczę, a o 23h16m

schodzi z niej.
13d. Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie Tytan na
lewo od Saturna).
13d. Cer e s w przeciwstawieniu do Słońca. Można obserwować przez
lornetki polowe (jasność 7.4 mg) w Raku, prawie dokładnie o 10° (20
tarcz księżycowych) na wschód od Polluksa (beta Gem).
17d4h32m. Cień I satelity Jowisza wchodzi na tarczę, by o 6h42m
z niej zejść.
18<1. Przeciwstawienie do Słońca planety J o w i s z.
18,1Ih44'!'3. I księżyc Jowisza ulega zaćmieniu przez cień planety
macierzystej.
31139m. Cień II satelity wkracza na tarczę planety, by zejść z niej
o 51157111.
23hQQm. Cień I satelity Jowisza wkracza na jego tarczę, by opuścić
ją o lhllm po północy.
191122h22'!'3. Kończy się zaćmienie I satelity Jowisza.
20dQh44~1 8.

II satelita opuszcza

cień

Jowisza.

21d7h. M ar s o 5°.3 na południe od Polluksa (beta Gem).
21h54m. Cień III satelity wstępuje na tarczę planety, by o Qh08 10 po

pólnocy

zejść

Największe

od Saturna).

z niej.
wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie Tytan na prawo
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22d7h. Księżyc o 3° na północ od •Jowisza.
24d22h. Księżyc mija Saturna w odległości 4° (8 tarcz księżycowych

na

północ.

25d5h47'!'7. Kończy się zaćmienie I satelity Jowisza.
6h13m. Cień II satelity wchodzi na tarczę Jowisza.
26dOh55m. Cień I satel]ty wstępuje na tarczę planety macierzystej,
by zejść z niej o 3h05111,
27dOh16'!'2. Kończy się zaćmienie I satelity Jowisza.
27t13h21'!'6. II księżyc Jowisza kończy zaćmienie.
19h23m. C~eń I satelity Jowisza wstępuje na tarczę planety, a o 21h34m

schodzi z niej.

281119h30m. Cień II księżyca Jowisza wstępuje na tarczę planety a
o 21h48m schodzi z niej.
29d. Tytan w największym odchyleniu zachodnim (w lunecie po lewej stronte Saturna).
Ih52m. Cień III satelity wstępuje na tarczę planety, a o 4h0'7m scho-.,
dzi z niej.
31d19h. Wenus mija Polluksa (beta Gem) o 4°.2 od południa.

KRONIKA

ZAŁOBNA

W ostatnich tygodniach ubiegłego miesiąca nieubłagana śmierć znow u
naszych Członków, kilku wiernych miłośników astronomii a zarazem wypróbowanych prżyjadół naszego Towarzystwa.
W Krakowie zmarł dr Władysław S t a w owczy k, z zawodu adwokat. Gdy po drugiej wojnie światowej odbudowywano z. gruzów T-wo,
pospieszył On, jako jeden z pierwszych ofiarodawców, z materialną pomocą, wpłacając dobrowolnie zwiększoną składkę członkowską. Długo
trwała choroba nie pozwoliła Mu jednak na czynny udział w życiu T-Wa.
Również w Krakowie odszedł od nas mgr inż. Paweł K w a ś n i e w s k i,
wytrawny fachowiec w zakresie kolejowego budownictwa a przy tym
prawdziwy przyjaciel miłośnicz.ego iruchu w astronomii. Stosunkowo
starszy wi·e k nie pozwolił Mu, w ostatnich latach, na żywy udział w zbiorowym życiu T-wa. pozostał mimo tego nadal pilnym czytelnikiem naSZle j Uranii i składał tego liczne dowody.

wyrwała spośród

Cześć tym zmarłym
wdzificzne T-wo.

Przyjaciołom.

Pamięć

o Nich stale zachowa

Errata

W ostatnim nmnerze "Uranii" z kwietnia br. na st . 130 przy tytule
artykułu J. Pokrzywnickiego "TEKTYTY" umieszczono omy!kowo wyjaśnienie (rozpoczynające się od słów: .,Artykuły I i II...") odnoszące
ię do poprzedniego artykułu (.. W POSZUKIWANIU OZYWIONYCH
PLANET" J. Gadomskiego).
Ponadto na str. 126, w. l od góry: zamiast k powinno być k 2 , pa
·.str. 137, w. 10 od góry: zamiast Spancer powinno być Spencer, na str. 138,
w. 17 od góry: zamiast oddał on powinno być oddałem, na str. 139, w. 26
()d góry: zamiast 9675 powinno być 9,675, na str. 144, w. 32 od ~óry: zamiast meteorytów powinno być meteorów, na str. 144, w. 33 od góry:
zamiast UMa powinno być UMi, oraz na str. 145, w. 29 od góry zamiast
różnych powinno być większych.
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KOLEGIUM REDAKCYJNE: Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI. Członek Kolegi!Um: WŁADYSŁAW KUCHARSKI.
RADA REDAKCYJNA : Przewodniczący : WŁODZIMIERZ ZONNCzłonkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, ANTONI PIASKOWS:KI.
W dniu 13 kwietnia b. r. odbyło się Zebranie Rady Redakcyjnej Uranii.
na którym do składu R.ady dokooptowano Dr K o nr a d a R u d n, i ck i e g o, byłego wieloletniego redaktora Unanii.
Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: Kraków, uiica
L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro czynne
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19, w soboty:
9-13. Konto Zarządu GłóW!l1ego PTMIA: PKO 4-9-5227. N. B. P. II o; M.
Kraków 706-9-383.
TRES C Nr 5:
Maria Kar p o w i c z: Zagadnienie odległości między
galaktycznych, str. 161, Andrzej Wrób l e w ski: Obrót Wenus dokoła
osi, str. 166.
KRONIKA: od str. 175: Roślinność! na Marsie.- Nowa kometa periodyczna. - Jeszcze o domniemanym wybuchu wulkanu na Księżycu. Sztuczne kratery księżycowe.- Ciekawe zjazdy. - Gwiazda spektroskopowo-podwójna w Plejadach.
Z DZIEJOW ASTRONOMII POLSKIEJ, str. 181; GWIAZDY NASZEGO NIEBA, str. 182; OBSERWACJE, str. 184; PRZEWODNIK PO
KSIĘŻYCU, str. 185; TO I OWO, str. 191; PORADNII<: OBSERWATORA.
str. 192; KALENDARZYK ASTRONOMICZNY, str. 193; KRONIKA ŻA
ŁOBNA, str. 195; ERRATA, str. 195.
ARTYKUŁY:

Contents:

ARTICLES: Maria Kar p o w i c z: The Problem of Interstellar Distances, p. 161; Andrzej Wrób l e w ski: The Rotation of Venus, p. 166.
CHRONICLE: from p. 175: Vegetation on Mars. New Periodic
Comet. - Still about the Supposed Vokanic Eruption on the Moon' Artificial Lunar Crat.ers. - Interesting Meetings. ·- A Spectro·scopic
Double Star in the Pleiades . FROM THE HISTORY OF POLISH ASTRONOMY, p. 181; STARS .OF
OUR SKY, p. 182; OBSERVATIONS, p. 184; THE MOON GUIDE. p. 185 ;
THIS AND THAT, p. 191; THE OBSERVER'S GUIDE, p. 192; AS'!'RO-NOMICAL CALENDAR, p. 193; OBITUARY, p. 195; ERRATA, p. 195.
ConepBlaHHe

CTATbJI: Mapnn 1\aprroBH'I, crp. 161; IIpo6JJcMa MeJKnyraJJa\tTłl 
'lccrmx pascroHml!t. Alli\PC:tl: B p y 6 JJ c B c r' u ii, c·rp. 166; Bpaw;emrc BeJlepbr' BOI{pyr OCH.
XPOHHRA: or CTp. 175; PacrnTCJibHOCTb na Mapce. - HoBali rrcprroJJ,H'!ccrtal! IWMera. - Ew;e o rrpeJJ,norJaCMOM H3BepJKCHHl"! Bymmrra na Jlyue.
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ACTPOHOMH'łECKJITI

KAJJEH.IJ:APL. cTp. 193: TPAYPHAJI XPOHHKACTp. 195; onEqAnur. cTp . 195.

PODPISY DO ZDJĘC NA OKŁADCE

Pierwsza (tytułowa) strona okładk~:
Galaktyka spiralna M 100 (NGC 4321) sfotografowana za pomocą 5metrowego teleskopu z Mt Palomar, w świetle niebieskim.
Znak Zodiaku - Bliźnieta.
Druga strona okładki:
Powiększony fragment fotografii galaktyki M 100. Zdjęcie górne \V\'konane zostało w świetle niebieskim a dolne - w czerwonym. Na do:nym zdjęciu obłoki H II są znacznie jaśniejsze niź na górnym, i na teJ
drodze można je odróżnić od gwiazd. Patrz artykuł: Zagadnienie odLe-głości międzygalaktycznyc h.

Trzecia strona

okładki:

(u góry) Księżycowy krater Platon,

według rysunku wykonanego
przez W i l k i n s a na podstawie obserwacji przez 83-centymetro;vy refraktor w Meudon.
(u dołu) Powiększony fragment fotografii Plart;ona, wykonanej na Mt
Wilson. Patrz dział: Przewodnik po Księżycu.
Czwarta strona okładki:
Najsłabsza galaktyka sfotografowana przez 5-metrowy teleskop na
M t Palomar. Według dotychczasowych ocen, odległość jej wynosi około
2 miliardy lat światła, ale być może wartość tę będzie trzeba jeszcze
powiększyć. Patrz artykuł: Zagadnienie odLegłości międzygalaktycznych.

--------INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

maj 1959 r.
Po<llaska - Powiatowy Dom Kultury.
- Ul. Biała 1, Gmach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.
Biecz - Przedmiescie ti18.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty w godz_ 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czyn,ny
w godz. 11-12 a pol<azy Słońca do godz_ 14-tejFrombork - Sekretanat w lol<alu 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.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18Gdynia - ul. 10-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 ka~dy bezchmurny wieczór po
uprzednim telefomcznym porozumleniu z J_ Kaszą, Ru_da Sląska, ul. Obrońców
Stalingradu 32. te!. 52-481.
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zl!'łoszonyrh listowniP lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie I .
skr. poczt. 10, te!. 301-49.
Klelee - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Biała

Białystok
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Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskieao 30 m. 4. Sekretari:lt czynny
w poniedziałki i czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartki
w godz. lU-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od godz.
19-21.
Krosno njW. - Sekretalat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątldem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
r.ublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18. V p., po-kój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w kazdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku,
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału .
.lltyślenice Oddział nie posiada własnego lokalu.
l\'owy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym 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 Szkoty Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jez10rze Długim.
Wycieczki po uprzednim porozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. 13-tej
w Muzeum Mazurskim .
.Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dpm
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży .
.Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w Jolcalu własnym w Zakładowym
Domt~ Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w kazdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock ul. Tumska 12, z llst. Napoleona Sidorowskiego.
Poznań
Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Publlczne pokazy nieba
w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy, na terenie Dostrzegalni PTMA w Parku im. Kasprzaka (obok Paimiarni). Sekretariat l Biblioteka czynne we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna
pracownia szlifierska.
IRaclbOl'Z - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
:Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze F'izykl Polltcchnlkl czynny we
środy w godz. 2o-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. Po]{azy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści su:
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Tarnów - Oddział me posiada własnego lokalu.
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-l!t. Zebrania
Oddziału w każdy poniedziałek o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedziałek, czwartek l sobotę o godz. 19 (Zbiórka w lokalu Oddziału).
'Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór,
w godz. od 19,30 do 21.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetariurn dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretarlatęm
(tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
Zakopane - Oddział nit:~ posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nle posiada własnego lokalu.
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Ceha e>brotowej mapki nieba 12 zt plus 4 zł koszty przesyłki.
Cena 2 płyt szklannych do szlifowania zwierciadeł, o średnicy 150 mm l grubo>\ci 25 mm. z dodatkiem 50 g tlenku ceru - 50 zt, o średnicy 250 mm i grubości
2~ mm 200 zl.
"Niebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewskiego - 4 zł.
Odznaka czlonkowska emalie>wana - 25 zł plus 4 z! koszty przesyłki.
Odznqka oksydowana dla członków kandydatów - 4,50 zł.

Cena 4
Zam. !A21 '5!1 - C-7 -

Nakł.

Drukarnia

4.400 -

zł,

Obj. 2V2 arie

Związkowa

dla

+

Kraków. ul.

Członltów

okl. -

PTMA 3

zł

Papier sat. Al 70 gr.
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1959

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

STEFAN PIOTROWSKI -- Warszawa

MATERIA

MIĘDZYGWIAZDOWA

(l) *)

Nauka o gwiazdach jest jedną z najstarszych gałęzi wiedzy
ludzkiej; nauka o materii w przestrzeniach międzygwiazdo
wych - jedną z najmłodszych. Jeszcze 30 lat temu istnienie
materii międzygwiazdowej wydawało się bardzo wątpliwe.
Upraszczając, można powiedzieć, że powodem tego stanu rzeczy jest to, że gwiazdy widzimy nawet okiem nieuzbrojonym;
obłoki materii międzygwiazdowej dostrzegamy gołym okiemdzięki oświetleniu światłem pobliskich gwiazd tylko chyba
w jednym przypadku: mgławicy w Orionie. Klisza fotograficzna rejestruje bardzo wiele takich jasnych mgławic, ale dopiero subtelniejsze techniki obserwacyjne prtzekonały astronomów o powszechności zjawiska występowania wszędzie
w przestrzeniach międzygwiazdowych chmur gazu i pyłu.
Gwiazdy widzimy bezpośrednio, pył międzygwiazdowy
zdradza swoją obecność głównie · przez to, że przesłania i zabarwia światło odległych gwiazd. Gaz międzygwiazdowy jest
na ogół przeźroczysty; emituje i pochłania promieniowanie
tylko w określonych długościach fal - w liniach. Dostrzeże
nie ich przedstawia nieraz znaczne trudności; i tak dopiero
rozwój techniki radiowej w czasie po II wojnie światowej pozwolił zaobserwować, w 1951 r., linię o długości 21 cm, a więc
w zakresie decymetrowych fal radiowych, emitowaną przez
wodór stanowiący główny składnik gazu międzygwiazdowego :
jest to jedyna linia, jaką daje znać o sobie neutralny wodór
w przestrzeniach międzygwiezdnych.
*)

Wykład

wygłoszony

wersytecie Warszawskim.

w czasie inauguracji r. ak. 1957/8 w Uni-
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W tej okolicy naszego układu gwiazdowego, Galaktyki,
w której znajduje się Słońce, mniej więcej połowa materii występuje w postaci gwiazd, a połowa w postaci rozproszonej jako
materia międzygwiazdowa. Gęstość jej jest niezmiernie mała.
średnio w . objętości równej objętości Ziemi jest pyłu lO g
i około 3 kg gazu; jest to stopień rozrzedzenia daleko przewyższający to, co jesteśmy w stanie zrealizować w najlepszych
urządzeniach próżniowych. Średnio w okolicy Słońca przypada
l atom gazu na cm3 - w najlepszej próżni realizowanej w laboratoriach ziemskich w cm3 mamy miliard do 10 miliardów atomów. Jeśli mimo tak znacznego rozrzedzenia - a weźmy pod
uwagę, że na masę pyłu jest 300 razy mniej niż gazu- efekty
istnienia materii międzygwiazdowej są mierzalne, to wynika
to .z ogromu przestrzeni zajmowanej przez nią i z olbrzymlej
długości drogi, którą przebiega promień gwiazdy, nim dojdzie
do teleskopu astronoma.
Ilość informacji o ruchach i rozmieszczeniu materii mię
dzygwiazdowej nagromadzonych w ostatnich dziesiątkach lat
jest pokaźna. Wiemy, że pył i gaz międzygwiazdowy koncentrują się, podobnie jak gwiazdy, w pobliżu płaszczyzny centralnej naszego układu międzygwiazdowego, tj . w pobliżu pła
szczyzny . Drogi Mlecznej i że gęstość materii międzygwiazdo
wej jest znacznie większa w ramionach spiralnych Galaktyki
niż między nimi. Nawet w małych w stosunku do rozmiarów
naszego układu międzygwiazdowego obszarach gęstość materii
międzygwiazdowej nie jest stała, lecz przeciwnie, ma ona wyraźną tendencję do występowania w obłokach czy chmurach
obdarzonych szybkimi ruchami bezładnymi rzędu kilku czy
kilkunastu km na sek. Chmury te, podobnie jak gwiazdy,
uczestniczą w ogólnym obrocie Galaktyki.
Jednak nie zagadnienia kinematyki, lecz ftzyki ośrodka mię
dzygwiazdowego wysuwają się obecnie na czoło zainteresowań
astronomów. Jaka jest wielkość i budowa cząstek pyłu kosmicznego? Jakie są związki genetyczne między gazem i pyłem? Jaki mechanizm podtrzymuje ruchy chmur materii mię
dzygwiazdowej? Jaka jest rola pól magnetycznych w Galaktyce? - o tych, dalekich jeszcze od pełnego wyjaśnienia problemach chciałbym mówić w dalszym ciągu.
Istnieje pewna analogia między astronomem badającym materię międzygwiazdową a geofizykiem stosującym teorię rozpraszania światła do atmosfery ziemskiej. ZasadnicZy' handicap astrofizyka polega na niemożności wzięcia próbki materii
międzygwiazdowej do probówki i poddania jej badaniom labo-
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ratoryjnym, gdy dla geofizyka wystarczy jedna ulewa, aby
go dowodnie przekonać, że chmury składają się z kropelek
wody. Ale gdyby geofizyk był oddzielony kopułą szklaną od
bezpośrednich możliwości zetknięcia się z atmosferą taką
kryształową kopułą są dla astronoma miliardy kilometrów przestrzeni międzygwiezdnej - potrafiłby mimo to w ogólnym zarysie dość dobrze zdać sobie sprawę ze składu atmosfery ziemskiej. A więc na podstawie obserwacji nad świeceniem rozproszonym powietrza i obłoków, niebieskiej barwy pogodnego sklepienia nieba i białej - chmur, wysnułby wniosek o różnicy
rozmiarów cząstek rozpraszających w obu wypadkach. Zauważyłby neutralność pochłaniania w dziedzinie widzialnej światła
słonecznego w chmurze i czerwienienie Słońca o zachodzie, gdy
jegó promienie przenikają przez grubą warstwę powietrza;
fakty te, łącznie z informacjami, jakie wysnułby z rozmaitej
w obu przypadkach, chmur i powietrza, zależności natężenia
promienia rozproszonego od kąta między promieniami padają
cym i rozproszonym, i z wysokiej zdolności odbijania światła
chmur, doprowadziłyby go niechybnie do słusznych wniosków,
że powietrze jest gazem, a chmury składają się ze stosunkowo
dużych cząstek o bardzo małym pochłanianiu a więc może
z kryształków lodu lub kropel wody. Może nie byłoby warto
snuć · tej analogii, gdyby nie to, że według obecnych poglądów
chmury pyłu międzygwiazdowego zapewne nie tak daleko znów
odbiegają swoim składem od chmur górnych warstw atmosfery
ziemskiej i składają się z kawałeczków lodu z wmarzniętymi
w nie drobinami metanu, amoniaku i metali.
O rozmiarach cząstek pyłu w chmurach międzygwiazdowych
wnosimy z tego, w jakim stopniu promienie różnych barw
w świetle odległych gwiazd są przez owe chmury wygaszane.
P.odobnie jak tarcza słoneczna czerwienieje przy zachodzie, gdy
promienie Słońca przechodzą przez grubą warstwę powietrza,
światło odległej gwiazdy, które po drodze do obserwatora przeszło przez wiele chmur kosmicznych, jest uboższe w promienie
niebieskie niż światło gwiazdy tego samego typu bliższej Słońca.
Znany z obserwacji kształt krzywej, podającej zależność pochłaniania od długości fali, nie określa jednak jednoznacznie
rozmiarów cząstek rozpraszających; wchodzi w grę jeszcze ich
skład chemiczny, w szczególności chodzi tu o to, czy pyłki są
metaliczne, czy raczej są zbudowane z dielektryków takich
jak wodór, tlen, węgiel, azot. W każdym razie kształt wymien ionej krzywej pochłaniania sugeruje średnie rozmiary rzędu
paru l: 100 000 cm, a przeciętny skład materii na gwiazdach
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i obserwacje spektralne gazu międzygwiazdowego przemawiają
silnie za dielektrykami.
Wszystkie badania nad gwiazdami i materią międzygwiaz
dową prowadzą zgodnie do wniosku, iż Wszechświat jest utkany
głównie z wodoru; znaczniejszą przymieszkę stanowi jedynie
hel, podczas gdy innych pierwiastków: tlenu, węgla i żelaza, jest
zapewne nie więcej niż soli czy pieprzu w potrawach. Gaz mię
dzygwiazdowy ma też taki skład i z niego drogą stopniowego
namarzania poszczególnych atomów rosną cząstki pyłu kosmicznego. Można obliczyć, że gwiazdy są tak stosunkowo rzadko
rozrzucone w przestrzeni, iż łączne ich promieniowanie ogrzeje
ciało doskonale chłonące, umieszczone gdziekolwiek byleby
nie w bezpośrednim sąsiedztwie gwiazdy - do temperatury
zaledwie 3 do 4 stopni powyżej bezwzględnego zera. W tych
warunkach, z chwilą utworzenia się jakiegoś jądra kondensacji - będzie to zapewne molekuła węgiel-wodór, CH - stopniowo przymarzają do niego inne napotkane atomy i stopniowo
rośnie ziarnko pyłu kosmicznego. Tempo wzrostu- nasze obliczenia w tym względzie są dosyć niepewne - jest takie, że
na ogół prowadzi do osiągnięcia rozmiarów paru 1:100 000 cm,
typowych, jak wynika z danych obserwacyjnych, dla przeciętnej cząstki pyłu kosmicznego, w czasie znacznie krótszym od
przypuszczalnego istnienia Galaktyki; musi więc istnieć jakiś
mechanizm, który przeciwdziała ciągłemu wzrostowi ziaren
pyłu. Są nim zderzenia między poszczególnymi chmurami kosmicznymi, zderzenia, które na skutek znacznych, w stosunku
do wzajemnych odległości chmur, ich rozmiarów, są stosunkowo
częste przeciętnie raz na 10 milionów lat dany obłok zderza
się z jakimś drugim. W czasie takich zderzeń cząstki pyłu
zderzają się ze sobą i wskutek przemiany energii ruchu
na cieplną - wyparowują . Liczbowa ocena skuteczności procesów wzrostu ziaren i ich dezintegracji daje zadowalające
wytłumaczenie faktu istnienia względnej równowagi między
składową pyłową i gazową materii międzygwiazdowej i wy jaśnia, dlaczego przeciętna wielkość ziaren pyłu nie przekracza
paru l: 100 000 cm. Nadmieńmy, że w czasie zderzenia dwóch
obłoków na powierzchni zetknięcia może się wytworzyć temperatura wystarczająco wysoka, by spowodować świecenie
gazów zderzających się chmur. Swiecenie niektórych jasnych
mgławic, zwłaszcza tzw. włóknistych, dla których nie udaje się
znaleźć gwiazdy oświetlającej, zdaje się być właśnie takiego
zderzeniowego pochodzenia.
Fakt, że materia międzygwiazdowa ma tendencję do występowania w postaci oddzielnych obłoków czy kłaczków, ma
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pewne ważne konsekwencje dla interpretacji wyników badań
nad liczbą i rozmieszczeniem gwiazd w naszym układzie gwiazdowym, w Galaktyce. Zatrzymuję się nad tym punktem w szczególności dlatego, że problemowi uwzględnienia w zagadnieniach
stellarstatycznych faktu klaczkowatości materii międzygwiaz
dowej jest poświęcona znaczna liczba prac w ykonanych i wykonywanych w Katedrze Astronomii UW. Chodzi o takie zjawisko: jeżeli obserwujemy jakąś bardzo odległą gwiazdę, to
przy założeniu, że materia międzygwiazdow a jest rozłożona
równomiernie, musimy się spodziewać, że światło tej gwiazdy
uległo znacznemu osłabieniu i poczerwienieniu na skutek dłu
giej wędrówki promienia gwiazdy przez rozpraszający ośrodek
p yłowy : j e ż e li pr z yp u ścimy , że materia mj ędzygwiazdowa ma
strukturę kłaczkowatą, to sam fakt, że udało nam się dostrzec
odległą gwiazdę wskazuje na to, że patrzymy na nią przez
jakieś "okno" pomiędzy obłokami pyłu i przeto należy się liczyć
z tym, że często dla gwiazdy leżącej na granicy zasięgu naszego
teleskopu nie znajdziemy prawie żadnego poczerwienienia.
W problemie liczbowej oceny statystycznego efektu takiego
faktu pewne sukcesy osiągnięto, jak wspomniałem, w Obserwatorium Warszawskim.
Pył międzygwiazdowy jest odpowiedzialny za jedno jeszcze
zjawisko, niespodziewanie odkryte zupełnie niedawno, bo
w 1948 r. W roku tym astronomowie zaobserwowali, że światło
wielu gwiazd o znacznym poczerwienieniu jest w kilku procentach Hniowo spolaryzowane. Takie zjawisko polaryzacji
polega na tym, że w drganiach świetlnych, które w wypadku
światła naturalnego takiego jak światło większości. gwiazd,
Słońca , świecy, drucika żarówki -odbywają się bezładnie we
wszystkich kierunkach prostopadłych do kierunku promienia,
pewien kierunek drgań jest uprzywilejowany: drgania w pewnym kierunku są intensywniejsze niż w pozostałych. Otóż
w świetle gwiazd, których promienie długo wędrowały poprzez
chmury pyłu kosmicznego, pewien kierunek drgań świetlnych
jest uprzywilejowany - i to nie byle jaki kierunek: intensywniejsze są drgania równoległe do płaszczyzny Drogi Mlecznej.
Naturalnym wytłumaczeniem tego faktu jest przypuszczenie,
że drgania w kierunkach prostopadłych do płaszczyzny Drogi
Mlecznej są w procesie rozpraszania światła przez ośrodek
pyłowy rozpraszane intensywniej.
Można przypuścić, że nie wszystkie pyłki są kulisto symetryczne, lecz ·że pewna ich część ma kształt wydłużony, igiełek
czy słupków- tak jak np. kryształki lodu w chmurach wyż
szych warstw atmosfery ziemskiej - i o ile potrafimy wska-
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zać na mechanizm utrzymujący te wydłużone cząstki w pozycji
prostopadłej do płaszczyzny Drogi Mlecznej, to fakt częściowej
polaryzacji liniowej światła gwiazd z uprzywilejowaniem drgań
równoległych do płaszczyzny Drogi Mlecznej będzie wytłuma
czony. Wydaje się, że takiej siły orientującej wydłużone cząstki
pyłu dostarcza pole magnetyczne Galaktyki i z kolei badanie
międzygwiazdowej polaryzacji daje metodę badania nie znanej
do niedawna własności Galaktyki - jej magnetyzmu. Można
rozsądnie przypuszczać, że w dielektrycznych w zasadzie czą
steczkach pyłu kosmicznego wmarznięte jest około 10% metali.
Atomy gazu międzygwiazdowego, w którym zanurzone są
pyłki, obdarzone są pewną energią ruchu cieplnego. Na skutek
bombardowania przez rozpędzone atomy gazu pyłki zostają
wprawione w szybki ruch obrotowy, rzędu miliona do 10 milionów obrotów na sekundę. Posłużmy się analogią: jeżeli na
podłodze puścimy w ruch bąka o osi nachylonej do pionu, cięż
kość nie wyprostuje osi, lecz nada bąkowi ruch taki, że jego
oś będzie opisywała stożek dokoła kierunku pionu. Atoli drobne
tarcie, jakie wystąpi w punkcie oparcia osi bąka o podłogę,
stopniowo będzie zmniejszać razwartość stożka i w końcu doprowadzi do pionowego, zgodnego z kierunkiem siły ciężkości ,
ustawienia osi bąka. Podobnie siły magnetyczne i pewien rodzaj
tarcia magnetycznego działające na wirujący pyłek sprawią, że
wystąpi tendencja doprowadzenia pyłku do wirowania dokoła
krótszej osi i do ustawiania się wirujących cząsteczek pyłu
krótszymi osiami wzdłuż kierunku pola magnetycznego, który
to kierunek leży w płaszczyźnie Drogi Mlecznej. Jak widzimy,
badanie polaryzacji światła gwiazd stwarza ogromne możli
wości analizy stosunków fizycznych panujących w ośrodku
międzygwiazdowym i daje jedyną, jak na razie, precyzyjną
metodę analizy pola magnetycznego Galaktyki. Niech mi wolno
będzie wspomnieć, że wokół tematu tego koncentrują się obec-

nie prace Katedry Astrofizyki UW.
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Astronomiczną zapowiedzią zbliżającej się zimy jest w jesienne wieczory pojawiająca się we wschodniej części nieba
grupa gwiazdozbiorów, wyobrażających Oriona i otaczające go
zwierzęta. Na niebie zimowym jest bowiem Orion chyba najbardziej charakterystycznym gwiazdozbiorem. N ad południa-
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wym horyzontem iskrzy się czworobok jasnych gwiazd, z których najjaśniejsza Betelgeuse wyróżnia się szkarłatnym zabarwieniem; pozostałe posiadają barwę biało-niebieskawą. Wewnątrz tego czworoboku, rysującego na niebie postać "Wielkiego Łowcy", leżą trzy gwiazdy pasa. Poniżej, wokół poczwórnej gwiazdy -& 1 , błyszczy słabą poświatą Wielka Mgławica Oriona - jedyny na całym niebie, dostrzegalny gołym okiem obłok
materii międzygwiazdowej .

•

Odległa od nas o 500 parseków Wielka Mgławica Oriona
stanowi jeden z największych, wśród znanych dotychczas,
kompleksów gwiazd i materii rozproszonej. Najjaśniejszą, widoczną gołym okiem część Mgławicy tworzą masy gazu przewyższające tysiąckrotnie masę Słońca. Ostatnie badania radioastronomiczne pozwoliły ustalić, że część centralna jest otoczona rozległymi chmurami wodoru, występującymi jeszcze
daleko poza granicami gwiazdozbioru Oriona. Całkowita masa
tego superobłoku, wraz z zanurzonymi w nim gwiazdami jest
szacowana na 60-100 tysięcy mas słonecznych.
Zespół zjawisk zachodzących w tak wielkim układzie kosmicznym stanowi przedmiot badań wszystkich niemal działów
astronomii. To sprawia, że podanie w postaci jednego artykułu
przeglądu wszystkich faktów obserwacyjnych i ich teoretycznej interpretacji staje się ze względów zasadniczych niemożli
we. Niniejszy artykuł zawiera omówienie tylko kilku najbardziej, jak się zdaje, interesujących zagadnień związanych
z badaniami Mgławicy i Asocjacji Oriona. Warto przy tym
pamiętać, że większość opisywanych zjawisk ma charakter powszechny. Dla przykładu - mówiąc w konkretnym wypadku
o powstawaniu gwiazd w Mgławicy Oriona, zdajemy sobie
sprawę z tego, że taki sam proces zachodzi w tysiącach innych
obłoków materii międzygwiazdowej w naszej Galaktyce i w innych odległych układach. Charakterystyczną cechą metod astronomii jest przecież wyciąganie z pewnych danych obserwacyjnych, wniosków o charakterze ogólnym dotyczących natury
i historii Wszechświata.
Własności fizyczne materii w Mgławicy Oriona
Analiza widmowa dostarcza szeregu informacji o składzie,
stanie fizycznym i ruchach materii w mgławicach. Mgławica
Oriona, składająca się głównie z gazu, daje. widmo złożone
z szeregu jasnych linii emisyjnych (por. zdjęcie na 2 str. okład
ki). Są one produkowane przez atomy poszczególnych pierwiastków, pobudzane do świecenia przez obecność gorących
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gwiazd. Rozpoznajemy wśród nich linie serii Balmera, naledo najobfitszego pierwiastka chemicznego - wodoru.
Szczególnie korzystna jest obecność linii helu. Pomiary ich
intensywności pozwalają obliczyć zawartość helu w mgławicy.
Okazuje się, że ilość atomów tego pierwiastka jest siedmiokrotnie mniejsza od ilości atomów wodoru. Pozostaje to
w zgodzie z podobnymi wyznaczeniami dla innych, nielicznych
żące

Rys. l. Rysunek Mgławicy Oriona, wykonany przez G. P. B o n d a
(1867 r.) na podstawie obserwacji przez 38 cm refraktor. W środku
mgławicy widoczny jest Trapez poczwórny układ -{) 1 Oriona.
zresztą obiektów (gwiazdy gorące, mgławice planetarne), w których widmach występują również linie helu. Z pozostałych
pierwiastków intensywne linie w widmie Mgławicy Oriona
dają jednokrotnie i dwukrotnie zjonizowane atomy tlenu
i zjonizowana siarka. Ich intensywności, przewyższające nawet
natężenia linii wodoru, nie świadczą oczywiście o przewadze
tych elementów w mgławicy. Jest to wynikiem specyficznych
warunków fizycznych, faworyzujących powstawanie tych linii.
Oprócz linii, widmo posiada również dość intensywne tło cią-
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Schematyczny rysunek centralnej częś ci Mgławic y
położenie gwiazd 1>' Ori i poczwórnej
il' Ori (Tr~pez).

wskazujący

głe. Spośród szeregu wysuwanych dla jego wytłumaczenia
hipotez słuszna jest prawdopodobnie najprostsza według
której świecenie ciągłe powstaje drogą rozpraszania światła
gwiazd na cząsteczkach pyłu występującego w postaci niewielkich domieszek w mgławicach gazowych.
Dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów można obserwować
wygląd mgławicy w świetle wysyłanym przez atomy jednego
tylk;o pierwiastka (patrz 3 str. okładki). Porównywanie tego
rodzaju fotografii dostarcza interesujących informacji o zachodzących w różnych częściach mgławicy procesach fizyczny ch. Oto naprzykład okazuje się, że w pobliżu centralnych
gwiazd Mgławicy Oriona (tzw. Trapezu) istnieje świecące
pasmo, szczególnie wyraźne w liniach tlenu i siarki. Atomy
tlenu dają jednakże najsilniejsze świecenie nieco bliżej gwiazdy
Trapezu niż atomy siarki. Interpretację tego zjawiska podał
J. H . O ort sugerując, że obserwujemy tu zderzenie się gorącego, zjonizowanego gazu, oddalającego się od gwiazd Trapezu, z chłodnymf, i gęściejszymi masami gazu .w bardziej
z ewnętrznych częściach mgławicy . Na granicy zderzenia zmienia się gwałtownie temperatura i ciśnienie oraz stopień jonizacji gazu. Szczegółowa analiza pokazuje, że zgodnie z danymi
obserwacyjnymi atomy tlenu powinny świecić hajintensyw-
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niej w gorętszych i bardziej rozrzedzonych obszarach bliższych
Trapezu, a atomy siarki - nieco dalej (patrz rys. 3).

·-~

~:-

Rys. 3. Negatywy zdjęć Mgła
wicy Oriona w świetle wysyłanym przez zjonizowane atomy smrki (u góry) i dwukrotnie zjonizowanego tlenu (u•
dołu). Na górnej fotografii zaznaczono czarnymi kropkami
położenie zgęszczeń wewnątrz.
mgławicy. Kropki te przeniesiono również na zdjęcie dolne;
widać z tego, że obszar świe

cenia zjonizowanego tlenu nie
rozciąga się tak daleko na południo-wschód od gwiazd Trapezu, jak w wypadku siarki.
pozytywy są umieszczone na
str. 3 okładki.

Położenia linii widmowych informują nas o ruchu wytwarzających je atomów. Dość dawno, bo blisko 40 lat temu, wyznaczono tą drogą, że Mgławica Oriona oddala się od nas z pręd

kością 17.5 km/sek. Jednocześnie jednak stwierdzono znaczne,
bo dochodzące do 7 km/sek, odchyłki od powyższej wartości

dla różnych części mgławicy. Nowoczesna technika obserwacyjna pozwala wyznaczać precyzyjnie prędkości w punktach
odległych od siebie o mniej niż dwie sekundy łuku. Przy pomocy takich pomiarów bada się bezładne, wirowe ruchy mas
gazowych, tzw. turbulencję. Wyznaczone z bezpośrednich obserwacji charakterystyki turbulencji są zgodne z przewidywaniami
teorii i wynikami eksperymentów w laboratoriach ziemskich.
Głównie chodzi o spełnienie podstawowego prawa statystycznego turbulencji, według którego średnia różnica prędkości
w dwu różnych punktach jest proporcjonalna do pierwiastka.
trzeciego stopnia z ich wzajemnej odległości.

·
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Asocjacja Oriona
Przed dwoma, być może trzema milionami lat, częsc materii zawartej w Mgławicy Oriona zaczęła kondensować się
w gigantyczne krople - zaczątek przyszłych gwiazd. Krople
kurczyły się, wzrastała gęstość i temperatura zawartego w nich
gazu, aż wreszcie w ich wnętrzach zaczęły zachodzić pierwsze
reakcje jądrowe -powstały gwiazdy. Najmasywniejsze z kropli utworzyły najgorętsze gwiazdy; dziś wyznaczają one charakterystyczny czworobok gwiazdozbioru Oriona, wraz z trzema
gwiazdami "pasa". Część gwiazd pozostała w centralnych czę
ściach Mgławicy ; jest to tzw. Trapez tworzący głowicę miecza
Oriona. Oprócz gwiazd typu widmowego O, obszar Mgławicy
Oriona zawiera kilka tysięcy obiektów mniej masywnych,
o odpowiednio niższych temperaturach. To zbiorowisko gwiazd
stanowi asocjację Oriona.
Temperatury najgorętszych gwiazd asocjacji dochodzą do
stu tysięcy stopni. Ich bardzo duże jasności sprawiają, że procesy jądrowe- źródło energii gwiazd, bardzo szybko prowadzą
do wyczerpania zapasów wodoru w centralnych częściach
gwiazd. W dość krótkim czasie gorąca gwiazda typu O przekształca się w chłodnego nadolbrzyma późnego typu widmowego. Przykładem takiej ewolucji jest Betelgeuse, najjaśniej
sza gwiazda Oriona - obecnie już czerwony nadolbrzym. Rozważania teoretyczne, oparte na znajomości danych fizycznych
o produkcji energii w procesach jądrowych, pozwalają oszacować w ten sposób wiek asocjacji. Stąd pochodzi podana na
początku rozdziału liczba około 2,5 miliona lat.
Niewielki wiek asocjacji jest potwierdzany przez istnienie
wśród najsłabszych jej członków gwiazd typu T Tauri i rozbłyskowych, których zmienność jest uważana za oznakę mło
dości. Cechy fizyczne tych gwiazd ich jasności i temperatury - pozwalają wnioskować , że w ich wypadku procesy
ewolucyjne, przebiegające ze względu na małe masy bardzo
powoli, nie doprowadziły jeszcze do zakończenia ich formowania się z "kropel" materii międzygwiazdowej; jeszcze obecnie we wnętrzach tych gwiazd nie rozpoczęły się reakcje ją
drowe, a ich świecenie odbywa się kosztem energii kurczenia
gazu.
AE Aur i f..L Col - gwiazdy, które uciekły z Mgławicy Oriona
Gwiazdy typu widmowego O i B posiadają zwykle niewielkie prędkości. Temu faktowi, oraz szybkiej ewolucji, zawdzię
czają one występowanie prawie wyłącznie w asocjacjach. Zna-
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nieliczne wyjątki położone z dala od zgrupowań
gwiazd, a obdarzone znacznymi prędkościami, dzięki
którym zdołały się oddalić od miejsca swoich urodzin. Również
w wypadku asocjacji Oriona, oprócz omówionych poprzednio
"powolnych" gwiazd typu 0-B, pozostających do chwili obecnej w pobliżu Mgławicy, stwierdzono istnienie takich uciekinierów. A. B l a a u w i W. W. M organ odkryli mianowicie, że gwiazdy AE Aur (AE Woźnicy) i r..t Col (r..t Gołębia),
położone w dość znacznej odległości, pierwsza na północ, druga - na południe od Mgławicy Oriona (rys. 4), poruszają się
w przeciwnych kierunkach tak, że oddalają się od Mgławicy.
AE Aur jest zmienną nieregularną typu O 9.5 i jest związana
z mgławicą emisyjną IC 405. Obecna jej prędkość wynosi 128
km/sek; znając jej odległość od Mgławicy można obliczyć, że
opuściła ją 2.6 miliona lat temu. r..t Col (typ widmowy B 0.5)
posiada niemal identyczną prędkość i odległość od Mgławicy,
co daje podobny odstęp czasu. Słuszność opisanej powyżej
hipotezy "ucieczki" potwierdza zgodność otrzymanego tą drogą
czasu życia AE Aur i r..t Col z wiekiem całej asocjacji, wyznaczonym z rozważań omawianych poprzednio. Pewną trudność
stanowi dotąd wyjaśnienie, w jaki sposób dwie gwiazdy uciekinierki, w przeciwieństwie do pozostałych gwiazd asocjacji, posiadają tak znaczne prędkości. Mechanizm, poprzez który
gwiazdy i obłoki międzygwiazdowe w okolicach asocjacji gorących gwiazd mogą być przyspieszane do znacznych prędkości,
został podany !]rzez Oorta i Spitzera. Astronomowie ci zwrócili uwagę, że/ z chwilą powstania w gęstym obłoku materii
międzygwiazdowej zespołu gorących gwiazd, następuje gwał
towna jonizacja i wzrost ciśnienia gazu w najbliższym otoczeniu asocjacji. Rozprężający się gaz nadaje obszarom bardziej
zewnętrznym, . chłodniejszym, dość znaczne prędkości w kierunku od środka asocjacji. Gwiazdy znajdujące się w tych
zewnętrznych obszarach ulegają również odrzuceniu. Efekt
rakiety, bo tak nazwano omawiany mechanizm, zależy oczywiście od temperatur gwiazd wywołujących zmiany w otaczającej je materii i od cech fizycznych obiektów ulegających
odrzutowi ,zwłaszcza ich mas. W konkretnym wypadku AE Aur
i r..t Col okazuje się jednak, że swoich obecnych prędkości nie
mogą one zawdzięczać wyłącznie gwiazdom centralnych części
.Migławicy Oriona na drodze opisanego efektu. Być może teoria
pomija tu jakąś szczególną okoliczność , która pozwoliła na wyrzucenie dwu masywnych gwiazd z tak znacznymi prędko
my

jednakże

gorących

ściami.
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Obiekty Herbiga-Haro
W pierwszych dniach września 1955 roku prasa całego świata
zamieściła rewelacyjną wiadomość o zaobserwowaniu przez
amerykańskiego astronoma G. H. H er b i g a powstania dwu
nowych gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona. Zwykle informacje
prasowe zawierają pewne nieścisłości. Tym razem jednak była

1AE Aur

•

•

-

••
•~
11gtawica Oriona

•

f

1!1

.

f Col

Rys. 4. Obecne położenie gwiazd J..L Col i AE Aur, które "uciekły"
z Asocjacji Oriona.
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to nieścisłość typu zasadniczego. Obiekty, które obserwował
Herbig, nie były zwykłymi gwiazdami. Trudno byłoby zresztą
oczekiwać obserwacyjnego stwierdzenia przebiegu procesów
ewolucyjnych, których tempo jest tak powolne, że zmiany
fizycznych cech gwiazdy następują dopiero po upływie milionów lat.
W tym wypadku chodziło o tzw. Obiekty Herbiga-Haro.
W r. 1951 Herbig w Obserwatorium Licka i G. H ar o w meksykańskim Obserwatorium Tonantzintla odkryli w obszarze
Mgławicy Oriona kilka słabych obiektów 17 wielkości gwiazdowej, zwanych później ich nazwiskami, posiadających wygląd
maleńkich jasnych mgławic z niewyraźnie tylko zaznaczonymi
słabymi jądrami. Najbardziej charakterystyczne są jednak
widma tych obiektów. Przeważający procent energii emitowany jest w postaci jasnych linii wodorowych (seria Balmera),
oraz wzbronionych, typowych dla rozrzedzonej materii, linii
tlenu, siarki i słabszych, pochodzących od innych pierwiastków.
Specyficzny wygląd widma sprawia, że Obiekty Herbiga-Haro
są łatwo wykrywalne na drodze spektroskopowej (fotografie
dużych obszarów nieba przy użyciu pryzmatu obiektywowego).
Tą drogą obiekty te zostały odkryte przez Haro. Dotychczas
znamy tylko siedem takich obiektów; wszystkie one położone
·są w niewielkim polu o powierzchni 5 stopni kwadratowych
w obszarze Mgławicy Oriona. Specjalne fotografie patrolowe
wykonane w Tonantzintla, pokrywające ponad 5000 stopni
kwadratowych w różnych obszarach Drogi Mlecznej, nie przyniosły odkrycia innych takich obiektów. Nie można stąd wnosić, że Obiekty Herbiga-Haro są tworami istniejącymi tylko
wyjątkowo w Mgławicy Oriona; przypuszczać raczej należy,
że ich rzadkość pochodzi z krótkiego czasu życia. Niewielka
jasność jest tu dodatkową przeszkodą utrudniającą poszukiwania.
Obiekty Herbiga-Haro od początku stanowiły zagadkę dla
astronomów. Pierwsze obserwacje nie rozstrzygały nawet kwestii istnienia centralnych gwiazd. Obecnie uważa się to za
stwierdzone, głównie na podstawie istnienia widma ciągłego,
faktu, ·Że niektóre z obserwowanych linii emisyjnych mogą
powstawać tylko w dość gęstych obszarach i wreszcie samego
wyglądu obiektów na zdjęciach otrzymywanych za pomocą
największych instrumentów. Odnośnie natury tych gwiazd nie
wiadomo w tej chwili nic bliższego. Prawdopodobnie dzięki ich
obecności następuje świecenie atomów mgławicy. Mechanizmu
tego pobudzania nie udało się jednak opisać przy pomocy zjawisk znanych w wypadku innych obiektów. Co więcej, jeden
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współczesnych

astronomów W. A. A mjest widzieć w świeceniu mgławicy
w Obiektach Herbiga-Haro proces wyzwalania się nieznanego
rodzaju energii, zawartej w nieznanej być może bliżej materii
przedgwiazdowej; w ten sam sposób tłumaczy on również nieregularne zmiany blasku i efekty emisyjne u gwiazd typu T
Tauri i UV Ceti. Gwiazdy te stanowią według Ambarcumiana
dalsze stadium rozwojowe Obiektów Herbiga-Haro.
Odkrycie Herbiga, od którego zaczęliśmy niniejszy rozdział,
dotyczyło obiektu Herbig 2 - Haro 2. Fotografie tego obiektu,
wykonane w Obserwatorium Licka jeszcze w latach 1946-47,
pokazywały, że składa się on z trzech oddzielnych, odległych
o kilka sekund jąder, otoczonych świecącą mgławicą. Na fotografii wykonanej 20 grudnia 1954 roku (por. 3 str. okładki)
Herbig stwierdził pojawienie się dwu nowych gwiazd-mgła
wic. Dalsze obserwacje potwierdziły ich istnienie; nie stwierdzono przy tym zmian w wyglądzie obiektu w stosunku do
pierwszego zdjęcia z grudnia 1954. Trudno w tej chwili, nie
znając bliżej natury Obiektów Herbiga-Haro, ocenić znaczenie odkrycia. Jeżeli rzeczywiście reprezentują one najwcześniej
szy etap życia gwiazd, to można uważać zdjęcie Herbiga z 20
grudnia 1954 roku za pierwszą bezsporną obserwację narodzin
pra-gwiazd, tworów, które po upływie milionów lat staną się
zwykłymi gwiazdami.
b ar c u m i a n,

MIKOŁAJ

skłonny

KOZYREW -

Pułkowo

(ZSRR)

DZIAŁALNOŚĆ

WULKANICZNA NA KSIĘZYCU *)
Badania morfologii powierzchni Księżyca wykazują niezbi-cie, że jej rzeźba powstawała stopniowo w wyniku wielokrotnego podnoszenia się i zapadania skorupy. Istotnie, pochylone
'i "wpółzatopione" kratery na granicach mórz wskazują na to,
że w tych obszarach skorupa księżycowa zapadała się miejscami, tworząc pęknięcia, przez które wypływały roztopione
·masy skalne. Słynna dolina w Alpach księżycowych o szerokości około 10-15 km i długości ponad 100 km, mająca strome,
monotonne brzegi, stanowi właśnie przykład takiego wypię
trzenia skorupy księżycowej, któremu towarzyszyły znaczne
-:siły rozciągające. Z podobnymi procesami tektonicznymi powinna się niewątpliwie wiązać działalność wulkaniczna.
Wyobraźmy sobie wypływ roztopionych mas skalnych z wnę
-trza Księżyca: na jego po,wierzchnię. Wobec braku atmosfery
*)
1nr

Tłumaczenie

3, str. 84, 1959 r.

artykułu

zam!.eszczonego w

czasopiśmie

"Priroda."
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materiał o strukturze porowatej, W wyniku tego skały zewnętrznych warstw Księżyca powinny być bardzo porowate
i mieć znikomą wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego.

Tym prawdopodobnie można wytłumaczyć fakt, że współczyn
nik przewodnictwa cieplnego zewnętrznych warstw Księżyca
jest sto lub tysiąc razy mniejszy, niż zewnętrznych warstw
Ziemi. Je żeli w poszczególnych miejscach na Księżycu \zdarzały się w różnych epokach wylewy roztopionych mas skalnych, wydzielające się przy tym gazy nie mogły utworzyć zauważalnej atmosfery. Istotnie, stale bombardujące powierzchnię
Ks i ężyca mikrometeoryty oraz korpuskularne i krótkofalowe
promieniowanie Słońca powinny nadać cząsteczkom atmosfery
szybkości przekraczające paraboliczną szybkość ucieczki (około
2,4 km/sek); gazy uciekały z Księżyca i atmosfera nie mogła się
nagromadzić. Zjawisko to przebiegałoby inaczej, gdyby Księ
życ miał grubą atmosferę. Byłoby ono podobne do wybuchu
głębinowego, w którym energia dostarczana jest dużej masie
(gazu) , dzięki czemu poszczególne cząsteczki gazu otrzymałyby
niewielkie szybkości, ni,e prowadzące do rozpraszania się atmosfery. Jeżeli więc Księżyc od początku nie miał wystarczająco
grubej (gęstej) atmosfery, nie mógł jej nagromadzić stopniowo.
Przyczyny procesów tektonicznych oraz istnienia wewnętrz
nej energii ciał niebieskich są do chwili obecnej nieznane.
Ogólinie wiadomo, że pl;zy 'równości współczynników przewodnictwa cieplnego ciało większe ma większą zdolność do
utrzymywania i gromadzenia ciepła, niż ciało mniejsze. Zdawałoby s ię , że rozważania te zaprzeczają możliwości występowa
nia procesów tektonicznych na Księżycu do chwili obecnej .
Jeżeli jednak wziąć pod uwagę nadzwyczaj małe przewodnictwo
cieplne powierzchniowych warstw Księżyca to dojdziemy do
wniosku, że może on gromadzić i utrzymywać energię we.:
wnętrzną lepiej niż Ziemia. Dzięki temu procesy górotwórcze
mogą zachodzić na Księżycu obecnie, i to nawet bardziej intensywnie, niż na Ziemi. Otrzymujemy ciekawy i nieco paradoksalny wniosek: brak atmosfery wywołuje porowatą strukturę powierzchni i poprzez silne zmniejszenie utraty ciepła
sprzyja nagromadzeniu się energii wewnętrznej i rozwojowi
procesów górotwórczych.
Przez ostatnie dwa stulecia topografia Księżyca była badana bardzo dokładnie. Pomimo to, do chwili obecnej nie udało.
się zauważyć żadnej pewnej zmiany w rzeźbie powierzchni
Księżyca. Nie jest to jednak sprzeczne z twierdzeniem o możli
wości istnienia intensywnej działalności tektonicznej na Księ-
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życu w naszych czasach. Obserwatorowi z Księżyca byłoby
równie trudno stwierdzić z całą pewnością istnienie na Ziemi
ruchów górotwórczych, nie biorąc pod uwagę zmian spowodowanych działalnością wody, powietrza i życia.
Od dawna jednak liczni obserwatorzy wskazywali na możli
wość zmian w niektórych kraterach księżycowych. Spośród
obserwacji tego typu szczególnie interesującymi są obserwacje
występowania mgiełki przesłaniającej szczegóły dna kraterów.
Niestety, były to tylko obserwacje wizualne i jako takie niedostatecznie przekonywujące, widoczność bowiem utworów
księżycowych silnie zależy od warunków oświetlenia przez
Słońce; zależy ona również od jakości obrazu, tj. od stanu naszej atmosfery.
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Pierwsze poważne i obiektywne potwierdzenie możliwości
występowania mgiełki przesłaniającej szczegóły powierzchni
Księżyca uzyskał w. październiku 1956 r. amerykański astronom D i n s m o r e A l t e r przy użyciu 150-centymetrowego
reflektora Obserwatorium Mount Wilson w Kalifornii. Wykonał on serię zdjęć kraterów: Ptolemeusz. Alfons i Arząchel,
w świetle niebieskim i w podczerwieni. Wskutek rozproszenia światła w atmosferze ziemskiej wszystkie zdjęcia wykonane w świetle niebieskim były znacznie mniej kontrastowe
niż w podczerwieni. Szczegóły dna krateru Alfons były jednak
szczególnie niewyraźne (rozmyte). Analiza opublikowanych
przez Altera fotografii utwierdziła mnie w przekonaniu, że zjawisko to zasługuje na szczególną uwagę i że na dnie krateru
Alfons może występować wydzielanie gazów.
Grupa trzech wymienionych kraterów (środkowym z nich
jest Alfons) rozciąga się w kierunku południkowym i znajduje
się prawie w środku tarczy Księżyca. Jest to grupa kraterów
dawnego pochodzenia, jednakże ich okolica zwraca na siebie
uwagę dzięki występowaniu szeregu biegnących południkowo
szczelin, które powstały już po uformowaniu się kraterów.
Szczególnie ciekawą jest szczelina, biegnąca wzdłuż średnicy
krateru Alfons, a także pęknięcia i ciemne plamy na jego dnie.
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Alfons ma średnicę około 120 km. Jego stroma górka centralna wznosi się na około 1400 m ponad dno krateru. Folożony
na północ od Alfonsa krater Ptolemeusz jest typowym wielkim
kraterem bez górki centralnej . Budowa dna i wałów kraterów tej grupy w skazuje na ożywioną działalność tektoniczną
w omawianym obszarze powierzchni Księżyca.
Rozważmy teraz, skąd pochodzi ,,rozmywanie" szczegółów
dna krateru podczas wydzielania się gazów. Zjawisko to nie
zachodzi oczywiście wskutek rozproszenia światła w wydzielających się gazach, do tego bowiem konieczna byłaby warstwa gazów porównywalna z atmosferą ziemską, tj. rzędu 10 2 ;;
cząsteczek na l cm 2 powierzchni. O ile jednak krótkofalowe
promieniowanie Słońca wywołuje fluorescencję gazów, do wytworzenia "woalu" przesłaniającego obraz wystarczy warstwa,
zdolna do całkowitego pochłonięcia tego promieniowania.
Współczynnik pochłaniania promieniowania korpuskularnego ,
rentgenowskiego i skrajnie ultrafioletowego powinien być przy
tym bardzo duży. Można stąd wnioskować, że warstwa gazu
o grubości rzędu 10 15 cząsteczek na l cm 2 , tj. ok. l0-10 grubości atmosfery ziemskiej, jest źródłem dostrzegalnej fluorescencji. Powstanie takiej "lokalnej atmosfery" przy wypły
wie gazów z kraterów księżycowych jest zupełnie prawdopodobne. Pozostaje jednak kwestia, czy natężenie krótkofalowego
promieniowania Słońca wystarcza do tego, aby wywołać świe
cenie fluorescencyjne w widzialnej części widma, które byłob y
zauważalne na tle normalnego widma odbitego od Księżyca
światła słonecznego .
Należy dodać, że podobne świecenie
fluorescencyjne mogą wywołać także minerały znajdujące się
na powierzchni Księżyca.
W 1955 r. autor artykułu otrzymał na podstawie badań
widmowych, a ściślej na podstawie porównania profilów linii
w bezpośrednim widmie słonecznym i widmie światła odbi1ego od Księżyca, bezpośredni dowód występowania fluorescencji w promienistych smugach krateru Arystarch 1) .
W październiku i listopadzie 1958 r. wraz z W. I. Jez i er ski m z Obserwatorium w Charkowie zajmowałem się
badaniami widmowymi Marsa korzystając z 125 cm reflektora
Obserwatorium Akademii Nauk ZSRR na Krymie. Przy okazji,
w celu rozwiązania problemu możliwości wypływu gazów,
przygotowałem warunki do systematycznego fotografowania
1~tandaryzowanych fotometrycznie widm niektórych szczegółów 'Księżyca, w szczególności krateru Alfons. Podczas obser1

)

Patrz "Ur(l.niu", nr l, 1959, str. 28 (przyp. red.).
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wacji szczelina spektrografu była zawsze ustawiona w rek1ascensji. Dyspersja liniowa na zdjęciach wynosiła 23 A na l mm
w pobliżu linii Hy, przy skali około 10" na l mm. Czas na{:wietlania wynosił normalnie od 10 do 30 minut, przy użyciu
ldisz Kodak 103 AF.
W widmach krateru Alfons nie zauważono żadnych osobliwości, aż do nocy z 2 na 3 listopada. 3 Jistopada nad ranem
otrzymano 3 widma krateru Alfons; szczelina spektrografu
przecinała krater wzdłuż średnicy, przechodząc przez górkę
centralną (patrz str. 2 okładki). Podczas wykonywania pierwszego zdjęcia widma (1h czasu uniwersalnego) przy kontroli ustawienia szczeliny zauważyłem ze zdziwieniem silne rozmycie
i niezwykły, czerwony odcień górki centralnej. Zgodnie z programem, po uzyskaniu tego widma należało przejść do badań
widmowych Marsa. Skutkiem tego następne widmo Alfonsa
uzyskano dopiero po przerwie w godz. 3hoom-3h30m. Zdumiała
mnie niezwykła jasność i białość przechodzącej przed szczeliną górki centralnej krateru. Podczas prowadzenia lunety nie
odrywałem oczu od okularu; zauważyłem niespodziewanie, że
j asność górki zmalała nagle do normalnej. Ekspozycja została
natychmiast przerwana. Następna ekspozycja trwała od 3h3om
rlo 3h40m przy tym samym położeniu szczeliny.
Nie przywiązywałem wielkiej wagi do swych spostrzeżeń
sądząc, że wszystkie te osobliwości są związane ze zmianą jakQści obrazu. Po wywołaniu spektrogramów przekonałem się
nieoczekiwanie, że wszystkie obserwowane wizualne zmiany
są realne i rzeczywiście zachodziły w okolicy centralnej górki
Alfonsa.
Na pierwszym zdjęciu widma górka centralna jest w porównaniu z innymi szczegółami krateru znacznie mniej intensywna w fiolecie, co nie występuje na normalnych widmach.
Pomiary tego zdjęcia wykazały, że pochłanianie zmieniało się
proporcjonalnie do J..-1; wyliczone stąd całkowite pochłanianie
w widzialnej części widma wyniosło 15-20%.
Na drugim zdjęciu widma pochłanianie to nie występuje,
natomiast rzuca się w oczy gazowe widmo emisyjne, składa
:iące się z szeregu szerokich pasm, nałożonych na normalne
widmo górki centralnej (patrz str. 2 okładki).
Trzeci spektrogram pokazuje normalny stan krateru( patrz
str. 2 okładki). Widać stąd, że zjawisko wypływu gazów trwało
nie dłużej niż 2,5 godziny i nie krócej niż 30 minut.
Następnej nocy (z 3 na 4 listopada) otrzymano jeszcze dwa
widma krateru Alfons. Wykazały one, że krater znajduje się
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nadal w stanie normalnym. Wieczorem 4 listopada nastąpiła
III kwadra i Alfons przestał być dostępny dla dalszych obserwacji.
Wczesnym więc rankiem 3 listopada 1958 r. w centralnej
górce krateru Alfons nastąpiło niezwykle ciekawe zjawisko-proces wulkaniczny. Najpierw został wyrzucony popiół wulkaniczny, a potem, jak zwykle, wydzieliły się gazy. Wypływ
gazów pochodził prawdopodobnie z zawierającej gazy magmy,
wznoszącej się ku powierzchni; gazy te zostały adsorbowane
we wnętrzu Księżyca, gdzie panuje wysokie ciśnienie.
Najbarqziej charakterystyczną cechą widma emisyjnego
centralnej górki Alfonsa jest grupa pasm, zaczynająca się od
4754 A i stosunkowo ostro ograniczona od strony fal dłuższych
(patrz zdjęcie na str. 2 okładki). Jasność tych pasm dochodzi
do 40% normalnej jasności górki w odpowiednich długościach
fal. Warto zauważyć, że nałoione widmo emisyjne jest nieco
przesunięte w kierunku Słońca. Przesunięcie to, wynoszące
około 0,"7, (1,5 km na powierzchni Księżyca) pochodzi prawdopodobnie stąd, że krótkofalowe promieniowanie Słońca, wywołujące świecenie gazu, mogło dotrzeć tylko do tej części
strumienia gazu wypływającego z górki centralnej, która była
2wrócona ku Słońcu.
Trzeba założyć, że mechanizm świecenia tych gazów jest
t:Jodobny do · mechanizmu świecenia komet. Promieniowanie
słoneczne powodowało dysocjację złożonych cząsteczek na
optycznie czynne rodniki, dające obserwowane widmo. Ciekawe jest porównanie jasności powierzchniowej świecących
gazów z jasnością powierzchniową komet.
W pobliżu pełni, gdy promienie słoneczne padają prostopadle, zdolność odbijająca centralnej górki Alfonsa wynosi 0,13,
tj. prawie dwa razy więcej, niż średnie albedo powierzchni
Księżyca. Podczas obserwacji Słońce znajdowało się zaledwie
l8° nad horyzontem krateru. Cbarkowski astronom W. A. F i ed o re c podaje, że przy takiej wysokości Słońca albedo górki
centralnej jest dziesięciokrotnie mniejsze, niż w czasie pełni.
Jeśli założyć, że jasność dodatkowego świecenia stanowiła we
wszystkich długościach fal średnio lO% jasności górki, otrzymamy, że jasność powierzchniowa świecenia gazów jest pięć
dziesiąt razy mniejsza od średniej jasności powierzchniowej
Księżyca w pełni. Jasność Księżyca w pełni wynosi -5m,5 na
l minutę kwadratową, co daje jasność świecenia gazów rzędu
-lm na l' kw. Powierzchniowa zaś jasność komet wynosi
około + gm na l' kw.
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Jak widać, obserwowane świecenie gazów było 10000 razy
intensywniejsze od świecenia komet. Wynika stąd, że ilość
wydzielonych gazów była aż nadto wystarczająca, by całko
wicie pochłonąć krótkofalowe promieniowanie Słońca. Zauważmy, że pomimo takiej jasności świecenie gazów jest ledwo
widoczne w pobliżu pełni, gdy Słońce jest wysoko nad horyzontem. Przy większej zdolności odbijającej Księżyca zjawisko
to byłoby jeszcze trudniej dostrzegalne. Należy pamiętać, że
świecenie gazów wulkanicznych może zachodzić jedynie wtedy,
gdy są one oświetlone bezpośrednio przez Słońce. Zjawisko
takie nie wystąpi np. w obszarze światła popielatego.
Aby otrzymać pełniejszy obraz widma emisyjnego należy
w całym jego zakresie odjąć od siebie natężenia widm górki
centralnej i sąsiednich partii krateru w odpowiednich dłu
gościach fal. Pomiary te, wymagające dużej dokładności, nie
zostały jeszcze zakończone. Pewne wnioski można jednak wyciągnąć już dziś.

Główną składową jasnej grupy pasm, zaczynającej się cd
4754 A i słabnącej 'stopniowo ku fioletowi, stanowi pasmo
Swana należące do cząsteczki węgla C 2 • Wyraźne maksimum
w długości fali 4737 A odpowiada początkowi układu pasm
oscylacyjnych wspomnianej cząsteczki. Występowanie C2 jest
potwierdzone przez występowanie innych, słabszych pasm
Swana z maksimami 5165 i 5636 A.
Istnienie cząsteczki C1 w wydzielających się gazach można
więc uważać za stwierdzone. W części widma od linii Hb do linii
H zjonizowanego wapnia występuje układ słabych pasm,
obserwowanych podobnie jak i pasma Swana, w widmie głów
komet i należących do cząsteczki C3 . Charakterystyczną różnicę
między otrzymanym widmem wypływających gazów a widmami komet stanowi zupełny brak w ultrafiolecie pasma CN
3883 A. W widmie gazów występują stosunkowo jasne pasma
w przedziale od 4600 do 4250 A i szereg słabych pasm w innych częściach widma. Do tej pory nie udało się zidentyfikować odpowiadających im cząsteczek. Trzeba tu zauważyć, że
wszystkie pasma widma są silnie rozmyte. Pasma Swana powinny być zupełnie ostre od strony fal dłuższych, były zaś
rozmyte średnio na około 5 A. Jest najbardziej prawdopodobne, że zjawisko to jest związane z procesem typu predysocjacji: pasma były obserwowane zasadniczo tylko w chwili
powstawania optycznie czynnych rodników ze złożonych czą
steczek macierzystych.
Całokształt obserwowanych zjawisk wskazuje na to, że
w centralnej górce krateru Alfons nastąpił rzeczywiście wy-
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buch wulkaniczny. W każdym bądź razie nie był to słaby wygazów z pęknięć powierzchni Księżyca, który prawdopodobnie obserwował D. Alter. Jak się zdaje, wniosek ten
potwierdza komunikat astronoma brytyjskiego H. P.
W i lki n s a o pojawieniu się niewielkiej czerwonawej plamy w pobliżu centralnej górki Alfonsa, nieco na południe od niej;
plamę tę obserwował on 19 .XI 1958 r. i twierdzi, że nie
istniała ona przedtem.
Opisana obserwacja wybuchu wulkanu na Księżycu prawdopodobnie długo jeszcze będzie jedyną. Niezależnie od tego
wskazuje ona ria fakt, że energia wewnętrzna i możliwość ruchów górotwórczych utrzymała się na Księżycu do chwili
obecnej. Zgodność miejsca obserwowanego zjawiska z poło
żeniem górki centralnej nie jest przypadkowa i wskazuje na
to, że krajobraz księżycowy powstał głównie pod działaniem
sił wewnętrznych, nie zaś pod wpływem upadku meteorytów
na powierzchnię Księżyca.
(Ż rosyjskiego przetlu.mciczyl Wł. _Jo~lowski). ·
pływ

_
Obserwacje czerwonej plamy na . południowym stoku górki centralnej Alfonsa stoją jeszcze pod znakiem zapytania. Plamę tę dostrzegł
H. P. W i l ki n s w dniu 19 XI 1958 r. i potwierdził swe spostrzeżenie
w grudniu. Niezależnie od niego plamę widział . również A. G. H o l e,
który podobno nawet zarejestrował ją na fotografii. Z drugiej strony
G. P. Ku i per, posługujący się 208 cm reflektorem, nie dostrzegł
żadnych zmian w tej okolicy. żadnej nowej plamy wewnątrz AU'onsa
nie mogli również zauważyć J- Ros c h i J. F o c a s (Obserwatorium na Pic di Midi) oraz znani selenolodzy P. M o o re i A. H err i n g_ Trzeba jednak pamiętać, że widzialność szczegółów na powierzchni Księżyca w bardzo istotny sposób zależy od oświetlenia przez
Słońce

(przyp. red.).

KRONIKA
Rocznica Vanguarda I
Dnia 17. III. 1959 upłynął rok od startu Vanguarda I. Z tej okazji
radio podało kilka danych o sateHcie. - Dokooał on już 3221 okrążeń
Ziemi, pokrywając trasę 210 mili'onów kilometrów. Odpowiada to odległości Marsa od Słońca w perihelium. Pułap satelity w perigeum obniżył się w ciągu roku tylko o 10 km i wynosi 640 km. Daje to "spadek"
satelity o 3 m na jeden obi'e g. Stąd przypuszcza się, że Vanguard I
utrzyma się na orbicie od 200 do 2000 lat. Zatem zbliża się on pod wzglę
dem długości "życ ia" do ncwtonow:skicgo "wiecznego satelity".
Vanguard I posiada najmniejszą masę (1,475 kg) z dotychczasowych
satelitów. Modeł jego wykonany z metalu posiada Muzeum Techniki
NOT w Warszawie. Sześć dużych okienek, rozrzuconych symetrycznie

URANIA

2~3

J. P. Hagen, kierownik zespołu, który zbudował i wystrzelił Vanguarda.

z modelem satelity w reku. Obok model trzeciego stopnia rakiety

nośnej.
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po kulistej, najeżonej atenami, osłonic instrumentów, chłonie energie:
promieniowania słonecznego, przetwarzając ją na energię elektryczną.
Obsługuje ona aparaturę pomiarową oraz dwie miniaturowe radiostacje
nadawcze, które pracują na fali 2,78 m z mocą 10 i 50 miliwatów.
W Warszawie, w apogeum, góruje satelita na wysokości 50° nad południowym horyzontem jako obiekt 13,9 wielkości gw~azdowej (w perygeum osiąga jasność 10"".0). Ostatnia rakieta nośna satelity krąży po nieco
ciaśniejszej orbicie. Ponieważ .. koziołkuje", przeto jej blask pozorny ulega
szybkim zmianom: w perygeum od 6"'2 do 7'!'3, w apogeum zaś od
JQI~t1 do 11 1!16.
Z dorobku naukowego satelity należy wymienić pomiary temperatury osłony, która waha się od + 100° C (w słońcu) do - 100° C (w cieniu Ziemi), wewnątrz zaś odpowiednio w granicach od +30?C do
+ 10° C. Ze zmian orbity sat::lity wywnioskowano "gruszkowatość"
Ziemi, której biegun północny jest wzniesiony o 15 m wyżej ponad
środek masy, niż biegun południowy.
J. Gadomski

Discoverer II

Dnia 13. IV. 1959 r., przy użyciu dwustopniowej rakiety Thor Bcllhustler, długości 27 m, wagi 46 ton, wystrzelono z bazy Vandenborg
w Kalifornii nowego satelitę Ziemi. Jest nim Discoverer II. Wszedł on
na elipsę okołoziemską o mimośrodzie 0,04, przebiegającą nad biegunami.
W perygeum zbliża się do pwierzchni globu na 250 km, a apogeum
oddala na 720 km. Okres obiegu wynosi 94 minuty 2 sekundy, co daje
15 okrążeń Ziemi w ciągu doby. Ze względu na niskie perygeum satelita
utrzyma się w jonosferze najwyżej miesiąc.
Discoverer II posiada masę 720 kg. Zadaniem jego są pomiary natężenia promieniowania kosmicznego oraz dokonanie próby wyrzucenia
87- kilogramowego pojemnika, któryby wylądował na spadochronie
w stanie nieuszkodzonym.'. Jest to próba powrotu z Kosmosu na Ziemie:,
dotychczas praktycznie nierozwiązana.
Impuls radiowy wysłany dnia 14. IV. br. z bazy obserwacyjnej na
Hawajach ni e spowcdował jednak - jak planowano - wyzwolenia pojemnika. Natomiast nie zawiodło automatyczne urządzenie, które miało
wyrzucić pojemnik po 17 obiegach sateEty wokół Ziemi. Według wiadomości radiowych pojemnik spadł na Ziemie: (prawdopodobnie do morza) i jest obcenie poszukiwany. Znalezienie go ma ułatwić nadajnik radiowy czynny wewnątrz pojemnjka.
J. Gadomski

Niezwykła

Amerykański

obserwacja krateru Alpetragius

obserwator R. J. S t e i n donosi o niezwykłym zjawi'sku, zauważonym przez niego we wnc:trzu księżycowego krateru Alpctragius. Krater Alpetragius znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
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krateru Alfons, w którym obserwowano niedawno wybuch wulkaniczny.
Na fotografii t~j okolicy Księżyca {patrz 2 str. okładki) widać Alpetragiusa nieco poniżej Alfonsa i Arzachela. średnica tego krateru wynosi
około 44 km, tzn. jest prawie trzy razy mniejsza od średnicy Alfonsa.
Wieczorem 19 listopada 1958 r. Stein obserwował wspomnianą grup<;
kraterów, używając 10 cm reflektora {powiększenie 195 razy). Warunki
obserwacji były bardzo dobre. Alpetragius znajdował się w tym czasie
w pobliżu terminatora i' prawie dwie trzecie jego wnętrza zakrywał ciei1
rzucany przez wał krateru; tylko szczyt górki centralnej (2200 m wysokości) był już oświetlony przez Słońce i widoczny w postaci jasnego
punktu na tle czarnego cienia. O 22h (czas uniw.) obserwator zauważył,
że cień pokrywający wnętrze krateru rozjaśnił się i tylko jego część,
przylegają:::a bezpośrednio do walu, pozosta~a ciemna. O 22h 05m c'cń zaczął ciemnieć i po 20 sekundac-h powrócił do normalnego stanu.
Przyczyn tego zjawiska nie można szukać w atmosferze ziemskiej, bo
okoliczne kratery były w tym czasie widoczne ostro i wyraźnie, nic wykazując jakichkolwiek zmian. Nie rna też mowy o jakiejś wadzie teleskopu, bowiem w ciągu wspomnianych pięciu minut Stcin przesuwał kilkakrotnie obraz krateru przez całe pole witlzznia lunety. Czyżby był te.
nowy przykład działalności wulkanicznej na Księżycu?
(wg Sky and TeLescope, February 1959)

A. Wróblewski

Pierwszy astronautyczny konkurs w telewizji

Telewizja Warszawska zorganizowała wraz z redakcją "Młodeg<>
Technika" pierwszy w Polsce konkurs dla młodych astronautów do
lat 18. Dnia 15. III. 1959 r. odbyły si·ę pierwsze eliminacje. Zgłosiło si~
do rozgrywki 39 entuzjastów astronautyki (w tym dwie astronautki) .
Przy stole sędziowskim zasiedli przedstawiciele Folskiego Towarzystwa
Astronautycznego: prof. Z. P ą c z k o w ski (prezes) i dr J. G a d o m ski
oraz redaktor naczelny ,.Młodego Technika" Z. Przy r o w ski, wreszcieprzedstawiciele Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Telewizji.
Oto 7 pierwszych najłatwiejszych pytań el:minacyjnych:
l) Wymień jakie znasz planety krążące wokół Słońca?
2) Wymień wszystkie znane Ci wystrzelone w przestrzeń kosmiczną
satelity Ziemi.
3) Z podanej listy przekreśl te sporty, których nie można uprawiać
na Księżycu: kajakarstwo, narciarstwo, baloniarstwo, skoki do wody,
skok wzwyż, rzut oszczepem, podnoszenie ciężarów, spadochron:arstwo,
biegi na przełaj i turystyka wysokogórska.
4) Ile mniej więcej razy średnica kuli ziemskiej jest większ.a od
średnicy Księżyca?

5) Wykryj i popraw błędy w tych trzech zdaniach :Edward Cioł
kowski, Polak z pochodzenia, nazywany jest ojcem astronautyki. 5. X.
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1958 i 2. I. 1959 - to daty, które przeszły do historii astronautyld.
dotychczas mapy Księżyca obejmują nieco mni'ej niż połowę jego powierzchni.
6) Uzupełnij te zdania: Pierwsza prędkość kosmiczna - to prędkość,
którą musi rozwinąć rakieta, aby móc ... Druga prędkość kosmiczna to prędkość, którą musi rozwinąć rakieta, aby móc ...
7) Wymień wszystkie znane Ci rodzaje napędu odrzutowego, które
są, względnie będą mogły w przyszłości znaleźć zastosowanie w rakietach.
Sporządzone

Pisemne odpowiedzi uczestników, na które przeznaczono 30 minut,
bardzo wyrównane. Punktacja wyłon ilła do ćwierćfinału 12 astronautów, w tym jedną astronautkę .
Teraz nastąpiły egzaminy ustne. Każdy egzaminowany otrzymał od
sę dziów cztery już nieco trudniejsze pytania, które też były punktowane. Do półfinału zakwalifikowano 6-ciu astronautó-w, z których najmłodszy miał lat 11 i wciąż z łatwości ą pokonywał coraz to trudniejsze
pytania konkursowe.
Rozgrywka ostateczna odbyła si ę dnia 21. III. 1959 r. już przed kamerami telewizyjnymi w sali Teatru "Sen sacji" w Pałacu Kultury
i Nauki, przy liczni'e zgromadzonej młodzieży szkolnej, wśród której
nie brak było dziewcząt.
W półfinale każdy z finalistów otrzymał 10 różnych pytań , które wymagały już dość dobrej orientacji w zagadnieniach podróży kosmicznych. Ostatecznie zostało s~ę przy stole konkursowym 3 adeptów, z których każdy miał odpowiedzieć na 6 nowych pytań, czasem dość skomplikowanych. Np. dlaczego radziecka rakieta kosmiczna nie związała
· ię z Księżycem? Co stałoby się z rakietą wystrzeloną z pierwszą pręd
kością kosmiczną
ściśle w
kierunku prostopadłym do powierzchni
Zi;emi? itp.
Ostatecznie zwycięzcami zostali: l) M. P i o t r o w ski - lat 16,
2) Ł. Turski - l a t 16 i 3) J. Czyżkowskj,- lat 11. Sześciu
pierwszych zwycięzców otrzymało atrakcyjne nagrody, wśród których
oprócz bogatego kompletu literatury astronautycznej, wiecznego pióra
i ołówka, widzieliśmy jeden odbiornik "Szarotka". Ponadto uzyskali
oni w nagrodę bilet na przejazd nad Warszawą samolotem sportowym.
Konkurs wykazał, że wśród młodzieży zainteresowanie astronautyką
i astronomią jest duże i wiadomości w tych dziedzinach zadawalające.
były

J. Gadomski

Wahania okresu obiegu sztucznych satelitów
satelitów, badane wszechstronnie, pozwalają
wiele wniosków dotyczących nie tylko budowy globu ziem.skiego, ale także jego atmosfery. Satelita, przebijając się w sąsiedztwie
Orbity

wyciągnąć

niskopułapowych
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perygeum z dużą prędkością przez jonosferę, zostaje nieco przyhamowany, wskutek czego obniża swój lot, zwiększa prędkość orbitalną
i w rezultacie skraca okres obiegu. Sledzenie tych zmian wskazuje na
zmienną gęstość górnych warstw atmosfery, która jak wykazał ostatnio L. G. Ja c c h i a ze Smithsonian Astrophyskal Observatory - jest
.zależna bezpośrednio od tego, co się dzieje na Słońcu.
Badane były krytyczne zmiany okresu obiegu Sputnika III i Vanguarda I. Okazało się, że skracanie okresu nie odbywa się równomiernie, lecz wykazuje fale odpowiadające zmianom natężenia radiacji
Słońca na fali 10,7 cm w okresie 27 dni, tj. w okresie rotacji ,globu
.słonecznego. W szczególności ujawnia się zależność długości okresu
obiegu satelity od jego odległości kątowej od punldu podsłonecznego
orbity. Od tej bowiem odległości zdają się zależeć różnice gęstości górnych warstw atmosfery nad dzienną i nocną półkulą globu.
Wahania okresu są drobne. Wynoszą dla Sputnika III: 1-2 sel<.. f dobę,
a dla Vanguarda I, o wysoko wzniesionym perigeum, są kilkadziesiąt
razy mniejsze. Tak więc dzięki niskopułapowym satelitom możemy niejako sondować górne warstwy atmosfery ziemskiej.
(wg Sky and Telescope, March 1959, str. 249)

J. Gadomski

Badania zwierząt w warunkach lotu kosmicznego
Akademia Nauk ZSRR, wydała w ubiegłym roku podsumowanie
badań reakcjE żywych organizmów w lotach kosmicznych. Badania te
były przeprowadzone na 14 psach, umieszczonych w rakietach wyrzucanych do wysokości 100---212 km.
Przy lotach zwierząt w górne warstwy atmosfery, należało rozwią
zać trzy podstawowe zadania medyczno-biologiczne: stworzenie w kabinie rakiety warunków zabezpieczających przebieg czynnościl fizjologicznych, zbadanie charakteru i stopnia wpływu czynników lotu, niekorzystnie wpływających na żywe stworzenie, i wreszcile opracowanie
rejestracyjno-kontrolnej aparatury, oraz systemu ratowniczego.
W tym celu w głowicy rakiety została zbudowana hermetyczna kabina, w której mieściły się dwa psy o przeciętnej wadze 6 kg każdy.
Wewnętrzne ścianki kabiny były pokryte termoizolującą warstwą filcu
grubości 8 mm. Kształt kabiny był zbliżony do ściętego stożka. Wewnątrz
kabiny znajdowała się aparatura do regeneracji powietrza, zasilana
przez trzy balony ze sprężonym do 150 atmosfer powietrzem i tlenem.
Wapienny pochłaniacz dwutlenku węgla zabezpieczał zwierzęta przed
zatruciem. Poza tym kabina była wyposażona w szereg mnych urządzeń
rejestrujących przeciążenie, ciśnienie krwi, temperaturę, puls itd. Fanadto w kabinie mieścił się specjalnie do tego celu skonstruowany aparat do filmownia, którego zdjęcia dawały obraz zachowania się zwierząt podczas lotu (300 m taśmy) . .Głowica rakiety była zaopatrzona
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niezależne od siebie spadochrony, Wyrzucenie rakiety do wy212 km zostało dokonane w 1957 r. Szybkość maksymalna po
linii wstępnej trajektorii lotu wynosiła l, 72 km/sek., na linii zstępują
cej - 1,75 km/sek. Głowica oddzielHa siG od korpusu w najwyższym
punkcie trajektorii. Na wysokości 4 km otwierał się spadochron pomocniczy, a na wysokości 2 km rozpoczynał działanie główny system
spadochronowy. Po 605--660 sek. od chwili startu, głowilca !~dowala.
Na odcinku lotu silnikowego przyspieszenie narastało stopniowo aż
do 6 g, po czym następował okres dynamicznej nieważkości, trwający
360 do 370 sek. Następnie przy hamowaniu, znów występowały znaczne
przyspieszenia, trwające 35-40 sek. Temperatura powietrza wnętrza
kabiny mało różniła się od wyjściowej, mimo tego, że temperatura powłoki ulegała znacznym zmianom.
Wi ~; ksza część lotu odbY\vała się w górnych warstwach atmosfery.
gdzie ciśnienie wynosiło ułamki milimetra słupa rtęci, jednak kabina
hermetyczna chroniła zwierzęta pned skutkami niskiego ciśnienia. Od
wpływu ultrafioletowego promieniowania Słońca, zw;erzQta były zabezpieczone przez metalową powłok<; kabiny. Co si tyczy kosmicznych
promieni, to krótkotrwałość lotu nie pozwoliła na ujawnienie ich dzia-

w dwa
sokości

łania .

W ten sposób ustalono, że w lotach do wysokoś c i 212 km podst a wowymi czynnikami fizycznymi, wpływającymi na organizm zwierzęcy.
są przyspieszenia i stany nieważkości.
Jakie skutki wywierały te czynn:ki na zwierzęta doświadczalne?
Chwili wyłączen i a silnika rakiety i wystąpienia nieważkoścj, towarzyszyło nagłe podniesienie głów zwierz~ t n3.d krawędzią pudła, w którym
były one przymocowane. Powodem tego widocznie było to, że tonus ruchowych mięśni karku i grzbietu nie równoważył się więcej siłami c i ą
żenia i przyspieszenia. Na odcinku lotu silnikowego ciśnienie krwi oraz
częstotliwość pulsu i oddechu psów narastały, a w okresie nicważkości
zniżały się do poziomu wyjściowego. U zwierząt pod narkozą . taki~h
zmian w funkcjach fizjologicznych nie zanotowano.
Inne doświadczenia, dokonane na 12 psach w lotach do 110 km
z zastosowaniem skafandrów zami3.st kabin hermetycznych, nie wn:osły
nic nowego poza tym, co już było powiedziane wyżej.
Należy dodać, że wszystkie doświadczalne zwierzęta były po zakończeniu lotów poddawane dokładnym i wszechstronnym badaniom
lekarsk:m, a część ich pozostaje nadal pod. obserwacją specjalisty. Jak
dotąd, nie stwierdzono poważniejszych zmian w zdrowiu i zachowaniu
się psów, poza przejściowym wzrostem liczby leukocytów w krwi (od
1900 do 20 200) i w jednym wypadku - zmiany barwy pęku owłosienia.
(Predwarit!elnyje it:>gi naucznych issLedowanij, z p:>moszczitt p :erwych sow :et skich isku 3iwie nnych spuinikow ziemli i rakiet, Mnsk \•.•a, 1953).
W . Koh,!tn icki
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Lyridów znów obfity

Na stacji obserwacji meteorów w Symferpolu (ZSRR), obserwowano
w dniach 12-25 VII 1958 r. nieoczekiwanie obfity rój meteorów, promieniujący z radiantu o współrzędnych: a = 278°, ll = + 38°.
W. w.
M ar ty n i e n k o podaje, że np. w nocy z 13 na 14 lipca obserwowano średnio około 40 meteorów tego roju na godzinę. Maksimum czę
stości przypadło prawdopodobnie nieco wcześniej, około 9 VII. Meteory miały przeważnic małą jasność (średnio 4m) i dużą prędkość
(średni czas lotu O 2 sek).
Położenie radiantu wskazuje, że mamy tu do czynienia z rojem
zwanym a-Lyridy, który w ostatnich czasach był bardzo ubogi. Dużą
ilość meteorów z tego roju obserwowano przed r . 1872. Tymczasem
w r. 1958 zaobserwowano łącznie k ilkaset a-Ly_ridów.
(Astronorniczeskij Cirkutar nr 196, 195S)

A. WróbLewski

"PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Pico i Piton
odległości około 100 km na południe od krateru Platon, który zwiedziliśmy w poprzednim odcinku Przewodnika, z gładkiej w tym miejs.cu

W

powierzchni Morza Deszczów wyrasta wielki masyw górski Pico. Trójkątna podstawa tego masywu mierzy w najszerszym miejscu około
20 km a najwyższy z trzech jego wierzchołków wznosi się na wys::J-

230

URANIA

kość

2400 m nad otaczającą płaszczyznę. Widziany z Ziemi, masyw ten
wydaje s i f.; niezwykle jasny: P i ck er i n g sądził nawet, że powoduje
to pokrywający zbocza górskie śnieg. Dziś pogląd ten nie wytrzymuje
oczywiście krytyki, zarówno ze względu na temperaturę oświetlonej
strony Księżyca, jak ,i brak na nim atmosfery i wody.
Ogl:idany z powierzchni Księżyca masyw Pico wygląda bardzo impor:Jjąco. Można sobie to wyobmzić, patrząc na zamieszczoną obok fo,_
tografię modelu gipsowego tego utworu, sporządzonego przez J. Nasmytha na podstawie obserwacji wizualnych.
Na południe od Pico na powierzchni Morza Deszczów można spotkać jeszcze kilka odosobnionych gór, wszystkie jednak nie dorównują
ogromem i wysokością Pico. Dopiero dalej na południowy zachód na
szerokości krateru Cassini, spotykamy równie potężny masyw Piton ..
Wyższy z dwóch jego wierzchołków ma wysokość 2100 m. ściany Pitona
składają się również ze skał o dużej zdolności odbijania światła, są bowiem oślepJające jasne, co rzuca się w oczy tym bardziej dzięki kontrastowi z ciemną powierzchnią Morza.
A teraz o nazwach masywów. Wynaz "pico'' oznacza w języku hi!'Zpańskim "szczyt", podczas gdy "piton" ma to samo znaczenie w ję
zyku francuskim. Nazwa "Pico" pochodzi od ziemskiego szczytu "Pico de
Tenerife"na wyspie Teneryfi'e. S c h r o t ·e r nadał tę nazwę masywowi
księżycowemu, ponieważ wysokości gór na Księżycu porównywał wła
śnie z tą górą ziemską. Na tejże wyspie Teneryfie istnieje również.
szczyt ,,Piton".
A. Wróblewski

PORADNIK OBSERWATORA

'

Gwiazdy zmienne
Podajemy poniżej efemerydy gwiazd zaćmieniowych na czerwiec br.
CPodane są przybliżone momenty minimum w czasie środkowo-europej
skim).
RZ Cas: VI, 3d19h45m, 5dOh15m, 6d5hOOm, 9dl9hOOm, 10d23h45m,.
12d4h30m 16d23h15m 18d4hOOm 22d22h30m 24d3h30m 28d22hOOm 30d2h45m
~ Lyr~ VI, 9d8h,' 22d6h,
'
'
'
'
.
U Oph: VI, 2d22h45m, :]d23h30m, 13dOh15m, 18d1h15m, 23d2hOOm,_
28d2h45.
AW Peg: VI, 10d23h, 21d12h.
EE Peg: VI, 12d1h45m, 19d22h45m.
~ Per: VI,
1d19h15m, 4d17h30m, 16d3h30m, 19dOh45m, 2ld21hOOm.,.
24d17h45.
A. Wróblewski

TO I OWO
Satelita Wenus.
W ciągu XVII i XVIII .stulecia 15 różnych astronomów doniosło o domniemanym odkryciu satelity Wenus, przy czym ilość obserwacji tego
obiektu doszła aż do 33. Pierwszą taką obserwację należy przypisać F.
F o n t a n d e z Neapolu, który dostrzegł rzekomego satelitę tej planetyU. XI. 1645. Tylko w prz;eciągu 1761 r. wykonano aż 18 obserwacji domniemanego satelity. Wśród ·obserwatorów były i takie sławy ' jak
J. D. C a s s i n i, dyrektor obserwatorilum w Paryżu. Cassini dokonał swej
obserwacji w 1686 r. przez teleskop o ogniskowej 10 metrów. Dostrze-
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przez niego obiekt znajdował s i ę w odległości 0,6 średnicy planety
od jej tarczy i miał średnicę wynoszącą 0,25 średnicy planety, wykazując
przy tym taką samą niemal fazę. Cassini obserwował obiekt przez 15
minut, ale po przestawieniu teleskopu nie mógł go ponownie dostr.zec.
W 1733 r. astronom niemiecki Jobann La m b er t obli(!zył nawet orbitę
domniemanego satelity. Okres obiegu miał wynosić lld51', średnia odległość od planety 66,5 jej promieni, a mimośród orbity 0.195. Wyniki' swych
obliczeń opublikował Lambert na posiedzeniu Berlińskiej Akademii Nauk,
wywołując wielkie zainteresowanie nawet samego króla Prus Fryderyka
Wielkiego. Tacy jednak znakomici obserwatorowie, jak S c h r 6 t er,
Wiliam H er s c h e l, M a d l er, nie mogli tego obiektu dostrzec. Także
w ostatnich czasach E. E. B ar n ar d, który obserwował Wenus 40 calowym reflektorem obserwatorium Yerkesa, również księżyca Wenus nie
dostrzegł. Mimo to problem ten ciągle znajdował popleczników. I tak
np. w 1875 r. Niemiec F. S c h o r r opublikował książkę "Der Wenusmon d".
Zawarte w niej argumenty należy jednak uważać za pseudonaukowe ,
Wydaje się, iż ostateczną interpretacj~ przytoczonych wyżej obserwacji
podał Paul S t r o o b a n t z obserwatorium w Brukseli, który opublikował swą pracę o satelicie Wenus w 1887 r. (Etude sur le satellit (!
enigmatique de Venus, Vol. 49, Mem. de L'Acad. de Bruxelles, Brussels
1887). W pracy tej szczegółowo analizuje wszystkie domniemane odkrycia satelity Wenus dochodząc do wniosków: część odkryć można położyć na karb refleksów świetlnych od bardzo jasno świecącej Wenus
powstałych w teleskopie: obliczona. przez Lamberta orbita jest błędna,
gdyż wymagałaby przyjęcia lO-krotnie większej niż w rzeczywistości
masy Wenus; część odkryć można wytłumaczyć jako dostrzeżenia gwiazd
w pobliżu tarczy planety, 'WZiętych przez obserwatora za satelitę. Na
podstawie wykonanych przez siebie obliczeń Stroobant wymienia, jakie gwiazdy wywołały w poszczególnych wypadkach pomyłkę obserwatora.
Ciekawym będzie tu wspomnieć, że "odkrycie" satelity Wenus dokonane 5. III. 1761 przez R o e d ki a er a w Kopenhadze można przypisać obecności w jej pobliżu planety UranaL Tak więc Uran byłby
po raz pierwszy dostrzeżony na 20 lat przed jego odkryciem przez
Herschcla!
Ostatecznie Stroobant stwierdza, iż powyższe obserwacje absolutnie
nie mogą świadczyć o odkryciu ewentualnego księżyca Wenus.
żony

*

A. Marks

Na marginesie powyższej notatki warto dodać, że czciciele "latatalerzy", którzy uważają je za statki kosmiczne, znajdują inne
wytłumaczenie dla przytoczonych obserwacji "satelity" Wenus. Według_
ich spekulacji kilkaset lat temu mieszkańcy Wenus stworzyli wielką
bazę kosmiczną sztuczny księżyc swej planety (do niego odnoszą sięjących
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obserwacje Cassiniego i innych), a potem, gdy nie była im już potrzebna, sprowadzili ją z powrotem na r:owierzchnię globu (dlatego
obecni'e "satelity" nie dostrzegamy). Spekulacje te nie mają oczywiście
większej wagi, poza doskonałym tematem do fantastycznej powieści.
A. WróbLewski
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Astronomia na kl. XI. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa (w druku)
Wkrótce już ukaże się na półkach księgarskich nowy podręcznik
astronomii na klasę XI, pióra K o n r a d a R u d n i c k i e g o, znanego
czytelnikom jako autora wielu artykułów w " Uranii" i je-j kilkuletniego
redaktora.
Nie bez znaczenia dla tej sprawy jest również i to, że Dr Rudnicki
w ciągu wielu lat brał udział w egzaminach wstępnych na pierwszy rok
studiów astronomicznych oraz prowadził wykłady i egzaminował studentów I roku kilku kierunków (fizyka, geografia, astronomia). To wszystko
razem sprawia, że bliską mu jest sprawa praktyki nauczania astronomii
w szkole średniej, ponieważ wyniki tego nauczania mógł i musiał
sprawdzać na żywym materiale na studentach, którzy dopiero co tę
K. RUDNICIH -

szkołę ukończyli.
Poprzedni podręcznik

prof. E. Rybki posiada niewątpliwie1 bardzo
wiele zalet oprócz jednej: materiał w nim zawarty jest nie do przerobienia w tym zakresie godzin, jaki się przeznacza na astronomie;
w szkole średniej. W wyniku tego stanu rzeczy niemal wszyscy wykła
dający astronomię w szkole średniej musieli z niego coś wykreślać.
Podręcznik zaś nie jest monografią; usunięcie z niego nawet jednego
tylko rozdziału narusza automatycznie kompozycję całości i daje wiedzę fragmentaryczną. Nic też dziwnego, że wiele pokoleń naszej mło
dzieży opuszczało szkołę średnią z minimalnym zasobem wiedzy astronomicznej przy tym absolutnie nie usystematyzowaned. Nie chcę przez
to powiedzieć, że winę za to ponosi tylko podręcznik Rybki; jednak
podręcznik ten niewątpliwie współuczestniczył w traktowaniu astronomii
w szkole średniej jako wiedzy nie dającej się rozsądnie wyłożyć i dlatego dość lekceważonej. Jakże można uczyć młodzież dając jej do ręki
podręcznik przeznaczony właści wie dla nauczycieli!
Zd3je się, że sam aut<>r dobrze to rozumiał skoro każde nowe wydanie "Astronomii" stopn:owo ulegało skróceniu. Nie wydaje mi się
jednak by tą drogą można było doprowadzić podręcznik do takiego
stanu, by stał się właściwą pomocą ucznia.
Naczelną zasadą podręcznika Rudnickiego o ile należycie ją zrozumiałem jest uczynienie z niego czegoś bliskiego uczniowi. Czegoś.
na co uczeń nie patrzy z przerażeniem i bojaźnią, lecz przeciwnie z sympatią, lub w najgorszym przypadku - życzliwą neutralnością. Nie
jest to rzeczą łatwą; ktoś powie, że to jest marzeniem nie do zrealizowania. Nie mniej rzeczy trudne były zawsze szczególnie pociągające dla
ludzi młodych duchem.
Jakież "ofiary" złożył Dr Rudnicki na rzecz uczynienia podręcznika
astronomii czymś bliższym i strawniejszym, niż poprzednie podręczniki?
Przede wszystkim zmniejszył materiał o pewne tematy, które doprawdy
w sensie światopoglądowym nie wiele znaczą. Usunął sporo astronomii
praktycznej łącznie z opisem np. sEkstansu, które żaden astronom dzif;
nie używa ... Usunął zagadnienie aberracji światła, którego elementarny
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wykład na poziomie szkoły średniej jest doprawdy zbyt dalekim uproszc2leniem. Autorzy najczęściej tłumaczą aberrację przy pomocy lunety,
chociaż zjawisko to nic nie ma wspólnego z przyrządami optycznymi
i dotyczy spraw względności ruchu i różnych układów odniesienia,
spraw stanowczo za trudnych, jak na poziom szkoły średniej.
Usunął następnie dość obszerny dział dotyczący klasyfikacji widmowej gwiazd. Wydaje się , że i tutaj postąpił słusznie, ponieważ klasyfikacja widmowa staje się czymś interesującym dopiero wtedy, gdy się
rozumie d l a c z e g o gwiazdy typu B mają tylko linie wodorowe i helowe, a gwiazdy typu K mają widmo zawierające setki linii wszystkich
niemal pierwiastków. Mówiąc krócej, gdy się zna teorię jonizacji i :Pobud2lenia. Bez t ego klasyfikacja widmowa jest doprawdy nudną piłą ...
Drugim zabiegiem w kierunku uczynienia książki bliższą mentalności
ucznia, to z a s t ą p i e n i e s ł o w a r y s u 111 k i e m. Krok o niezmiernie, moim zdaniem, dużym znaczeniu. Zawsze wzdragałem się
przed recytowaniem na wykładach lub w książkach zdań typu: "Rektascensją nazywamy kąt
dwuścienny pomiędzy kołem przechodzącym
przez biegun i punkt Barana a kołem przechodzącym przez biegun
i daną gwiazdę" ... Każdy z nas czuje, jak dalece ten sposób "nauczania"
odbiega od wymagań dydaktyki. Jak nudzi poprostu ucznia czy czytelnika. Tylko rysunek może nas zwolnić od tych "drętwych" wypowiedzi. I to właśnie uczynił Rudnicki. podając potem zup 2 łn i e ścisłe
definicje jako wynik przyjrzenia się i zrozumienia rysunku (i to w moż
liwie dyskretnej i oszczędnej formie). Należy przy tym zaznaczyć , że
rysunki Rudnickiego są niezmiernie sugestywne, jasne i przejrzyste.
One właściwie tworzą szkielet dydaktyczny książki; nie tekst im towarzyszący.

Natomiast pewien zespół zagadnień Rudnicki niewątpliwie znacznie
rozszerzył i co najważniejsze, ożywił: zagadnienia światopoglądowe.
Ostatnie rozdziały książki są pełne uroku i atmosfery swobody właści
wej badaniom naukowym. Autor potrafił w sposób dostępny i dość
przejrzysty przedstawić zarówno sprawę paradoksu grawitacyjnego, jak
też konsekwencji kosmologicznych z niego wynikających (unikając nutki
dogmatyzmu tak właściwej wszystkim autorom polskim zabierającym
dawniej głos w tej sprawie). Muszę z całym akcentem podkreślić tu
zalety wychowawcze tych rozdziałów; uczeń musi z nich zrozumieć
czym jest atmosfera badań naukowych, czym jest swoboda nauki
i jaką rolę odkrywczą ma astronomia w kształtowaniu nowych pojęć
i światopoglądu. (Tych zalet podręcznik Rybki niestety nie posiadał).
Niczależnie od zalet, czy wad, książka Rudnickiego jest niewątpliwie
nawskroś oryginalna. I dlatego, rzecz jasna, wzbudzi antypatię wielu
ludzi przyzwyczajonych do kroczenia po ścieżkach dobrze wydeptanych
przez poprzedników. Niżej podpisanemu nie pozostaje nic innego, jak
poprosić ich o zabranie głosu w tej sprawie, ponieważ dialektyka (zdaniem ~mtora tych słów) jest najskuteczniejszą drogą wyrobienia sądu
o

każd<;J

rzeczy.

Włodzimierz

Zonn

Errata
W nr 3 Uranii na str. 87 przedostatnie zdanie na końcu strony ma
brzmieć: Małym pruzmatem obieklymoro.u m (cD = 15,5 cm, F= 225 cm)
myznacza się Vr gmiazd jaśniejszych niż 9m 7e średnią dokładnością
± tkm/sek: dużym priJzmatem obiektymomym (cD = 40 cm, F= 400 cm)
sięga się aż do 1J mielkości gmiazdotvej i osiąga dokładność
3 km/sek.
Na str. 88, w. 14 zamiast Farbier powinno być Barbier.
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Merkury, po górnym
złączeniu ze Słońcem w dniu
3. VI. zaczyna zachodzić po
m chodzie , gwiazdy ; dziennej
tak, iż różnica czasów zachodu
obu ciał niebieskich wzrasta
w połowie miesiąca prawie
do godziny. Jego wschodnie
odchylenie od Słońca szybko
wzrasta; maksymalną elongację osiągnie M er kury jednak dopiero 8. VII. W drugiej
połowie
miesiąca
możemy
więc próbować szczęścia i przy
pomocy
lornetki · poszukać
zwinną, trudną do zobaczenia
planetę.
Będzie
to bardzo
utrudnione przez długo trwający zmrok.
W e n u s osiąga w tym
miesiącu swe największe odchylenie od Słońca w dniu
23. VI. (45°). Jej wspaniały

blask jeszcze nieco zwolna
wzrasta, aż do osiągnięcia
w lipcu wartości minus 4.2 mg.
M ar s widoczny jeszcze
wieczorami w Raku, potem
w Lwie, jako niezbyt jasna,
czerwona gwiazda.
Jowisz nadal jest imponującą planetą nieba wieczornego, poruszając się ruchem
wstecznym w rejonie nieba:
Waga-Skorpion (Niedźwiadek)
i nadal wygodnie możemy śle
dzić
zjawiska
zachodzące
wśród jego czterech jasnych
księżyców galileuszowych.
S a t u r n dochodzi w dniu
26. VI. do przeciwstawienia
do Słońca (opozycja) i jest wi-~ doczny
przez całą, krótką
~ ~resztą noc czerwcową w kierunku południ'owym, w naj~ niższym niemal położeniu na
=klip tyce.
Uran posuwa się ruchem
prostym rw gwiazdozbliorze.
Raka, praktycznie niedostępny
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skutkiem wczesnego zachodzenia. N e p t u n w Fannie jako gwiazda 8
wielkości mOŻQ być obserwowany na niebie zachodnim w pi~rwszej poło
wie nocy.
Z powodu złycn warunków wiC.oczności nie podajemy danych dla planetoid z których jedynie Cer e s może uda się jeszcze zaobserwować na
początku miesiąca.

2d2h4gm Ci·eń I satelity Jowisza ukazuje się na tarczy planety macie-

=ystej.
3d:2hl0';'2 I księżyc Jowisza ukazuje się z cieni'a planety macierzystej.
21hl8':' Cień I satelity Jowisza ukazuje się na tarczy, by o 23h28m

z niej

zniknąć.

4d20h38';'8 ~oniec zaćmienia I satelity Jowisza.
22h04'? Cień II księżyca Jowisza wchodzi na tarczę; o Oh22m po pół

nocy znika.
6d. Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej
po prawej, tj. zachodniej stronie Saturna).
8d2lh57'?9 Kończy się zaćmienie III satelity Jowisza.
9d-Ud. Piękne konfiguracje Wenus z Księżycem na niebie za<:hodnim.
10d23h13~1 Cień I satelity Jowi'Sza zaczyna swój pochód po tarczy planety by go ukończyć o lh23lll po północy.
19h Mars o 6° na północ od Księżyca.
Ud22h33';'0 Koniec zaćmienia I satelity Jowisza.
12dOh38':' Cień II satelity Jowisza wstępuje na tarczę, a o 2h56m po
półn. z niej schodzi.
13d21h54';'3 Kończy się zaćmienie II księżyca Jowisza.
14d. Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej
po lewej stronie Saturna).
15d23h40';'3 III księżyc Jowisza zaczyna zaćmienie, - kończy o Ih57.1
po północy.
18dlh08':' Cień I satelity wchodzi na tarczę Jowisza.
19dOh27.3 I księżyc Jowisza kończy zaćmienie.
19h36';' Cień I satelilty Jowisza zaczyna przechodzić po tarczy Jowisza,
by zejść z niej o 2lh46'?.
2ld0h31m. Kończy się zaćmienie II księżyca Jowisza.
6h Saturn o 40 na południe od Księżyca.
22d. Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej
po prawej stronie Saturna).
22d5h. Przesilenie letnie. Foczątek lata astronomicznego na półkuli
północnej.

23d. Wenus w największym odchyleniu wschodnim od Słońca (45°).
24dlh Mars o 0.07 na północ od Urana.
lOh Merkury 5° na północ od Polluksa.
26d. Saturn w przeciwstawieniu do Słońca. Pierścienie szeroko roz-

warte.
26<l21h31':' Cień I satelity wchodzi na tarczę Jowisza, by z-ejść o 23h41m.
29d21h23'?. Cień II satelity schodzi z tarczy Jowisza.
30d. Największe zacpodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej

po lewej stronie Saturna).
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Pierwsza (tytułowa) strona okładki:
Wielka Mgławica OriO'Ila według fotografii wy!lmnanej z pomocą 92 cm
reflektora Crossleya w Obsenvatorium Licka. U góry - mgławica NGC
1977, w środkowej części - mgławice M 42 i M 43, połączone w jedną
całość, u dolu jasna gwiazda
Oriona. Dwugodzinna ekspozycja ukazała w centralnej części mgławicy tak jasne masy gazów, że nie podobna
wśród nich wyróżnić gwiazd Trapezu (i} 1 Oriona) ani gwiazdy podwójnej
tJ:! Oriona, o których mowa w artykule: Wielka Mgławica Oriona
Znak Zodiaku - Rak
Druga strona okładki:
U góry: Dwie fotografie widma krateru Alfonsa, wykonane pnez N. A.
Kozyrew a w nocy 3 listopada 1958 r. Górne zdjęcie naświetlano w godzinach 3"00m-3h30m (cz. uniw.~, a dolne w godz. 3h30m-3h40m. Patrz
szkic i wyjaśnienia w artykule: Działalność wulkaniczna na Księżycu.
W środku: Fotografia wycinka powierzchni Księżyca w okolicy krateru
Alfons, pokazująca ustawienie szczeliny spektrografu Kozyre.wa. Z lewej
strony wielki krater Ptolemeusz, w środku- Alfons, z prawej - Arzachel.
U dołu: Fotografia widma Mgławicy Oriona, wykonana przez 208 cm'.
reflektor Obserwatmium Me Donalda. Zaznaczone zostały poszczególne
najjaśniejsze linie emisyjne wodoru, tlenu i siarki'.
Trzecia strona okładki:
Z lewej: Zdjęcie centralnych części Mgławicy Oriona wykonane w śvrietle
wysyłanym przez atomy różnych pierwiastków.
U góry: - zdjęcie w linii zjonizowanej ścianki (673\l A), w środku w linii a. wodoru (Ha.) i linii zjonizowanego azotu (6563 A), u dolu w linii dwukrotnie zjonizowanego tlenu (5907 A). Patrz szkic i wyjaśnienia w artykule Wielka Mglawica Oriona.
Z prawej: Powstanie dwóch gwiazd mgławicowych w Obiekcie Herbig 2
- Haro 12. Zdjęcie górne, wykonane w r. 1947 zawi'era tylko trzy świe
cące zgęszczenia materii; na zdj ciu dolnym z 20'. XII. 1954 widoczne są
dwa nowe jądra.
Czwarta strona okładki:
Fotografia wycinka nieba, obejmującego południową część gwiazdozbioru
Oriona. Trzy jasne gwiazdy w górnej części - to Pas Oriona, w środku
Miecz Oriona z Wielką Mgławicą (powiększone zdjęcie - na stronie
t:ytułowej), w prawym dolnym rogu jasna gwiazda Rigel - 13 Oriona.
INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A.
Czerwiec 1959 r.
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
miesiąca. 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
i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-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 !)O
uprzednim telefonicznym porozumleniu z J. Kaszą, Ruda Sląska, ul. Obrońców·
S talingradu 32 te l 52-481.
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Jędrzejów-

Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczelc
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie I.
skr. poczt. 10, tel. 301-49.
Klelee - 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 l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Łódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku.
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
Myślenice Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50.a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be}:chmurne 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 Dlugi!Il.
Wycieczki po uprzednim prozumieniu telefonicznym nr 24-74 <Muzeum Mazurskie). Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. 18-t!'j
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, AL l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, 1JL
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Plock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego.
Poznał1 Lokal własny przy ul. Chełmońskiego l. Publiczne pokazy nięl!a
w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy, na terenie Dostrzegalni PTMA w Parku im. Kasprzaka (obok Palmiarni). Sekretariat i Biblioteka czynne we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynl')a
pracownia. szlifierska.
Racibórz
ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Poiltechniki 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 s.ię
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 czynl')e
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Zebrap.ia
Oddziału w każdy poniedziałek o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedziałek i czwartek o godz. 20. (Zbiórka w lokalu Oddziału).
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
w godz. od 19,30 do 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 Planetarium dla WYcieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczqr.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posinde własnego lokalu.
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MGŁAWICA KRAB
zimowe noce błyszczy na niebie jedna z najpię ..
kniejszych konstelacji - gwiazdozbiór Oriona. Wydawać by
się mogło, iż zawisłe w przestrzeni ogniki mogą być symbolem
bezruchu i niezmienności. Lecz już wyobraźnia starożytnych
doszukiwała się w nich obrazu walki i zmagań: oto Byk,
racice na równiku oparłszy, dwa straszliwe rogi nad Orio~
nem wznosi. Ten, mamiąc Byka skórą kozią na lewym ramieniu zwieszoną, wznosi do ciosu maczugę, ekliptyki sięgając.
Niestety - nie dane im tej walki dokończyć. Współczesny
astronom maczugę i rogi do lamusa odstawiwszy, innych cał
kiem perypetii jest poszukiwaczem.
Oto w odległości około stopnia na północny zachód od
gwiazdy 3 wielkości ~ Tauri - niegdyś prawy róg Byka wień
czącej znajduje się mglista niepozorna plamka w kształcie
owalu o rozmiarach 3' X 6', oceniana na kliszach jako obiekt
9 wielkości gwiazdowej. Kilka wieków temu - jako gołym
okiem niedostrzegalna - znana być nie mogła. Dopiero wynalezienie lunety ujawniło ją astronomom.
Pod koniec XVIII stulecia, astronom francuski M e s s i e r
układając swój słynny, pierwszy na świecie katalog mgławic,
zaszczyca niebywale naszą niepozorną mgławicę: pozwala jej
otwierać katalog, obdarzając ją numerem l. Odtąd znana jest
jako mgławica M 1, przechrzczona później przy układaniu Nowego Ogólnego Katalogu mgławic i gromad (New General
Catalogue) na NGC 1952.
Messier nie przypuszczał nawet, że honorując pierwszym
miejscem ową niepozorną mgławicę, oddaje mimowoli hołd
jej minionej świetności. Był bowiem okres - coprawda bar-
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dzo krótki - gdy obiekt ów był dwukrotnie jaśniejszy od
Wenus w maksimum blasku, ustępując tylko Słońcu i Księ
życowi.

Lecz skąd mamy informacje o przeszłych dzięjach naszej
mgławicy? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć
do lat czterdziestych zeszłego stulecia.
Oto w r. 1846 sinolog francuski Edward B i o t - syn
znanego fizyka i astronoma Jana Chrzciciela B i o t a - opublikował w Connaissance des Temps pod tytułem: "Katalog
gwiazd niezwykłych obserwowanych w Chinach od czasów
starożytnych aż do roku 1203 naszej ery«, przekład części 294
księgi encyklopedii M a-T u a n-L i n a, zaWlierającej między
innymi obserwacje komet i innych niecodziennych zjawisk
niebieskich, dokonane przez astrologów cesarskich, począwszy
od drugiego wieku przed naszą erą. Rok 1054 upamiętniony
jest w tych kronikach następującym zapiskiem: "W okresie
Czi-Ho, pierwszego roku, piątego księżyca, dnia Ki-Czeu, niezwykła gwiazda pojawiła się na południowy wschód od TienKuan; mogła być oddalona o kilka dziesiątych stopnia. Zgasła
w końcu roku".
Badania nad uranografią chińską wyjawiły, iż Tien-Kuan
oznacza bądź gwiazdę
Tauri, bądź też (co jest bardziej pi1awdopodobne) jakąś bliżej niezidentyfikowaną gwiazdę w pobliżu ~ Tauri. Zastanawiająca zbieżność położenia M l i gwiazdy obserwowanej w XI stuleciu prz.e z Chińczyków, nasunęła
astronomom myśl, że może między nimi występować powią
zanie genetyczne.
Podjęto dalsze badania nad tekstami chińskimi i w r. 1942
D u y v a n d a k odnalazł tekst oryginalnej kroniki, z której
korzystał M a-T u a n-L i n przy pisaniu swojej kompilacji.
Okazało się, że należy poprawić ostatnie zdanie tłumaczenia
Biota na: "Po roku stała się stopniowo niewidoczna". Wzmianki
w innych kronikach, odnoszących się do tego okresu, pozwoliły
ustalić, że gwiazda zniknęła w kwietniu roku 1056, a w okresie
swej świetności "była widoczna w dzień podobnie jak Wenus,
wysyłając ostre promienie na wszystkie strony. Barwy była
białoczerwonej. Była całkowicie widoczna podczas 23 dni".
Zdanie to należy rozumieć, że była widoczna za dnia na niebie
porannym w ciągu 23 kolejnych dni.. Powyższe dane skłoniły
do postawienia śmiałej hipotezy, że zjawisko obserwowane
w latach 1054-1056 było wybuchem Supernowej, która po
nagłym pojaśnieniu w momencie eksplozji stopniowo gasła,
aż po upływie kilkunastu miesięcy stała się niewidoczna dla
nieuzbrojonego oka. Wybuchowi Supernowej towarzyszy za-
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wsze wyrzucenie w przestrzeń olbrzymich ilości materii
z prędkością tysięcy km/sek. Materia ta, rozproszona wokół
gwiazdy będącej pozostałością po Supernowej byłaby obserwowana w postaci mgławicy.
Hipoteza ta została w pełni potwierdzona przez dane obserwacyjne. Zdjęcia widmowe mgławicy pozwoliły na ~mierzenie
prędkości radialnej różnych jej części. Okazało się, że mgła
wica rozszerza się z prędkością około 1000 km/sek.; dalej,
porównanie zdjęć mgławicy z lat 1909-1937 wskazuje, że
średnica jej wzrasta na skutek rozszerzania o 0",134 rocznie.
Zakładając taką samą prędkość rozszerzania w przeszłości,
można obliczyć, kiedy mgławica redukowała się do punktu.
Okazuje się, że przypada to w okolicy roku 1100! Innymi
słowy, w ov,rym to czm:;ie gaz, z którego mgławica jest zbudowana, zaczął wypływać na wszystkie strony z jednego praktycznie punktu. Ta zadziwiająca odpowiedniość dat i położe
nia na niebie nie może być wynikiem przypadku. Supernowa
z r. 1054 jest matką mgławicy otwierającej katalog Messiera.
Jeżeli 1000 km 1sek. odpowiada 0",134 na rok w mierze
kątowej, to odległość mgławicy musi wynosić około 5000 lat
świetlnych; znając dalej jej średnicę kątową, otrzymujemy
średnicę liniową rzędu 6 lat świetlnych. Dane te w połą
czeniu z obserwacjami innych galaktyk, wskazującymi, że
przeciętnie Supernowe osłabiają swój blask o 1,5 wielkości
gwiazdowej w ciągu 23 dni - pozwoliły uzyskać nowe informacje o naszej Supernowej: wiadomo, że Wenus przestaje
być widoczna w dzień, gdy jest słabsza niż - 3m,5; Supernowa z roku 1054 przestała być widoczna w dzień właśnie
po 23 dniach; zatem jej jasność obserwowana w momencie
eksplozji wynosiła około - 5m. Gdyby światło nie było wygaszane przez materię międzygwiazdową, rozsianą na przestrzeni 5000 lat świetlnych dzielących nas od Supernowej.
to jej jasność obserwowana wynosiłaby około - 6m. Znając
odległość do mgławicy możemy obliczyć jasność absolutną
Supernowej w momencie wybuchu, wynoszącą około -16m.5.
Gdyby to któraś z najbliższych nam gwiazd stała się taką
Supernową, blask jej około 500-krotnie przewyższyłby jasność
Księżyca!
Wróćmy

jednak do naszej mgławicy. W 900 lat po narojej przedstawia się jak na zdjęciu (patrz l str.
okładki). Widzimy wyraźnie "bezkształtną masę" zagęszcza
jącą się w jądrze i rozbiegające się na zewnątrz włókna,
upodabniające ją nieco do kraba (stąd zresztą jej popularna
nazwa). Nie należy jednak sądzić, że obvaz taki można zobadzinach
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czyć przyłożywszy oko do okularu dostatecznie potężnej lunety czy teleskopu. Oko ludzkie jest czułe przede wszystkim
na światło o długości fali 5000-6000 A, podczas gdy włókna
wysyłają głównie promieniowanie o długości fali 3727 i 65486584 A. Promieniowanie to można zarejestrować na odpowiednich kliszach fotograficznych, jeśli wyeliminować większość
światła "bezkształtnej masy" przy pomocy filtrów przepuszczających tylko powyższe długości fali.
Linie widmowe, w których świecą włókna , są to tzw .
. ,wzbronione" linie zjonizowanego tlenu i azotu. Mechanizm
ich świecenia jest następujący: jony tlenu i azotu pobudzane
są ze stanu podstawowego do stanu wyższego (metatrwałego)
przez zderzenia ze swobodnymi elektronami; w normalnych
warunkach laboratoryjnych gęstość gazu jest tak duża, że
zanim pobudzony jon zdąży wypromieniować foton, nastąpi
nowe zderzenie z elektronem, które zmusi jon do oddania
swej nadwyżki energii elektronowi, zamiast wypromieniowania jej w postaci fotonu. Fakt, że we włóknach Mgławicy
Krab jony tlenu i azotu emituią fotony, świadczy za tym, że
gęstość musi być tam niewielka rzędu 300-400 atomów
na cm3 .
Patrząc bezpośrednio przez lunetę moglibyśmy jednak
z łatwością dostrzec samą "bezkształtną masę" (patrz zdjęcie
na str. 4 okładki) a to dzięki temu, że wysyła ona widmo
ciągłe tzn. promieniowanie o wszystkich możliwych długo
ściach fali. I to właśnie widmo ciągłe stało się powodem wieloletnich kłopotów współczesnych astronomów.
Rzecz przedstawia się następująco: aby jakiś gaz emitował
widmo ciągłe, musi on a.lbo rozpraszać promieniowanie jakiegoś źródła światła (np. gwiazdy) charakteryzujące się widmem
ciągłym,
albo sam wytwarzać promieniowanie o widmie
ciągłym.
Rozważmy najpierw pierwszą ewentualność. Wydawałoby
się, że nie ma nic prostszego niż założenie, że to resztki Supernowej emitują obserwowane widmo ciągłe. Niestety, w jądrze

mgławicy
wielkości,

obserwuje się tylko dwie słabiutkie gwiazdki 16
z których jedna jest prawdopodobnie pozostałością
po Supernowej. Tak słabe gwiazdki nie mogą być oczywiście
źródłem 500-krotnie intensywniejszego promieniowania rozproszonego. Należy więc przypuścić, iż gaz sam wytwarza promieniowanie o widmie ciągłym .
B a a d e i M i n k o w ski, wybitni astronomowie amerykańscy, proponowali jako mechanizm świecenia tzw. przejścia
swobodno-swobodne i swobodno-z.wiązane. Termin swobodno-
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swobodne oznacza zmianę orbity swobodnego elektronu przew pobliżu jonu, połączoną z wypromieniowaniem
energii; termin zaś swobodno-związane - emisję promieniowania przy rekombinacji jonu ze swobodnym elektronem
(powstaje wówczas z powrotem atom neutralny) . Promieniowanie emitowane w obu procesach ma \\-i. dm o ciągłe. N a to
jednak, by intensywność tego promieniowania odpowiadała
obserwowanej, gaz tworzący "bezkształtną masę" powinien
mieć bardzo wysoką temperaturę, rzędu setek tysięcy stopni.
Temperatura ta mogłaby być podtrzymywana przez promieniowanie gwiazdy będącej resztką Supernowej. Jednakże,
temperatura powierzchniowa tej gwiazdy powinna wówczas
wynosić około 500 000° a jej promień tylko 0,02 promienia
Słońca (bowiem jej jasność obserwowana ma być mała) . Byłby
to więc twór skrajnie osobliwy w świecie gwiazd zważywszy , że normalne gwiazdy mają temperatury powierzchniowe od kilku do kilkudziesięciu tysięcy stopni. Mechanizm
świecenia proponowany przez Baadego i Minkowskiego nie
rozwiązuje trudności przesuwa je tylko1 na nieco inny plan.
Dopiero w ostatnich latach znaleźli astronomowie - wydaje się trafnie - wytłumaczenie świecenia mgławicy. Stało
się to z pośrednią pomocą radioastronomii. W r . 1951 coraz
dokładniejsze metody lokalizacji obiektów radiowych pozwo-liły na bezsporne stwierdzenie, że jeden z najjaśniejszych
radiowo obiektów na niebie - radioźródło Taurus A - pokrywa się z Mgławicą Krab . Był to - nawiasem mówiąc pierwszy przypadek utożsamienia tajemniczych do tej pory
"radiogwiazd" z obiektem optycznym. W związku z tym
odkryciem wyłonił się nowy problem: co jest przyczyną radiowego świecenia Mgławicy Krab . Znany radziecki astronom
I. S. S z k ł o w s k i postawił śmiałą hipotezę, że zarówno
promieniowanie radiowe mgławicy jak i widzialne "bezkształt
nej masy" oraz słabe widmo ciągłe włókien są wynikiem świe
cenia relatywistyczny ch elektronów krążących w chaotycznych polach magnetycznych przenikających mgławicę. Termin
.,relatywistyczne" oznacza, że chodzi tu o elektrony o bardzo
dużych energiach (10 9- 10 11 eV), poruszające się z prędko
ściami bliskimi prędkości światła .
Jeżeli bowiem w jednorodnym polu magnetycznym nadamy elektronowi prędkość prostopadłą do linii sił pola, to
zacznie się on poruszać po okręgu, czyli będzie nań działać
przyśpieszenie dośrodkowe ; wiadomo zaś, że gdy na elektron
działa przyśpieszenie, to musi on emitować lub absorbować
promieniowanie o długości fali tym krótszej, im większa jest
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energia elektronu. W przypadku bardzo dużych energii (relatywistycznym) elektron może wysyłać promieniowanie widzialne charakteryzujące się widmem ciągłym. Promieniowanie to pod nazwą "betatronowego" lub "synchrotronowego"
znane jest fizykom jądrowym, używającym akceleratorów
przyśpieszających cząstki do bardzo dużych energii.
Otóż Szkłowski przypuszcza, że podczas wybuchu Supernowej powstały duże ilości relatywistycznych elektronów,
które krążąc obecnie w polach magnetycznych mgławicy emitują promieniowanie o widmie ciągłym, przy czym stosunkowo niskoenergetyczne elektrony odpowiedzialne są za pro~
mieniowanie radiowe, zaś wysokoenergetyczne - za promieniowanie widzialne. Przypuszczalnie w mgławicy przypada l
relatywistyczny elektron na l m 3 , podczas gdy "zwykłych'"
atomów i elektronów mamy kilkaset w l cm 3 •
Interesująca jest okoliczność spolaryzowania promieniowania
relatywistycznych elektronów, tzn. że drgania wektora elektrycznego odbywają się nie we wszystkich kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się światła jak to.
ma miejsce w świetle naturalnym - lecz jedynie w kierunku
prostopadłym do linii sił pola magnetycznego. Jeżeli by zatem
oglądać mgławicę przez analizator, przepuszczający tylko pro:_
mieniowanie spolaryzowane w jakiejś płaszczyźnie, to wygląd
;mgławicy przy obrocie analizatora powinien się zmieniać: te
części bowiem mgławicy, które wysyłają promieniowanie spolaryzowane w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny polaryzacji analizatora - przygasną; w innym położeniu analizatora - przygasną na ogół inne części mgławicy.
Obserwacje w pełni potwierdziły te teoretycznie przewidziane konsekwencje hipotezy Szkłowskiego. W roku 1955B a a d e przy pomocy 5-metrowego teleskopu na Mt Falomar
dokonał serii zdjęć Mgławicy Krab z obracanym analizatorem.
Na zdjęciach (patrz 2 str. okładki) widać wyraźnie zmianę
kształtów mgławicy w zależności od położenia analizatora
(opisanego przez strzałkę) . .w tym samym mniej więcej czasie
astronomowie holenderscy O o r t i W a l r a v e n przepr~
wadzili dokładnie - punkt po punkcie - ~adania polaryzacji światła mgławicy. Ujawniły one subtelną strukturę polaryzacji mgławicy (patrz zdjęcie na 3 str. okładki; kreski oznaczają tam kierunek drgań wektora elektrycznego w różnych
punktach). Świadczy to, że pola magnetyczne - których bieg
możemy śledzić dzięki prostopadłości polaryzacji do linii sił mają bardzo skomplikowaną budowę. W szczególności okazało się, że linie sił pola układają się wzdłuż włókien, uszty-
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je w ten sposób i nadając im trwałość. Obserwacje
polaryzacji światła - potwierdzając hipotezę Szkłowskiego stały się w ten sposób ważką metodą badania struktury mgła
wicy.
Błędem byłoby jednak sądzić, że Mgławica Krab nie kryje
już zagadek. Jest raczej na odwrót: dopiero teraz zaczynamy
sobie zdawać sprawę z trudności problemu. Nie wiemy jaka
jest rola gwiazd jądra, jaki jest ich stan fizyczny, co nadało
pewnej ilości elektronów tak olbrzymie energie, skąd się
wzięły pola magnetyczne, dlaczego w ogóle istnieją włókna
itd. Pytania te wciąż czekają na odpowiedź.
STEFAN PIOTROWSKI -

Warszawa

MATERIA MIĘDZYGWIAZDOWA (II)
Prócz uczestnictwa w ogólnym obrocie Galaktyki, kłaczki
materii międzygwiazdowej, różnych rozmiarów chmury i obło~
ki gazowo-pyłowe znajdują się w ustawicznym bezładnym ruchu; mamy do czynienia jakby z ustawicznym "kipieniem"
tego ośrodka. Zderzenia między poszczególnymi obłokami, nierzadkie w kosmicznej skali czasu, hamują te ruchy i jeżeli nie
zamarły one w ciągu klku miliardów lat, przez które z pewnością już istnieje nasza Galaktyka, widocznie musi działać jakiś motor podtrzymujący owe ruchy. Motorem tym są różnice
temperatury gazu w różnych miejscach Galaktyki.
Jaka jest temperatura gazu międzygw!azdowego stanowią
cego przecież ilościowo przeważającą część ośrodka między
gwiazdowego? Pochopne byłoby przypuszczenie, iż skoro ciało
czarne umieszczone w przestrzeni międzygwiazdowej ogrzeje
się zaledwie do paru stopni powyżej absolutnego zera, takaż
będzie temperatura gazu. O temperaturze gazu mierzonej energią ruchu bezładnego atomów i oderwanych od atomów elektronów decyduje gra procesów ogrzewania się i chłodzenia , a więc
procesów, w których energia ogrzewającego promieniowania
gwiazd Galaktyki przekształca się w energię ruchu termicznego ośrodka gazowego i procesów udwrotnych, w których energia ruchu przekształca się w promieniowanie gazu między
gwiazdowego. W pobliżu gwiazd gorących przy czym to
"w pobliżu" należy rozumieć w skali dziesiątek i setek lat świa
tła wodór, stanowiący główny składnik gazu międzygwia
zdowego, jest zjonizowany: jedyny elektron wodoru zostaje
oderwany od jądra atomu wodoru- protonu. Jeżeli jakiś proton zrekombinuje się z elektronem, wkrótce zostanie traEony
przez obdarzony dużą energią foton światła gwiazdy i energia
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ruchu tego oderwanego elektronu wchodzi niejako do puli energii ruchu cieplnego gazu; chłodzenie będzie polegać na zderzeniach elektronów z atomami tlenu i, być może, azotu, zderzeniach połączonych z pobudzeniem tych atomów do ~wiecenia na skutek takich spotkań "wycieka" energia ruchu przekształ
ciwszy stę w energię promienistą. Tak by przedstawiała się
sytuacja w tzw. obszarach HII zjonizowanego wodoru w pobliżu gorących gwiazd. Liczbowa ocena bilansu chłodzenia
i ogrzewania prowadzi do temperatur rzędu kilku, do dziesię
ciu tysięcy stopni. W obszarach z dala położonych od gorących
gwiazd wodór jest niezjonizowany - będą to tzw. obszary
HI - a ponieważ niezjonizowany wodór jest nieprzeźroczysty
dla energicznych, krótkofalowych fotonów, więc proces ogrzeWania polegający, przypominam, na przekształcaniu energii
promienistej światła gwiazd w energię ruchu cieplnego poprzez
odrywanie elektronów z równoczesnym nadaniem im szybkiego ruchu, będzie się rozgrywał głównie poprzez atomy takie
jak węgiel, krzem i metale, które są mniej wymagające co do
ilości energii, jaką musi nieść foton zdolny do oderwania elektronu z atomu. Proces ten będzie dużo mniej wydajny niż w obszarach HU. N atomiast proces ochładzania się będzie w zasadzie przebiegał podobnie i z podobną wydajnością, ,jak w obszarach HI!. W rezultacie w obszarach HI, dużo rozleglejszych
od obszarów HU, ustali się niższa temperatura - rzędu 50 do
100°.
Siłą napędo~ą wiatrów ziemskich są efekty termiczne: rozgrzane przy powierzchni ziemi powietrze unosi się do góry, powstałe w ten sposób prądy powietrza są następnie w sposób
istotny modyfikowane przez obrót Ziemi dając w rezultacie
obserwowane wiatry. Podobnie gaz międzygwiazdowy rozgrzany przez gorące gwiazdy będzie się wznosił z płaszczyzn.y
Drogi Mlecznej wypychany przez otaczający gęstszy gaz. Oczywiście wskutek nieregularnego rozkładu gwiazd gorących te
kosmiczne wiatry nie będą miały tak regularnego charakteru,
jak wiatry ziemskie, niemniej w pobliżu gromad gwiazd wczesnych typów O i B - te typy gwiazd to są właśnie owe
gorące gwiazdy naszego układu gwiazdowego mogą być
wcale silne i szybkości uzyskiwane w ten sposób przez chmury
gazu, mogą dochodzić szybkości dźwięku, charakterystycznej
dla okolic HU, wynoszącej kilkanaście km na sek. Tu wypada
zaznaczyć, że pył jak wskazują obliczenia - jest praktycznie w zupełności uwięziony wewnątrz obłoku gazowego: n a
odcinku małym w porównaniu z przeciętnymi rozmiarami
obłoku międzygwiazdowego nawet znaczna względna szybkość
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pyłku względem obłoku zostanie całkowicie wyhamowana
wskutek zderzeń z atomami gazu.
Innym mechanizmem rozpędzającym obłoki międzygwiaz
dowe będą prawdziwe eksplozje kosmiczne, jakie muszą mieć
miejsce, gdy w stosunkowo gęstej chmurze narodzi się jedna
czy kilka gwiazd typu O. Prawie powszechnie przyjmuje się
obecnie, że gwiazdy wczesnych typów widmowych tworzą się
ustawicznie z materii międzygwiazdowej w ramionach spiralnych Galaktyki. Grube oceny prowadzą do wniosku, że
takie "zapalenie się" gwiazdy następuje względnie szybko może w mniej niż 100 000 lat, i równie szybko rozgrzewają
się otaczające gwiazdę chmury. Rezultatem będzie gwałtowna
eksplozja, która niejako wystrzeli chmury gazów w różnych
kierunkach. Jednak i ten mechanizm nie prowadzi do szybkości tak dużych, jakie są obserwowane u niektórych, wyjąt
kowych obłoków kosmicznych.
Mechanizmem prowadzącym do owych wyjątkowo dużych
prędkości może być zjawisko "rakiety międzygwiazdowej".
Chmura neutralnego wodoru znalazłszy się w pobliżu gorącej
gwiazdy stanowi naturalną rakietę: rozprężający się gwałto
wnie od strony oświetlonej przez gwiazdę gaz swoim odrzutem może rozpędzić resztę chmury do szybkości rzędu kilkudziesięciu km na sek.
W e wszystkich ornawianych ostatnio mechaniiZmach mamy
do czynienia ze zjav.ri.skiem wypychania przez gorące gazy
zimnych, gęstszych mas gazowych otoczenia: rzadki gaz popycha gęstszy. Otóż w takich wypadkach na granicy obu
ośrodków powstaje niestabilność zwana przez fizyków niestabilnością
Rayleigha-Taylora. Wyobraźmy sobie szklankę,
w której na dnie znajduje się powietrze, a na wierzchu warstwa wody: jasne jest, że najlżejsze odkształcenie płaskiej poCtZątkowo powierzchni granicznej między powietrzem i wodą
będzie się powiększać, dopóki woda i powietrze nie wyrnienią
swoich m~.ejsc. Zarówno rachunek, jak i eksperymenty laboratoryjne mówią, że rozwój sytuacji będzie taki, iż gęstszy
gaz czy płyn będzie wąskimi językami przenikał do rzadszego,
a rzadszy będzie wchodził w gęstszy szerokimi kolurnnami czy
bańkami. Otóż pięknym potwierdzeniem tych rachunków i doświadczeń ziemskich są wykonane w ostatnich latach fotografie świecących mgławic galaktyCtZnych, na których widać,
jak języki ciemnej, gęstszej materii wnikają w jasne części.
Ruchy materii międzygwiazdowej mają bardzo istotny
wpływ na powstawanie i kształtowanie się pól magnetycznych
w Galaktyce. Materia międzygwiazdowa, jak widzieliśmy, jest
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w znacznej częsCI zjonizowana; elektrony są oderwane od atomów i mogą się swobodnie poruszać. Materia w takim stanie
dobrze przewodzi elektryczność i, jak uczy elektrodynam;ka,
linie sił pola magnetycznego zachowują się w tym wypadku
tak, jakby były "wmrożone" w materię. Bezładne ruchy obło
ków kosmicznych powodują "namotanie się" linii na obłoki
i jeżeli tylko pierwotnie istniało jakeś pole magnetyczne,
choćby niezmiernie słabe, z czasem wskutek ruchów zjonizowanych chmur kosmicznych jego natężenie będzie wzrastać,
zw:ększać się będzie nagromadzona w l cm energia magnetyczna na koszt energii ruchu - dopóty, dopóki obie gęstości
nie zrównają się. Obliczenia wykazują, że wytworzone w ten
sposób natężenie pola magnetycznego w ramionach spiralnych
Galaktyki wynosi około l : 100 000 natężenia pola ziemskiego
i w szczególności wystarcza do orientowania cząstek pyłu
w sposób tłumaczący powstawanie polaryzacji światła gwiazd.
Pola magnetyczne w Galaktyce odgrywają, jak się zdaje,
istotną rolę w procesie przyspieszania do ogromnych szybkości cząstek pierwotnej składowej promieniowania kosmicznego oraz w zjawisku radiowego promieniowania ciągłego
Drogi Mlecznej.
Składowa pierwotna promieniowania kosmicznego, docierająca do granic naszej atmosfery i wywołująca w niej
różne zjawiska wtórne, składa się w przeważającej części
z protonów, z przymieszką jąder helu i z pewnej ilości jąder
cięższych pierwiastków. Cząstki składowej pierwotnej promieniowania kosmicznego wpadają w górne warstwy atmosfery ziemskiej z olbrzymimi szybkościami , z jednakowym
natężeniem, niezależnym od kierunku, z którego przybywają.
O ile zagadnienie badania składu pienvotnego prom:.eniowania kosmicznego oraz zjawisk wtórnych, wywołanych przez
nie, jest domeną badań głównie fizyków, o tyle . problem pochodzenia pierwotnych cząstek kosm:cznych, zagadnienie,
w jaki sposób i gdzie zostały rozpędzone do prędkości bliskich prędkości światła, wchodzi w zakres astrofizyki.
Istnieją różne hipotezy odnośnie obiektów niebieskich,
z których miałyby być wstrzykiwane w przestrzeń kosmiczną
protony i jądra innych pierwiastków; część cząstek pierwotnych · - raczej niewielka pochodzi zapewne ze Słońca,
źródła reszty dopatruje się wielu badaczy w wybuchach gwiazd
supernowych.
Ponieważ cząstki promieniowania kosm:cznego posiadają
ładunek elektryczny, więc, jak uczy elektrodynamika, tory
ich w obecności pola magnt>tycznego będą określone przez
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przebieg linii tego pola - będą mianowicie mniej lub bardziej ciasnymi spiralami, owiniętymi wokół linii pola. O ile
foton światła gwiazdowego, poruszając się po linii prostej,
dochodzi do nas z tego kierunku, z którego został wysłany,
o tyle cząstka promieniowania kosmicznego na skutek wywołanego ruchami materii międzygwiazdowej powikłania linii
magnetycznych - przypominam, że linie te są jak gdyby
wrnrażone w materię zjonizowaną może dojść do Ziemi
z kierunku nieba diametralnie różnego od tego, w którym
została wyemitowana. W taki sposób dobrze tłumaczy się fakt
niezależności natężenia pierwotnej składowej promieniowania
kosmicznego od kierunku, mimo koncentracji gwiazd w pła
szczyźnie Drogi Mlecznej. Międzygwiazdowe pola magnetyczne zaplątywują w bardzo silnym stopniu tory cząstek kosmicznych i zapewne w znacznej mierze nie wypuszczają ich
poza obręb Galaktyki.
Szybko poruszająca się i obdarzona ładunkiem elektrycznym cząstka kosmiczna będzie zderzała się od czasu do czasu
z wędrującymi ch~otycznie ze znacznymi szybkościami obło
kami międzygwiazdowego gazu, w które wrnrażone są linie
pola magnetycznego. Przy takich spotkaniach cząstka kosmiczna niekiedy będzie tracić pewną małą ilość energii ruchu,
niekiedy niewielką ilość zyskiwać - zysk jednak będzie przeważać. W przerwach między zderzeniami z obłokami między
gwiazdowymi cząstki kosmiczne będą tracić energię w spot. kaniach z atomami gazu międzygwiazdowego. Tylko w zało
żeniu, że już pierwotnie, w momencie wtryśnięcia w przestrzeń kosmiczną, cząstka posiadała dostatecznie dużą energię
ruchu, zyski w zderzeniach z obłokami przewyższają straty
w spotkaniach z atomami gazu.
Gdziekolwiek by powstawały promienie kosmiczne, a więc
szybkie jądra przeważnie wodoru, a także helu i innych pierwiastków, muszą równocześnic powstawać szybkie elektrony,
gdyż inaczej wytworzyłoby się przez nagromadzenie ładunku
ujemnego silne P.Ole elektryczne, które zahamowałoby dalszą
€misję dodatnich jąder. Szybkich elektronów w pierwotnej
składowej promieniowania kosmicznego na górnej granicy
.atmosfery ziemskiej nie obserwujemy. Tłumaczy się to tym,
iż przy niskich pierwotnych energiach ruchu elektrony tracą
zbyt dużo energii na jonizację ośrodka międzygwiazdowego;
przy wysokich energiach - elektron poruszając się po spirali
wokół linii pola magnetycznego jest silnie hamowany na skutek wysyłania w takim niejednostajnym ruchu fali promieniowania elektromagnetycznego.

252

URANIA

Tu dochodzimy, jak się zdaje, do źródła ciągłego promieniowania Galaktyki na radiowych falach metrowych. Za daleko by nas doprowadziło omawianie bardziej szczegółowe
informacji uzyskanych w jednym z najmłodszych działów
astronomii - w radioastronomii. Powiemy tylko, że oprócz
promieniowania radiowego wysyłanego przez oddzielne radioźródła, ściśle zlokalizowane w różnych miejscach sklepienia
niebieskiego, dochodzi do nas promieniowanie z całego nieba,
wykazujące silny wzrost intensywności ku płaszczyźnie Drogi
Mlecznej. Natężenie tego promieniowania - i to jest dlań
bardzo charakterystyczne - wzrasta z długością fali, osiąga
jąc wysokie wartości na falach metrowych. Szczegółowe obliczenia wskazują, że elektrony kosmiczne hamowane w polach
magnetycznych Galaktyki będą promieniować głównie na.
falach metrowych i jeśli przyjąć ich ilość równą ilości protonów kosmicznych obserwowanych w pobliżu Ziemi, otrzyma
się dobrą zgodność zarówno co do całkowitego natężenia, jak
i wzrostu natężenia z długością fali - tak jak to dają obserwacje ciągłego promieniowania Drogi Mlecznej. Naszkicowana
tu teoria ma w znacznej mierze charakter spekulatywny i nie
wiadomo, jak długo ostanie się w nauce ..Jedno jednak wydaje się dość pewne -- a wynika to także z obserwacji promieniowania oddzielnych radioźródeł - iż emisja kosmicznych
fal radiowych wiąże się w jakiś sposób z szybkimi ruchami
rozproszonej materii i istnieniem pól magnetycznych.
Żaden, jakkohviek pobieżny, przegląd zagadnień związa
nych z istnieniem materii mi. ędzygwiazdowej nie może pominąć omówienia znaczenia tej materii w procesie powstawania
gwiazd. Wszystkie teorie powstawania gwiazd mają w znacznej mierze charakter czysto spekulatywny; postaram się
uwypuklić w tym zagadnieniu te momenty, w których nawią
zuje się do pewnych niewątpliwych faktów obserwacyjnych.
Otóż jednym z takich wniosków wyciągniętych wprost z obserwacji jest ten, że przynajmniej niektóre typy gwiazd powstają w
Galaktyce nawet obecnie. Odkryto mianowicie
istnienie skupisk gwiazd, tzw. asocjacji, które stanowią gromady gwiazdowe o tak luźnej strukturze, tak słabej więzi
grawitacyjnej, iż data ich powstania musi być bardzo świeża
w skali kosmicznej: w czasie miliona czy dziesiątka milionów
lat asocjra cja, wskutek rozrywających sił przypływobodźczych
jądra Galaktyki i wskutek działań perturbacyjnych sąsiednich
gwiazd, musi się rozproszyć, niejako wśród tłumu innych
gwiazd naszego układu gwiazdowego. Skoro więc dziś ją spostrzegamy, widocznie powstała nie dawniej niż kilka milio--
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nów lat temu. Dalej, rozważania nad wydajnością źródeł
energii gwiazd prowadzą do wniosku, że gorące gwiazdy
wczesnych typów widmowych, O, tak rozrzutnie gospodarują
swymi zasobami energetycznymi, iż mogą istnieć w tym stanie, w jakim je dziś obserwujemy, najwyżej okres rzędu
miliona lat. Ponieważ gwiazdy gorące, asocjacje gwiazdowe
występują zarówno .w naszej Galaktyce, jak i w innych odległych galaktykach właśnie w ramionach spiralnych, a więc
tam, gdzie koncentracja pyłu i gazu jest największa, nasuwa
się naturalny \Vniosek, że gwiazdy rodzą się na drodze kondensacji materii międzygwiazdowej .
.Jak taki proces mógłby przebiegać? Być może, że czynnikiem zapoczątkowującym powstanie kondensacji materii
międzygwiazdowej
jest ciśnienie promieniowania. Można
przyjąć, że w przybliżeniu promieniowanie ogółu gwiazd
przychodzi z jednakowym natężeniem ze wszystkich kierunków; pojedyncza cząstka jest jednakowo naciskana ze wszystkich stron i promieniowanie nie ma żadnego wpływu na jej
ruchy. Sytuacja ulega zmianie, gdy cząstka znajdzie się w pobliżu jakiejś silniej absorbującej chmury: symetria ciśnienia
zostaje naruszona, gdyż promieniowanie gwiazd dochodzące
poprzez chmurę jest osłabione; w rezultacie cząstka będzie
popychana ku chmurze. Z chwilą wytworzenia się w ten
sposób silniejszej kondensacji materii międzygwiazdowej zaczną w niej dochodzić do głosu siły grawitacji i dalej, na
drodze kontrakcji grawitacyjnej, dojdzie do utworzenia się
gwiazdy. I znowu jest faktem obserwacyjnym, że w wielu
miejscach na niebie obserwuje się tzw. globule, małe, okrągłe,
ciemne mgławice, rzutujące się na jaśniejsze tło czy to jakiejś
jasnej mgławicy, czy po prostu bogato usianego gwiazdami
pola; być może, że są to właśnie proto-gwiazdy. Czy powstały
one na drodze kontrakcji zapoczątkowanej przez ciśnienie
promieniowania - trudno powiedzieć.

*

W wykładzie niniejszym starałem się dać przegląd niektórych wybranych najaktualniejszych działów fizyki ośrodka
międzygwiazdowego; . o wielu, może równie interesujących,
nie mówiłem rezygnując świadomie z kompletności. Niećh mi
wolno będzie zakończyć pewną uwagą natury ogólnej, dotyczącą rozwoju nauk matematyczno-fizycznych. Wydaje mi się,
że omówione w tym wykładzie problemy dość wyraźnie wska2;ują na głębokie powiązanie między fizyką a astrofizyką; ta
ostatnia stanowi w pewnej mierze rozszerzenie fizyki na zakresy skrajnych temperatur i gęstości. Silne powiązania istnie-
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ją między astrofizyką i chemią fizyczną, między astrofizyką
i geofizyką . W~eszcie zarówno fizyka, astrof:zyka, chemia
fizyczna, jak i geofizyka korzystają z usług matematyki i jak uczy historia - wiele razy one z kolei dawały impuls
w matematyce do podjęcia nowych kierunków poszukiwań.
Troska o podtrzymanie naturalnych powiązań istniejących
między różnymi działami nauk matematyczno-przyrodniczych,
dbałość o harmonię ich rozwoju, są, wydaje mi się, istotnymi
warunkami pełnego rozkwitu Philosophiae Naturalis.

JERZY POKRZYWNICKI- Warszawa

BOLIDY I METEORYTY W STAROZYTNYM EGIPCIE
W pracy swej na temat komety Halleya D. J. S c h o v e 1 )
zau~ażył, że choc:aż jasne niebo Egiptu szczególnie sprzyjało
obserwacjom wszelkich niezwykłych jasnych zjawisk na niebie, jako to komet lub meteorów, to jednak podobne zjawiska
nie zostały dotychczas ostatecznie zidentyfikowane w napisach hieroglif:cznych.
Pogląd ten wymaga jednak zdaniem R. O. F a u l knera 2 )
pewnych poprawek. Prawda, że w tekstach tych nie udało się
naukowcom znaleźć jakichkolwiek aluzji do obserwacji komet,
jednak sprawa przedstawia się inaczej w odniesieniu do m eteorów i meteorytów. Odpowiednikiem nazwy dla meteoru
w tekstach egipskich jest, jak to się uważa, wyraz seshed.
Faulkner przypuszcza, że wyraz ten mógł być użyty zarówno
w sensie bolidu, jak i meteorytu.
D1uga historia starożytnego Egiptu - ponad trzy tysiące
lat - napawała nas nadzieją znalezienia w tekstach egipskich
wielu danych na temat meteorów, jednak Faulknerowi udało
się w nich znaleźć tylko cztery, z których trzy pochodzą tylko
z dwóch napisów i to z czasów jednego i tego samego panowania.
Pierwszą na ten temat aluzję można znaleźć w bajecznej
opowieści pochodzącej w przybliżeniu z roku 1900 p. n. e.
W opowieści tej pewien człowiek podróżujący w słu.i:bie króla
uległ katastrofie rozbicia się okrętu i został wyrzucony na
tajemniczą wyspę, zamieszkiwaną przez olbrzymiego węża
obdarzonego darem mowy. Wąż ten opowiedział rozbitkowi,
że jest on jedynym pozostałym przy życiu z pośród wężów,
1)

"Halley's Comet, 1930 B. C. to A. D. 1936" (Journal of the Brit.

Astr. Assoc. 65, str. 287, 1955)

,,Meteors in ancient Egypt" (Journal of the Brit. Astr. Assoc., 6S
litr. 216, 1958).
2)
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stanowiących niegdyś gromadę węzow, która uległa zniszczespadła gwiazda ... zostali spaleni". Napis ten stanowi
niewątpliwie zdaniem Faulknera aluzję do spadku mete-

niu ,,gdy
orytu 3).

Rys. l. Dwa rysunki hieroglificzne
egipskie. Oznaczają one ż e lazo
boa-en-p inaczej , , kamień" lub
"metal'' z nieba. Górny rysunek
wzięty z "Lepsius Denkm." (19
dyn,astia) a dolny z "Haris Papyrus". (wg C zirwińskiego,
Priroda, nr 3, str. 74, 1946).

Następny tekst pochodzi z napisu o paręset lat młodszego,
w przybliżeniu z roku 1450 p. n. e. W poemacie opiewającym
czyny wielkiego wojownika faraona Tutmosisa III, znajdujemy ustęp opiewający, że we Wschodnich krajach "widziano
Jego Majestat .iako grzmiąca" błyskawicę, siejącą ogień i plomienie i dającą ulewę''. Napis ten zdaniem Faulknera odnosi
się raczej do kuli ognistej niż do meteorytu 4).
Niewątpliwie do meteoru odnosi się współczesny Tutmosisowi III napis z Gebel Barkal w Sudanie, który mówi
o królu w czasie bitwy, że "błyskał on pomi ędzy dwoma wojskami, jak gwiazda, gdy przecina ona niebo".
Wreszcie w tymże napisie znajdujemy wzmiankę o ówczesnym jakimś spadku meteorytu: "w czasie gdy dwaj strażnicy udawali się na wartę nadbiegła ku nim od strony połu
dniowej gwiazda taka, jaka nigdy nie była poprzednio widziana, wyrzucając coś z siebie, tak, iż żaden z nich nie mógł ustać
i padł jak długi". O tym, że zjawisko powyższe było spadkiem
meteorytu, a nie naprzykład kometą, pisze dalej Faulkner,
świadczy fakt, że obaj wartownicy zostali obaleni na ziemię
3
)

W starożytności brano ślady pyłowe, pozostawiane przez bolidy, za

węże
mogło być po

czarne

lub smoki latające po niebie. To "spalenie się" wężów
prostu rozwianiem s : ę w atmosferze tych śladów (przyp.

aut.).
4
) Jeśli uważać, że pod tą "ulewą" należy rozumieć deszcz meteorów,
to nie mógł on pochodzić z bolidu. Z bolidu co najwyżej syp ; ą się "iskry".
Natomiast gdyby przyjąć, że ta "ulewa" była czymś innym, to mogła być
Przede wszystk'm deszczem meteorytów, wypadających z jakiegoś superbolidu (przyp. aut.).
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prawdopodobnie falą powietrza powstałą przy spadku meteorytu.
Wprawdzie tylko ten jeden wypadek spadku meteorytu
wykryty został przez Faulknera w napisach hieroglificznych,
jednak już z tego szczupłego materiału wydaje się rzeczą niewątpliwą, że zjawiska meteorytyczne były na tyle dobrze
znane starożytnym Egipcjanom, że aluzje o nich mogły się
odbić w ich utworach literackich. Wreszcie dowodem, że
w starożytnym Egipcie znana była materia meteorytów żela
znych, może być napis hieroglificzny z czasów XIX dynastji
(rys. 1). O tym zaś, że materia ta była ceniona, świadczy
naszyjnik paciorków z żelaza meteorytycznego znaleziony
w jednej z piramid datującej z przed czasów I Dynastji, tzn.
z przed 3000-4000 lat p. n. e. 5).
KRONIKA
Jeszcze o księżycach Marsa.
W obszernym wywiadzie, opublikowanym w Komsomolsk:ej Prawdzie
z dnia l. V. 1959 r. znany astronem radziecki J. S. Szkło w ski
przyłączył s:ę do hipotezy, według której maleńkie księżyce Marsa:
Phobos i Deimas są ciałami wprowadzonymi na swe orb1ty w sposób
sztuczny. Hipoteza ta nie jest nową, słyszy się o niej bowiem conajmn.eJ od r~ku 1!151, kiedy to U. łi e a r d, zre:;ztą m13tyk i okultysta,
wydał książkę na pograniczu "science-fiction", w której opisywał inteligentnych "Marsjan", którzy wystrzelili sztuczne księżyce. Heard nie
podawał jednak żadnego uzasadnienia tej hipotezy, obecnie zaś analL
zując znane fakty o obu księżycach, można dojść do wniosku, że hipoteza sztucznych satelitów nie jest tak nieprawdopodobna, jakby się na
pierwszy rzut oka wydawało.
W cle ciekawych faktów, wśród nich najważniejsze- trudności kosmogoniczne wyjaśnienia powstania satelitów, było niedawno zestawionych
w Uranii (art. "Najdziwniejszy układ satelitów", Urania, nr 3, 1959 r.).
Do argumentów tych Szkłowski dodaje jeszcze jeden, wypływający
z obserwacji ruchu obu satelitów. Zgodnie z prawami mechaniki nieba
Phobos powinien stale przyśpieszać swój bieg i przybliżać się do Marsa,
Deimos zaś - stale oddalać się. Obserwacje ruchu księżyców wykazują,
że tak jest w istocie, ale Phobos przybliża się do Marsa o wiele szybciej
niż to wynikałoby z obliczeń (przeprowadzanych m. in. przez W h i pp l e' a). Szkłowski jest więc zdania, że oprócz uwzględnianego w rachunkach oddziaływania przypływowego Marsa i Phobosa, trzeba wziąć również pod uwagę hamowanie satelity przez górne warstwy atmosfery
planety. Na tej wysokości, na której krąży Phobos (około 6000 km)
atmosfera Marsa jest już jednak niezwykle rozrzedzona i aby hamowanie to mogło wyjaśnić obserwowane zmiany ruchu satelity, trzeba
przyjąć, że ma on niewielką masę i gęstość wielokrotnie mniejszą od
wody. Szkłowski wysuwa zatem domysł, że Phobos może być wewnątrz
pusty. To przypuszczenie i wspomniane trudności kosmogoniczne skla6)

E. L. Krinow- ,,Osnowy Mietieorytyki", Moskwa 1955, str. 11
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nw]ą go do przyłączenia się do hipotezy, że satelity Marsa są tworami
sztucznymi.
Nowe światło na tę sprawę rzucą być moze wyniki dokładnych, fotoelektrycznych badań jasności satelitów Marsa, które miały być WYkonywane podczas opozycji z 1956 r. w obserwatoriach amerykańsk'ch
(m. in. przez G. P. Ku i per a). Gdyby udało się stwierdzić, że satelity
nie wykazują zmian jasności wywołanych obrotem dokoła osi, jak to
się ctz:eje w wypadku nieregularnych i nieforemnych brył planetoid,
hipoteza sztucznych satelitów zyskałaby mocniejsze podstawy.
Szkłowski jest zdania, że takie sztuczne satelity mogą być pozostałością, pomnikiem wysokiej cywil!zacji, jaka niegdyś istniała na Marsie,
tak jak piramidy egipskie są pomnikiem cywilizacji faraonów.
A no zobaczymy - na Marsie.

A. Wróblewski

Pierwsze obserwacje mgławic w dalekim ultrafiolecie
Metody obserwacji korzystające z techniki rakietowej, po sukcesach
odnies:onych na polu geofizyki, zaczynają coraz częściej być stosowane
w obserwacjach astronom:cznych. Jak wiadomo, ozon znajdujący się
w górnych warstwach atmosferycznych nie dopuszcza do powierzchni
Ziemi promieniowania o długości fali krótszej od 3200A. Jedynym więc
sposobem dokonania obserwacji w dalek:m ultrafiolecie jest wzniesienie
przyrządów ponad warstwę ozonu, czyli na wysokość powyżej 100 km.
Od dziesięciu już lat obserwuje się tą metodą daleki ultrafiolet w widmie promieniowania słonecznego; n'edarwno pokuszono s!ę o wykrycie
promieniowania o długości fali 1225-1350 A pochodzącego od chmur
gazowych w naszej Galaktyce.
Pierwsza próba uwieńczona pomyślnym rezultatem dokonana została
w nocy 17 listopada 1955 r. Stwierdzono wówczas że strumień promieniowania o długości fali z przedz:ału 1225-1350 A jest w pełni mierzalny. Jednakże słaba zdolność rozdzielcza aparatury nie pozwoliła na
zidentyfikowanie źródeł.
Ponowna próba podjęta została 28 marca 1957 r. na poligonie rakietowym Wh'te Sands Proving Ground w stanie Nowy Meksyk (U. S. A).
Użyto rak:ety Aerobee 10-c uzbrojonej w 12 fotometrów czułych na promieniowa"lie widzialne oraz w cztery liczniki fotonów czułe na promieniowanie z przedziału 1225-1350 A. Liczn'ki te działają na zasadzie
licznika Geigera z tym, źe elektrony zapoczątkowujące wyładowanie lawinowe pojawiają się dzięki fotojonizacji tlenku azotu wypełniającego
licznik. Fotojonizacja może nastąpić jedynie wówczas, gdy \Promieniowanie padające ma długość fali mn:ejszą od 1350 A. Z drugiej strony
okienko w powłoce rakiety - przez które promieniowanie pada na licznik - zamknięte jest płytką z fluorku wapnia nie przepuszczającą prom!eniowania o długości fali mniejszej od 1225 A. W ten sposób licznik
reaguje jedynie na promieniowanie z zakresu 1225-1350 A. Liczniki
skierowane były pod kątcmi 75°, 82°,5, 90° i 105° do osi symetrii rakiety. Dz:ęki temu przy obrocie rakiety dookoła osi podczas lotu (jeden
obrót w ciągu 16 sek.) "oglądały" one pas nieba o szerokości 30° wzdłuż
"równika" rak!ety. Pas ten w czasie lotu uległ znacznemu zwiększeniu
na skutek ruchu precesyjnego rakiety .
Maksymalna wysokość osiągnięta w czasie lotu wynos'ła 146 km,
przy czym efektywny czas obserwacji, odpowiadający pobytowi powyżej
95 km, wynosił 200 sekund. Informacje zbierane przez liczniki fotonów
przekazywane były natychmiast drogą radiową na z:emię. Byłyby one
jednak zupełnie bezwartościowe, gdybyśmy nie znali każdorazowej orien-
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tacji rakiety w przestrzeni, gdyż tylko wówczas możemy jednoznacznie
przypisać maks'mom sygnałów przekazywanych przez l:czniki położen:e
odpowiednich punktów na niebie. Udało się to uczynić przy J:>Dmocy
danych przekazanych przez fotometry czułe na promieniowanie widzi[)lne Mta nowicie rr etodą prób i błędów utożsamiono maksymalne
wskazania fotometrów z położeniem najjaśniejszych gwiazd na niebie.
Dokładność w ten sposób dokonanej orientacji jest rzędu l 0 .
W rezultacie stwierdzono, iż na niebie występują rozciągłe obszary
świecące intensywnie w dalekim ultrafiolecie. Obszary te występują
w pobl:żu pasa Drogi Mlecznej i są niewątpliw:e związane z materią
międzygwiazdową. Jest rzeczą ciekawą że choć skorelowana z położe
niem obszarów em'tujących w linH wodorowej H a (tzw. sfer Stromgrena), em'sja ultraf'oletowa jest znacznie intensywniejsza i rozciąga
się na nieporównanie wh:;ksze połacie nieba niż jej odpowiednik optyczny. Szczególnie interesująca jest okolica wokół gw·azdy a Panny.
Wykryto tam obszar o rozmiarach 15°Xl5°, świecący silnie w dalek'm
ultrafiolecie, przy calkowitym braku jakiejkolwiek em'sji w dziedzinie
optycznej widma. Być może, że jest to zupełnie nowy typ mgławicy
o nieznanym na razie mechaniźmie świecen:a.
(wg. Astrophysical Journal, November 1958 r.)
S. Grzędzielski
Zmiany

stałej słonecznej.

Astronomowie amerykańscy H. J. J o h n s o n i B. I r i ar t e z Obserwatrium Lawella ogłosili niedawno ciekawe wyniki fotoelektrycznych
obserwacji jasności planet: Urana i Neptuna, wykonanych w latach
1953-1958. Celem tych obserwacji było wykrycie ewentualnych zmian
wiekowych jasności tych planet, których przyczyną mogłaby być zmiana
ilości światła wysyłanego przez Słońce.
Ewentualne zmiany stałej słonecznej (jest to wielkość charakteryzująca całkowitą ilość promieniowania wysyłanego przez Słońce) odbijają się najbardziej w krótkofalowej cz~;ści widma. Z tego względu pomiary były wykonywane w świetle niebiesk'm (promieniowanie bardziej
krótkofalowe jest silnie pochłaniane przez naszą atmosferę, co mogłoby
wprowadzać jakieś błędy). Wykonano ogółem 272 obserwacje jasności
Urana i 264 obserwacje Neptuna. Poszczególne wyn'ki pomiarów różniły
się nieco między sobą, nie udało się jednak stwierdz.ić wśród nich okresowych wahań, których przyczyną mógłby być wirowy ruch planet.
Okazało się natom:ast, że średnie jasności planet, otrzymane z obserwacji całego roku, wykazują w omawianym okresie systematyczny
wzrost (oczywiście uwzgl<;dniono tu wszystkie J:>Oprawki, wynikające ze
zmian odległości planet od Słońca i ocl Ziemi). Przebieg obserwowanych
zmian jest taki sam dla Urana i Neptuna, co jest dowodem, że przyczyny · zmian należy szukać na Słońcu. Autorzy oceniają, że obserwo_
wany wzrost jasności planet wskazuje na to, że w okresie 1953-1958
ilość promieniowania wysyłanego przez Słońce (ściślej: stała słoneczna)
zwiększyła się o 2°/e.
(Lowell Observatory Bulletin, nr 96, March 195g)
A. Wróblewski

URANIA

259

Budowa nowego obserwatorium w U. S. A.
14 marca 1958 roku Narodowa Fundacja Naukowa USA ogłosiła wybór miejsca pod budowę nowego Narodowego Obserwatorium Astronomicznego*). Decyzję poprzedziły trzyletnie badania klimatyczne i meteorologiczne przeprowadzone w sześciu południowo-zachodnich stanach.
W ich wyniku za najlepsze miejsce dla wzniesien:a przyszłego obserwatorium uznano szczyt K itt Peak w Arizonie. Zadziwiające jest tempo
z jakim przystąpiono do realizowania planów budowy. Już w czerwcu
1958 obserwatorium posiadało oprócz budynku mieszkalnego dwa. teleskopy o średnicy 40 cm przeznaczone do obserwacji fotometrycznych.
W październiku br. oddany zostanie do użytku reflektor 90 cm. Rozpoczęto prace nad konstrukcją wielkiego reflektora, którego zwierc i adło
ma posiadać średnicę ponad 2 metry. Blok szkła pyrreksowego przeznaczony na ten cel mierzy 210 cm. Przewiduje się, że instrument ten wej_
dzie do akcji przed końcem 1960 roku.

(wg. Astronamical Journal 63, 308, 1958)
Bezpośrednie

wyznaczenie masy gwiazdy zm1ennej

J. Smak
długookresowej

J. D. F e r n i e z obserwatorium Goethe Link w stanie Indiana dopodsumowania dotychczasowych danych obserwacyjnych układu
podwójnego X Oph (X Wężownika). Tworzą go: olbrzym typu widmowego K 2 i zmienna długookresowa typu M 6 o okresie P = 337d. Obserwacje astrometryczne, prowadzone od przeszło 50 lat, pozwalają wyznaczyć okres obiegowy układu. Wynosi on około 500 lat. Połączenie
obserwacji astrometrycznych z danymi spektroskopowymi odnośnie
prędkości radialnych umożliwia precyzyjne wyznaczenie mas obydwu
gwiazd. Olbrzym K 2 posiada masę równą 1.2 MO. Wyn:k ten jest zgodny
z innymi, poprzednimi wyznaczeniami mas gwiazd podobnego typu.
Dla zmiennej otrzymano natomiast niezwykle małą wartość 0.8 mas
Słońca. Dotychczas przypuszczano, że zmienne typu Mira Ceti ("Cudowna" Wieloryba) posiadają masy kilkunastokrotnie przewyższające
masę Słońca. Oszacowania takie oparte były głównie na zależności
masa - jasność. Wynik Fernie pozostaje w zgodzie z wyznaczeniem
przez Deutscha (w r. 1957) masy prototypu zmiennych długookreso
wych - Miry Ceti. Masa tej g\viazdy okazaJ:a się mniejsza od masy
konał

Słońca.
Mając

K 2, tj. jego masę, jasność i tempena podstawie wyników teorii ewolucji
gwiazd pokusić się o wyznaczen~e wieku gwiazdy. Ten sam wiek z pewnością posiada i drugi składnik układu. Otrzymana przez Fernie wieL
kość około 6 miliardów lat świadczy o tym, że zmienne długookresowe
o charakterystykach podobnych do X Oph (głównie chodzi tu o okrea
zmienności) są gwiazdami bardzo starymi.
(wg. Astronamical Journal 63, 305, 1958)
J. Smak
dane fizyczne

raturę powierzchniową,

składnika

można

*) Por. Urania, Nr 12, 1958.
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Układ

Alfy Centaura.

Układ a Centaura, jeden z najwcześniej odkrytych układów podwójnych, składa się z dwóch jasnych gwiazd (Om,3 i 1m,7) i jest od nas odległy

około 4,3 lat świetlnych. W odległości około 2° na niebie od tego układu
znajduje się słaba (11m) gwiazdka Proxima Centaura, której odległość
od nas jest również bliska 4,3 lat świetlnych. Powstaje pytanie: czy
Proxima jest związana siłami grawitacyjnymi z układem Alfy Centaura,
czy też znalazła s : ę w jego pobliżu zupełnie przypadkowo i kiedyś oddali
się od niego. Inaczej mówiąc, ciekawi nas, czy względem układu Alfy
Proxima ma prędkość eliptyczną, czy też paraboliczną .
C h.G a s t e y er (Van Vleck Observatory) przeanalizował to zagadnienie biorąc pod uwagę masy, pozycje na niebie i ruch pozorny omawianych gwiazd. Doszedł on do wniosku, że orbita Proxrmy względem
ukladu Alfy Centaura może być eliptyczna, pod warunkiem, że
Proxima znajduje się bliżej nas niż układ Alfy, jednak nie dalej od niego
niż 0,18 roku świetlnego. Warunek ten można też sformułować inaczej,
a mianowicie, że paralaksa Proximy nie może być większa od paralaksy
Alfy o więcej niż o 0,032 sekundy łuku.
Pom:ary pozycji tych gwiazd, wykonane na 114 kliszach otrzymanych
w Obserwatorium Yale wykazały, że paralaksa Proximy przewyższa
paralaksę Alfy tylko o 0.015 sekundy łuku. (błąd tego wyznaczenia wynosi ±0",010). Tym samym możliwe jest, że Proxima jest trzec'm składn;
kiem układu Alfy Centaura. Dokładne wyznaczenie orb:ty Proximy nie
jest jeszcze możliwe, nie znamy bowiem z dostateczną dokładnością jej
pn;dkości radialnej, tzn. składowej prędkości wzdłuż promienia widzenia,
a tylko pn;dkość prostopadłą do tego promienia. Gasteyer wyliczył, że
jeśli orbita Proximy jest eliptyczna, to wielka jej półoś przekracza 7 000
jednostek astronomicznych a okres obiegu wynosi ponad 300 000 lat.
Wyznaczenie prędkości radialnej Proximy jest bardzo trudne ze wględu
na małą jasność gwiazdy.
(Sky and Telescope, May 1959, str. 380)
A Wróblewski

o

ruchu obrotowego Ziemi
Użycie do wyznaczania czasu
precyzyjnych zegarów atomowych
umożliwia śledzenie nieregularności ruchu obrotowego Ziemi nawet na
krótkich odcinkach czasu. W. M ark o w i t z i R. G. H a 11, porównując
wyniki obserwacji astrometrycznych wykonywanych regularnie w Obserwatorium Morskim w Waszyngtonie z wyznaczeniami czasu opartymi
na standartach atomowych w Laboratorium Fizycznym w Teddington
(Anglia), stwierdzili, że w czasie od września 1955 r. do stycznia 1958 r.
okres obrotowy Ziemi uległ wydłużeniu o o,sool. W lutym 1958 nastąpiło
natomiast gwałtowne jego skrócenie o jedną trzecią podanej wyżej wielkości, ale w czasie zaledwie dwu tygodni. Materiały zbierane w wielu
obserwatoriach całego świata pozwolą być może w przyszłości na wyjaśnienie przyczyn obserwowanych zjawisk.
(wg. Astronamical Journal 63, 307, 1958)
J. Smak
Nieregularności

7300 obserwacji sztucznych satelitów
Obserwatorium Astrofizyczne Instytutu Smithsona, które jest obok
w Moskwie drugim światowym centrum obserwacji sztucznych
satelitów, ogłosiło, że w ciągu pierwszego roku obserwacji (4 X 1957 ·1 X 1958) zebrano ogółem 7393 obserwacje, w tym 6816 wizualnych i 577
ośrodka
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fotograficznych. Obserwacje te odnoszą s:ę do 3 satelitów radzieckich
amerykańskich, jak również do rakiet nośnych i osłon dziobowych.
które były wprowadzane na orbity okołoziemskie wraz z satelitamL
Wszystkie obserwacje są opracoWYwane w Cambridge (Massachusetts)
(Sky and Telescope, November 1958 str. 28)
A. Wróblewskt

i 4

Planetar:um w Pradze
W stolicy Czechosłowacji, Pradze, rozpoczęto budowę wielkiego planetarium. Aparatura planetarium została sprowadzona z zakładów Zeissa
już kilka lat temu. Kopuła planetarium o średnicy 23,5 metrów pomieści
640 osób. Budowa gmachu ma być zakończona we wrześniu 1960 r.
(Rise Hvezd nr 12, 1958)

Gdzie gwiazdy

A. WróbLewski
przestają migotać

Migotan:e gwiazd, znane nam wszystkim tak dobrze zwłaszcza w pogodne, bezchmurne noce, a tak często nadużywane przez poetów.
powstaje przy przechodzeniu promieni ś""iatła gwiezdnego przez atmosferę ziemską.

Astronom amerykański, dr Alfred H. Mikesell, wzleciał niedawn()
balonem o otwartym koszu, aby ustalić dokładnie granicę, na której
kończy się występowanie tego złudzenia. Sądził, że znajdz:e w ten sposób kres właściwej atmosfery troposfery i jej granice ze stratosferą. Po.
osiągnięciu najwyższego punktu swego wzlotu, tj. ponad 12 000 m, zobaczył w istocie gwiazdy świecące bardzo jasno, ale nie migotające. Na
nieszczęście jednak nie był w stanie posługiwać się swym teleskopem
dla precyzyjnego ustalenia wysokości tego zjawiska, gdyż balon stale
obracał się dookoła swojej osi. Dr Mikesell ooczynił zarazem na sobiesamym szereg ciekawych obserwacji fizjologicznych z zakresu wytrzymałości człowieka na niskie temperatury. W czasie lotu znosił bowiem
temperaturę -59° C w ciągu l godz. 45 min.
("Science et Vie" 1958, 94, 490, s. 24)
E. Szeligiewicz

GWIAZDY NASZEGO NIEBA
a Herkulesa- układ wielokrotny, zanurzony we wspólnej otoczce gazoweJ
a Herkulesa jest znaną gwiazdą wizualnie podwójną. Składniki je}
odległe od siebie o 4"6. widoczne są osobno już przy użyc u niewielkiej
lunety. Na pierwszy rzut oka jest to typowa para gwiazd związanych
ze sobą w przestrzeni siłami grawitacji. Zjawiska fizyczne, jakie roz_
grywają się w tym układzie, sprawiają jednak, że wśród tysięcy znanych gwiazd podwójnych a Herkulesa zajmuje niepoślednie miejsce. Na
wstępie podajemy garść informacji o ,.geografii" układu, by potem opisać jego osobliwości.
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Jaśniejszy składn i k układu jest nadolbrzymem typu widmowego M 5.
Większość gwiazd tego typu czerwonych olbrzymów i n adolbrzymów,
wykazuje nieregularną lub półregularną zmienność blasku. a Herkulesa
nie jest wyjątkiem . Jasność gwiazdy (średnia m ·i?
3,5) ulega zmianom
<O amplitudzie om,s, z okresem około 6 lat, obok których występują mniej

=

regularne wahania krótkookresowe do J,mo, o okresie 50-100 dni. Przyczyną zmienności są prawdopodobnie nieregularne pulsacje zachodzące
w zewnętrznych warstwach gwiazdy; taki mechanizm najlepiej dz : ś wyjaśnia efekty obserwowane u zmiennych czerwonych nadolbrzymów.
Drugą gwiazdą układu jest olbrzym typu GO, prawie dwie wielkości
słabszy od głównego składnika . Na drodze obserwacji spektroskopowych odkryto, że a HerB posiada n 'ewidocznegc towarzysza; jej prędkość
radialna ulega regularnym zmianom z okresem 52 dni i amplitudą ponad
'70 km/sek. Towarzysz, oznaczony jako a Her C, niewidoczny nawet
w największych teleskopach, nie przejawia bezpośrednio swojej obecności
również na spektrogramach.
Tak skąpe dane obserwacyjne nie wystarczają do wyznaczenia dalszych cech fizycznych gwiazd - składników a Herkulesa. Sytuację pogarsza brak znajomości paralaksy. To też podane w poniższej tabelce
1nformacje zostały otrzymane przy szeregu niepewnych założeń. I tak,
-o jasnościach absolutnych można wnioskować jedynie z charakterystyk

składnik

- -typ widmowy
jajSność absolutna (wiz.)
temp.eratura efektywna
promień (R0 = l)
masa (M0 = l)

_l

--

A

l

B

-- M5II
-2, 4
2700°
580
15

-~

c

-

GOII- lll
-O,'"J
5200°
12
4.1

A3V
+1,·8
9100°
1.7
2.5

l

widmowych. Ocenom tym odpowiada odległość układu 150 parseków,
zaś wzajemna odległość gwiazd A i B
700 jednostek astronomicznych.
Równ : eż masy gwiazd A i B przyjęto odpowiednio do ich typów widmo_
wych. Najbardziej niepewne są oczyw i ście informacje o składniku C,
wydedukowane z danych obserwacyjnych przy największej ilości dodatkowych założeń. Masy zawarte w tabelce pozwalają wyznaczyć okres
-obiegu orbitalnego w układzie wizualnym gwiazdy A i pary B 1- C; wypada on równy w przybliżen i u 6 000 lat. Precyzyjne obserwacje astro-

=

metryczne nie obejmują wprawdzie przedziału czasu potrzebnego na
wyznaczenie orbity w :zualnej, zgadzają się jednak dość
dobrze z podaną wyżej h i potetyczną wartośc l ą okresu.
Dane obserwacyjne dostarczają jeszcze jednego dowodu realności wyników przytoczonych powyżej. W latach dwudziestych bieżącego stulecia
w Obserwatorium na Mt. Wilson m 'erzono bezpośrednio, za pomocą interferometru, widome średnice niektórych olbrzymów. Dla a Her A otrzy_
mano wtedy d = 0",030 Jeśli przyjąć odległość gwiazdy 150 parseków
i promień 580 R0, to otrzymuje się d = 0",036, w dobrej zgodzie z obserbezpośrednie

wacją.

Badania spektroskopowe a Herkulesa ujawniły istnienie w widmach
<>bydwu głównych składników zagadkowych linii nie pochodzących od
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żadnej

z tych gwiazd. Zeby bliżej zrozumieć cały skomplikowany problem
interpretacji tych w:dm, omówimy je nieco dokładniej. Składmk A produkuje linie charakterystyczne dla późnego typu widmowego, o dość
znacznej szerokości, powodowanej bezładnymi ruchami w atmosferze tzw. turbulencją. Pr<;.dkość gwiazdy wyznaczona z położenia tych linii
wynosi - 35 km/sek (znak "minus" oznacza, że gwiazda przybliża się do
<>bserwatora). Widmo gwiazdy B zawiera również linie nienormalnie sze_
rokie; w tym wypadku jednak, sądząc z ich kształtu, jest to efekt rotacji

Widmo gwiezdy A

Widmo gw/azdg 8
~<~---:').

Rys. l. Schematyczny wygląd dowolnie wybranej linii w widmach
a Her A i a Her B. Ostra linia, widoczna w tym samym miejscu w w:d_
mach obydwu gwiazd, jest produkowana w rozszerzającej się otoczce zawierającej cały układ Składn:k B daje linie. których położenie jest różne
w różnych momentach czasu; strzałka pokazuje zakres tych zmian.

>
Kierunek

>
~HerA

do

z,-eml

Rys. 2. Schemat układu a Herkulesa według D e u t s c h a. Promień
gazowej otoczki, w której zanurzony jest układ, wynosi około 1000
jednostek astronomicznych, a odległość między a Her A i a Her B około 700 j. a. Rozmiary gwiazd są na tym rysunku znacznie przesadzone.
opisanym wyżej periodycznym przesunięciom,
zmianom prf;dkości radialnej od -2 do -74 km/sek.
Biorąc wartość średnią otrzymujemy, że układ spektroskopowy a Her
B+a HerC przybliża się do nas z prędkością 38 km/sek. Różnica około
3 km/sek w porównaniu ze składn:kiem A pochodzi z istnienia ruchu
orbitalnego gwiazdy A i pary B+ C wokół wspólnego środka masy.
Ustawiając odpowiednio szczelinę spektrografu można otrzymać jednocześnie widma obydwu gwiazd pary wizualnej. Względy techniczne nie
gwiazdy. Linie

odpowiadającym

ulegają
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pozwalają

na reprodukowanie bardzo subtelnych w wyglądzie widm.
poprzestajemy więc na ich schematycznym przedstawieniu (rys. 1).
W widmach obydwu gwiazd odkryto k!lkanaście ostrych linii głównie
metali: wapnia, sodu. potasu, żel a za itp., które pozostają nicruchome,
w odróżnien i u od linii gwiazdy B, a prqdkości rad 'alnc odpowiadające
ich położeniom różnią się od prędkości obydwu gwiazd Ta okoliczn oś~
oraz nadzwyczajna ostrość l inii, świadcząca o niskiej temperaturze
obszaru, w którym powstają, sugerują , że pochodzą one od olbrzym'ej
gazowej otoczki, w której zanurzony jest cały układ (rys. 2). Różni ca
prqdkości radialnych świadczy o rozszerzaniu się owe.i otoc<:ki. Szczegółowa analiza natężeń tych linii dostarcza dalszych interesuiącYch szczt:>gółów .Masa materii zawartej w otoczce wynosi conajmniej 10-5 masy
Słońca. Część tej materii ucieka z otoczki do przestrzeni m ' ędzygwiazdo
wej, opuszczając układ na zawsze. Proces ten jcqt dość f>foktvw'1v w ciagu roku wypływa ilość materii równa w przybliżeniu 3 X 10-8 MG.
2ródłem istnien'a otoczki jest wypływ materii z powierzchni gw' azdy A.
Podobne zjawisko zaobc;erwowano w wypadku wielu innych n'ldolbp vmów późnych typów widmowych. W efekcie w' ęc o. Hcr A traci dość
szybko (w skali astronomicznei) swoją masę. Dalsze losv tej gwiazdy
pozwala przewidz'eć teoria budowy i ewolucji gwiazd Czerwony nadolbrzym skh>da sie. według ostatnich wyników tego dzi a łu ac;tronom'i,
z bardzo gęstego. niewie'k'ego jądra podobnego w strukturze do białego
karła, i ob ozernej, rzadk'ei atmosfery. Jei utrah obc;('rwowqna w wypadku a Her A prowadzi \:viec do powstania białego karła, brode~re .go
ostatnim stadium ewolucji gwiazdy. Gdy to nastapi głównym składni
kiem u. Herkulesa stan ie się para srektroskopowa B + C ob'egana przez
niewielkiego b:ałego karła, pozostałość po głównym niegdyś składniku
układu.

J. Smak

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Alpy i Dolina w Alpach.
brzeg Morza Deszczów tworzy potqżny łańcuch
Alp, rozciągający s:ę na długości około 400 km od Platona aż do krateru
Cassini. Szerokość łańcucha, który oddziela Morze Deszczów od Morza
Mrozu (Mare Frigor!s) jest dość znaczna i dochodzi do 200 km Spośród
kilku tysięcy szczytów Alp, które w większości są jeszcze słabo zbadane.
ze względu na trudność orientacji w gmatwaninie grzbietów i dolin,
najsłynniejszym jest Mont Blanc (3 600 m wysokości), wznoszący się
stromo nad samą granicą Mare Imbrium. Wszystkie zresztą szczyty Alp
Wschodnich, położonych nad Morzem Deszczów, są dość wysokie i mają
strome zbocza. Im dalej ku zachodowi, tym szczyty są niższe a tuż nad
granicą Mare Fr:goris spotykamy tylko niewielkie, kilkusetmetrowe
wzgórza. Najwyższa czqść Alp znajduje się w pobliżu krateru Platon.
bezpośrednio na zachód od niego. Kilka nienazwanych szczytów sięga
tu 4000 m.
Poza szczytem Mt Blanc, jeszcze tylko dwa szczyty Alp otrzymały
nazwy własne. Są to masywy Promontorium Agassiz i Promontorium
Deville położone na południowym skraju łańcucha, gdzie wrzynają się
Północno-zachodni

U R ·A N I A

265

daleko w Morze Deszczów; stąd też pochodzą ich nazwy (promontorium
(łac.) przylądek). Agass :z, położony w bezpośredniej bliskości Cassiniego, ma wysokość 2 300 m, a Deville - 2 500 m.

Ryc. l. Alpy

według

modelu wykonanego przez J. N a s my t h a na podstawie wieloletnich obserwacji.

Najciekawszym jednak utworem, który odrazu rzuca się w oczy przy
obserwacji Alp jest wielka dolina, rozcinająca łańcuch na całej jego
szerokości. Przy granicy Mare Frigoris dolina jest najwęższa, potem
stopniowo się rozszerza (maksymalna szerokość do 15 km}, wreszcie znów
zaczyna się zwężać, a sam wylot Mare Imbrium zagrodzony jest częściowo
dość potężnym masywem górskim (3 600 m). Całkowi ta długość doliny
przekracza 130 km. Dno jej, przez kontrast z otoczającym bogactwem
szczytów, grzbietów i dolin, wydaje się zupełnie gładkie'. Dopiero dokła
dniejsze obserwacje pozwalają stwierdzić obecność kilku pofałdowań
i podłużnych szczelin. Zbocza doliny są miejscami bardzo strome i WYsokie; ktoś porównał ten utwór pod względem krajobrazu do słyn
nego Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado. W przyszłości turyści przeżywać
tu będą niezapomniane chwile. Dolina w Alpach stanie się przypuszczalnie uczęszczaną arterią komunikacyjną, tędy bowiem prowadzi naj_
wygodniejsza droga z Morza Deszczów na Morze Mrozu. Wiedział o tym
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już Żuławski

i właśnie tą trasą podróżują jego bohaterowie po Srebrnym
Globie.
Bardzo ciekawe jest zagadnienie genezy Doliny w Alpach. Patrząc na
nią trudno się oprzeć wrażeniu, że przedstawia ona ślad uderzenia jakiegoś olbrzymiego topora. Specyficzny kształt dol:ny i jej gładkie dno
sprawiły, że jakiś czas uważano ją za ślad powstały przy prawie stycznym
zderzeniu się z powierzchnią Księżyca wielkiego meteorytu, który wyrąbał
w łańcuchu górsk:m tak szeroką rynnę. Obecnie ta hipoteza jest mało
popularna. Na zboczach doliny brak jest śladów takiego kataklizmu, nie
widać też rumowiska materiału skalnego, który musiałby być wyrzucony
przez meteoryt. Przeciwnie, zbocza są bogato urzeźb:one i wykazują dość
znaczną odpowiedn:ość kształtów, co zdaje się wskazywać, źe dolina jest
wynikiem uskoku tektonicznego, jaki zdarzył się w tym miejscu wskutek
ruchów skorupy księżycowej.
A. Wróblewski

PORADNIK OBSERWATORA
Mikrometr dwuobrazowy z

kulistą s?czewką kwarcową.

W astronomicznym instrumentoznawstwie istnieje kategoria tzw.
mikrometrów "dwuobrazowyC'h" 1 ), przy stosowaniu których w:elkość
kątowa obserwowanego objektu mierzona jest przy pomocy przesuwu,
wytwarzanego na drodze optyczno-mechanicznej, ,.bliźniaczer;o" obrazu
danego objektu, bez uciekania się do pomocy jakiegokolw'ek układu
nitek itp. w polu w'dzenia lunety .Jako przykład służyć mnże schematyczny obraz gwiazdy podwójnej o dwu składnikach a oraz b (rys. l);
w położeniu zerowym obserwuje się jedynie dwa powyższe obrazy (rys.
l. 1), lecz po uruchomieniu ur7ądzenia pomiarowego (np. śruby mikrometrycznej odsuwającej obie polówki objektywu heliometru) obraz każdej
gwiazdy dzieli się na dwa obrazy a, a' oraz b, b' (rys l. 2), wreszcie,
przesuwając jeszcze dalej mechanizm pomiarowy uzyskać można takie
położenie. w którym obraz a' pokryje się z obrazem gwiazdy b (rys. l. 3).
Zn::~jąc teraz ustaloną dla danego mikrometru zależność pom:ędzy odczytem urządzenia pomiarowego a odległością kątową, obliczyć można dla
dane~o
przypadku odległość· s składr.ików obserwowaneJ gwiazdy
podwójnej..
W literaturze naukowej spotkać można opisy wielu konstrukcji powyższego rodzaju jednakże większe zastosowanie znalazły jedynie tzw.
hel'ometry; w chwili obecnej jednak wszystkie przyrządy tego typu po_
zb~wione są już praktycznego dla astronomii znaczenia. Dysponujący
jednak pewnymi możliwcśc'ami amator, może bez wiekszych trudności
wykonać przynajmniej jeden z typów powyższych, uzyskując w wyniku
możliwość dokonywania nader ciekawych obserwacji. Dla sprawdzenia
powyższego twierdzenia .niżej podpisany wykonał (rys. 2) w roku 1957
m'krometr typu G. D o 11 o n d a. zaproponowany przez wymienionego
optyka angielskiego w roku 1821 (1).
Autor nie spotkawszy się z odpowiednim terminem polskim przetermin angielski: "double - image micrometer", względqie
niemiecki: "Doppelbildmikrometer".
1)
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Konstrukcja i zasada działania tego mikrometru jest nader prosta jego jest kulista soczewka z krystalicznego kwarcu, spełn i ająca
zarazem rolę okularu lunety (rys. 3); dla dwojen:a obrazów wykorzystam~
jest tu właściwe dla n iektórych· kryształów (np. kwarcu, kalcytu itp ).
zjawisko tzw. dwójłomności. Soczewka ta osadzona jest w taki sposób,
że możliwe jest jej obracanie wokół osi B- D prostopadłej do osi optycznej A-C ob!ektywu lunety, przy czym kąt obrotu odczytyw'lny iest ze
stosunkowo bardzo małą, niemniej jednak wystarczającą , dokładnością.
na w :docznym na rys. 2 kole z naniesioną podziałką kątową; dla celów
amatorskich wystarczy tu podział co 1°, z możliwością odczytywania 0°,5.
Soczewka musi być umieszczona w mikrometrze w ten sposób, by kierunek odpowiadający głównej osi kryształu A- C kwarcu (rys. 4), odpowiadał osi optycznej A- C z rysunku 3; jedynie w tak:m przypadku
uzyskać można pokrycie się obrazów pokazane na rys. 1·3. Wpływ natomiast nicpokrywania s ' ę osi obrotu B-D z os :ą kulki, skompensować
można przez wykonywanie odczytów w pełnym zakresie 0°-360°, niezaś jedynie w zakres!e 0°-45° (patrz niżej).
Omawianą soczewkę wykonać można bez w i ększego trudu samemu,
zaś jako mater : ał posłużyć mogą kryształy kwarcu eksploatowanego dla
celów przemysłowych na Dolnym śląsku; oczywiście dobierać należy
jedynie kryształy wolne od jakichkolwiek zmętnień, spękań itp. N : żej
podpisany wykonał 2 soczewki tego typu. nie poc;ługując się jakim' kolwiek metodami czy przyrządami niedostepnymi dla amatorów i chętnie
udzieli na ten temat wyczerpujących informacji.
Sama zasada pom:aru opisana została już we wstępie, wartością od_
czytywaną jest w tym przypadku kąt a pomiędzy położeniem zerowym.
istotą
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kulki (rys. 1·1), a położen i em analogicznym do pokazanego na rys. l• 3.
Sam G. Dolland nie podał wzoru obliczeniowego, uczynił to dopiero
R. W. D a w e s [2], proponując następujący wzór o charakterze empirycznym:
(l)
.~ = Smu • sin 2a,
. .gdzie sm•• jest maksymalną odległośc i ą możliwą do zmierzenia przy
pomocy danego mikrometru i danej lunety; wartość ta musi być ozna<:zona empirycznie i Dawes podaje np. dla powiększen i a lunety 100 X,
wartość 13-14 sekund luku. Poszukując na drodze teoretycznej, czemu
.powinna równać się powyższa wielkość s ••, niżej podp:sany wyprowadził wzór następujący:
s

=[

2062

;~ . d] ( ł

(n .

co s a)2

+ (n . sin a)

2

-

n

z)

(2)

gdzie:
średnica soczewki kulistej, w mm
odległość ogniskowa obiektywu lunety, w mm
206 265 - ilość sekund łuku w radianie,
n. - współczynnik załamania dla promienia zwyczajnego =

d

-

ft' -

n•
nz a -

1,54423
"
"
"
"
nadzwyczajnego = 1,55334
dla 0°< a < 45° równy n•· zaś dla 45°< a < go•
równy powyższej wartości n,
kąt pomiędzy położeniami koła dzielonego, odpowiadającymi
położeniom obrazów gwiazd jak na rys. 1·1 oraz l• 3.

Oba wzory dają wartości zgodne dla wartości a równych 45° i wszelkich
jego wielokrotności, parzystych
nieparzystych; w zakresach jednak

j

i
l
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pośrednich

wyniki obliczeń różnią się znacznie. Nie dyskryminując
wzoru (l) należy jednak zaznaczyć, że wzór (2) został sprawdzony dla
wykonanej soczewki o średnicy 20,3·5 mm, mianowicie (w przeliczeniu na.
= 1000 mm) uzyskano następujące wartości sm. ,: drogą obliczenia
z wzoru (2) : 19,31 sekund łuku , przez bezpośredni pomiar : 19,12 sekund
łuku, biorąc pod uwagę warunki amatorskie, różnica równa ok. 1°/o.
mogłaby być prawdopodobnie znacznie zredukowana.
może być uznana za małą i przez wykonanie większej ilości pomiarów

t:

B

l

Id
F;'

1

kulista soczewka
kwarcowa

~ -- C

A

l

~

l

l

n

Dla każdej średnicy soczewki istnieje określona wartość jej odległośc i
ogniskowej f 2 oraz pewna maksymalna wartość mierzonych odległości
(s m:) odpowiadająca kątowi o. = 45° i jego parzystym wielokrotnościom; wartości te podane są dla orientacji w poniższej tabelce, gdzie
zamieszczono też powiększenia lunety o f/ = 1000 mm oznaczone jako P ~
wartości sm-. odnosz ą si ę również do f!' = 1000 mm.
d

10,0 mm
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

f2
7,1 mm
8,5
9,9
11,3
12,8
14,2

p
141 X
118
101
88
78
70

c

.. maz

9,4 sek.
11,3
13,2
15,0
16,9
18,8

łuku

Podane powyżej :wartości odnoszą się do światła żółtego (linia D), dla
innych barw należałoby wprowadzać poprawki następujące:
dla światła malinowo - czerwonego (linia C)
poprawka = -0,87°/o+ 2,090/o
niebieskiego
F
"
fioletowego
G
+
3,51°/o.
"
Wpływ temperatury na wartości sm•• ogranicza się praktycznie jedyniedo wpływu temperatury na odległość ogniskową obiektywu.
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Znając dokładność f::. a odczytu kąta a obliczyć można odpowiadającą
dokładność pomiaru t::,s z następującego wzoru:

!

s

sin 2a

= --- · [{(n: 2x

n:J · l' a

(3)

gdzie:
K -

wartość

i

X -

objęta
wartość

stała

dla danej soczewki i danego obie~ lunety
we wzorze (2) nawiasem graniastym,
zmienna, objęta pierwiastkiem we wzorze (2).

B

l

A-

kr~sztat

kwarcu
-C

Przy pomocy opisanego mikrometru, nawet w warunkach amatorskich możliwe jest wykonywanie pomiarów z dokładnością dochodzącą
do 0,"1; można to w pełni ocenić uświadamiając sobie, że wartość ta
odpowiada przy f 1 ' = 1000 mm odcinkowi o długości zaledw:e 0,000484 mm,
a więc praktycznie niemożliwemu do zmierzenia na drodze czysto mechanicznej. Poważną natomiast wadą jest ograniczenie zakresu pomia_
rowego do zaledwie kilkunastu sekund i jak się wydaje mogło to opisywany mikrometr pozbawić właśnie znaczenia praktycznego; jeśli
wziąć bowiem pod uwagę refraktor o średnicy 50 cm oraz f 1'= 750 cm
to przy zastosowaniu soczewki kwarcowej o d = 20 mm zakres pomiarowy wynosiłby zaledwie 2,5 sek., leżąc tym samym poniżej odległości
dużej części gwiazd podwójnych podlegających pomiarom. Pewną zaletę
reprezentuje natomiast fakt. że oba obrazy jednej i tej samej gwiazdy
są spolaryzowane w kierunkach do siebie prostopadłych i przez zastosowanie filtru polaroidowego jasność ich zmieniać można w bardzo
szerokich granicach, co mogłoby ułatwić pomiary odległości komponentów o bardzo dużej różnicy jasności.
Dla amatorów, instrument opisywany stanowić może w każdym razie cenne uzupełnien ' e instrumentarium, reprezentując konstrukcję
o nader ciekawej zasadzie działania, a równocześnie dość łatwą do wy_
konania we własnym zakresie. Szczególną zaletą jest ponadto zbędność
;posługiwania się napędem zegarowym dla prowadzenia lunety.
[1]. D o 11 o n d R: An Account of a Micrometer Made of Rock Crystal.
Phil. Trans. 1821, I, str. 101-103.
{2]. B e ck er E.: Mikrometer und Mikrometermessungen. Handwoerterbuch der Astronomie von W. Vaientiner, Bd. 3, Abt. I, str. 64-244,
1899.
Antoni Piaskowski, P. T. M. A. - Warszawa .
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Gwiazdy zmienne.

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na lipiec (podane są przewidywane
momenty minimów w czasie środkowo-europejskim):
RZ Cas: VII 4d21h3Qm, 6d2h15m, 1Qd21hQQm, 12dlh45m, i6d20h30m.
18dlhOQm, 22d19h45rn, 24dQh30m, 28d19hl5m, 29d24hOOm,
AR Lac: VII, ld4h3Qm, 3d4h15m, 5d4hOOm, 7d3h30m, 9d3h15m,
lld2h45tn, 13d2h15m, 15d2hOOm, 17d1h3Qm. 19d1hOOm, 21dQh45m, 23dQh15m,
:24d23h45m, 26d23h3Qm, 28d23hQQm, 30d22h3Qm,
B Lyr: VII, 5ct4h, 18d3h, 31d1h
U Oph: VII, 4d]9h45m, 9d20h30m, 14d21h15m, 19d22hOQm, 24d22h45m,
:2,9d23h3Qm,
EE Peg: VII, 3d2h15m, 10d23hl5m, 18d20h3Qm, 24d2h30m, 31d23h30m,
AW Peg. VII, 2d5h, 12d20h, 23dllh,
B Per: VII, 6d5hOOm, 9d2hQOm, lld22h45m, 14d19h30m, 29d3h45ffi,
VIII, l dOh3Qm,
Przypominamy, że mapki okolic tych gwiazd zmiennych, wykazy
gwiazd porównawczych i wskazówki dla obserwacji były zamieszczone
w "Uranii" w latach 1955-1958.
A. WróbLewski

TO I OWO
W mitologii starożytnych Chaldejczyków planeta Saturn była związana
z potrójnym bóstwem Nisroch lub A<>Shur. Na malowidłach z tego okresu
bóstwo to jest przedstawiane jako postać otoczona pierścieniem. Może
to być zwykły zbieg okoliczności, ale niektórzy uważają, że astronomowie
.chaldejscy rzeczywiście wiedz cli o istnieniu pierścieni Saturna. Między
innymi pogląd ten podzielał widocznie B o l c s ł a w Pru s skoro
w , l!'ar.w tne" wwżył w usta mędrca Beroes'a zdanie: ,.. .ALe najdziwniejszym jest Horka (tak nazywa Prus Saturna) obchodzący niebo
w trzydzieści lat. Ma on bowiem n :e tyLko podwlaclne sobie gw azdy, lecz
i U.'ieLici

p :erśc ień,

który niek;edy znika ...".

Wiadomo wszakże, że pierścienie Saturna można dostrzec dopiero
przy użyciu lunety (o powiększeniu conajmniej 30 razy). N:c nie wskazuje na to, że Chaldcjczycy rozporządzali podobnymi przyrządami op_
tycznymi, niezrozum .ały m pozostawałby więc fakt. że mogli wiedz.ieć
-o osobliwym wyglądzie Saturna. W ubiegłym stuleciu niektórzy wysuwali karkołomną hipotezę, że p:erścien:e Saturna przed kilku tysiącami
lat miały widocznie dużo większe rozmiary tak, że mogły być dostrzeżone gołym okiem przez ostrowzrocznych badaczy nieba. Tak szybka ewolucja pierścieni wydaje się jednak zupełnie niemożliwa. O wiele bardziej prawdopodobne byłoby już przypuszczenie, że astronomowie chaldejscy znali SJ:Osoby potęgowania siły wzroku, sposoby, które potem
z niewiadomych przyczyn zostały zapomniane.
Najpcwniej zaś to tylko ciekawy zbieg okoliczności .

...

W r. 1692 pewien astronom ogłosił pracę w której wypowiadał poglądy zgoła niecodzienne. Dowodził mianowicie, że skorupa Ziemi ma
grubość około 500 mil, wewnątrz niej znajdują się jeszcze dwie współ
środkowe .;fery, wielko'ci odpowiednie Wenus i Marsa. wreszcie w środ
ku umieszczona jest jednolita kula, wielkości mniej więcej Merkurego.
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Na powierzchni wszystkich tych sfer rozwija się życie. Atmosfera po_
sferami zawiera świecące gazy, co zastępuje światło słoneczne.
Gdy w r .1716 pojawiła się wspaniała wrza polarna, astronom ten sądził,
że została ona wywołana właśnie przez obłoki świecącego gazu wydo- '
stające s i ę przez zewnętrzną skorupę Ziemi. Ze względu na spłaszczenie
Ziemi skorupa ta powinna być nieco cieńsza w okolicach biegunów i tam
najłatwiej mogły więc wydobywać się gazy, obserwowane później pod
piostacią zórz.
Człowiek, który wypowiadał te teorie, był jednym z najwybitniejszych ówczesnych astronomów, wsławił się znakomitymi pracami,
a w szczególności badaniami wielkiej komety. Nazwisko jego, znane do
dziś, brzmi E d m u n d H a l l e y.
między

*

Jeszcze na początku 19 wieku W i l l i a m H er s c h e l, najsławniejsz y
astronom swej epoki i , ojciec" astronomii gwiazdowej, był przekonany,
źe pod płom i enistą powłoką atmosfery Słońca może się znajdować zimna,
zamieszkała kula.
Nie wiadomo, czy niemiecki urz ę*dnik biura pa tentowego G o d f r y d
B u re n słysz a ł o tych pogl ą dach Herschla, czy teź do swych teorii dosz e dł wła snym i drogami. Według jego poglądów we wnętrzu Słońca
miała zn a jdować s i ę czarna, do t.ć <:hłodna kula, pokryta bujną roślin
nością. Ułamki powierzchni tej kuli można czasem dostrzec (plamy sło
neczne!) przez rozrzedzenia w ogn' stych chmurach atmosfery słon e cznej.
Pewny siebie Biiren ogłosił publicznie, źe ofiaruje nagrodę 25 000 marek temu, kto potrafi udowodn i ć bł ę dność jego teorii. Na wyzwanie odpowiedziało Niemieckie Towarzystwo Astronomiczne, które starannie
przygotowało dowody nieprawdziwości "teorii", a kiedy Biiren wzbraniał się płacić, dochodziło do swych praw na drodze sądorw e.i . Wyrokiem
sądu w Osnabriick, Biiren zmuszony był zapłacić całą sumę Towarzystwu
a także ponieść koszty procesu.
Cała ta nieprawdopodobna historia zdarzyła się w Niemczech Za_
choduich w roku 1953!
A. Wróblewski

Z KORESPONDENCJI
Polacy na

Sprawy
chciałbym
Księżycu"

Księżycu

dotyczące Ksi ę życa są dziś
powrócić do artykułu J. D o

bardzo aktualne, dlatego też
brzy ck i e g o pt. "Polacy na

(Urania Nr l, 1956).
J. Dobrzycki w swym artykule wymienia pięć "polskich" kraterów:
krater Kopernik, krater H e w e l i u s z, krater W i t e l o, krater
Dembawski i krater Lubieniecki (jeżeli chodzi o krater Lub ieniecki, to w artykule Dobrzyckiego jest błąd, na str. 10 pisze on:
"obserwacji Lubien ' eckiego najlepiej dokonuwać parę dni przed pierwszą i po ostatniej kwadrze", winno natomiast być: przed pelnią i po,
ostatniej kwadrze).

Dobrzycki :w swym artykule nie wspomina nic o kraterach: B o g us ł a w s k i i K u n o w s k i, a to teź polskie nazwiska. Tak Bogusławski
jak i Kunowski to przecież Polacy.
Krater Bogusławski jest położony blisko południowego brzegu tarczy
Księżyca, w pobliżu kraterów Manzinus i Janssen. Najlepiej obserwować
przed pierwszą i przed ostatnią kwadrą. Krater Kunowski jest małym
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leży w pobliżu krateru
go można przed pełnią

Encke (na zachód od Kopernika), obi przed nowiem.
Poza wymienionymi tu kraterami, można podejrzewać o polskie pochodzenie jeszcze dwa kratery: P i t i s c u s i G a u d i b er t. Już selenograf czeski F. F i s c h er, współpracując w 1938 <r. z British Astronamical Association p rzy opr a cowaniu a z i eł a Who' s Wlw in the JVloon,
zwrócił uwagę, że kratery Pitiscus i Gaudibert są związane z Polską.
Bartolome usz Pitiscus urodził się 24. 8. 1561 r. na śląsku w mi,e jscowości Ślubów, pow. górowski, woj. wrocławskie, zmarł 2. 7. 1613 r.
w Heidelbergu ("Altgemeine Deutsche Biographi e", tom 26, str. 204 Biblioteka śląska).
Kazimierz Marie Gaudibert (1823-1901), selenograf, po matce pochodzenia polskiego. Samo imię mówi tu w iele, ponieważ Kazimierz jest
imieniem wybitnie polskim i Francuzi swych dzieci tak nie chrzcili.
Krater Pitiscus jest położony w pobliżu kraterów Vlacq i Hommel,
łatwo dostrzegalny przez małe instrumenty parę dni po nowiu. Krater
Gaudibert natomiast jest mały i trudny do obserwacji, położony on jest
obok krateru Gutenberg. Sprawa kraterów Pitiscus i Gaudibert wymaga
serwować

wyjaśnienia.

Warto nadmienić, że Polacy na Księżycu wśród narodów słowiańskich
"najlepiej" reprezentowani, mamy bowiem siedem .,polskich" kraterów (nie licząc Pitiscusa i Gaudiberta). Czeskich kraterów jest .pięć
{krater H a g e c i u s, krater Rh e i t a, krater B i e l a, krater A n d e l
i krater Safafik), jeden krater rosyjski ·(Struwe) i j eden krater
jugosłowiański (B r c n n er).
Przy tworzeniu nomenklatury utworów Księżycowych, astronomowie
słowiańscy udziału prawie nie brali. Jak najbardzej więc na uwagę za_
sługuje wniosek A.
Wrób l e w ski e g o (U rama, Nr l, 1959. art.
pt. "Odwrotna strona Księżyca", str. 25), aby jeden z nienazwanych dotąd
kraterów w pobliżu północnego bieguna Ksi ężyca, nazwać imieniem
Z u ławski e g o, tym więcej, że Zuławski ma do tego większe prawo,
aniżeli mityczni Atlas i Hercules.
Natomiast, jeżeli chodzi o Juliusz a C e z ar .a (art. A . Wróblewskiego), to w nomenklaturze księżycowej nazwa ta jest uzasadniona,
bowiem Juliusz Cezar zreformował kalendarz i czyn ten służył ludzkości
przez 16 wieków.
Stanisław R. Brzostkiewicz, Dąbrowa Górnicza
Przyp. red.: Rozważania p. Brzostkiewicza są bardzo ciekawe, nie
należy jednak zapominać, że sprawa przypisania narodowości może być
w niektórych wypadkach dość trudna. Pitiscus i Gaudibert byli polskiego
pochodzenia, któż jednak zaręczy czy naprawdę czuli się Polaka.mi.
Polskie brzmienie nazwiska też nie stanowi tu decydującego argumentu
(Bogusławski i KunowSiki) . Jest np. na Księżycu krater Dryg· a l ski,
nazwany na cześć geografa z Królewca; mimo polskiego nazwiska uczony
ten nawet w polskich encyklopediach wymieniany jest jako geograf
niemiecki.
Jeżeli chodzi o inne kratery "słowiańskie" to trzeba dodać tu jeszcze
jeden jugosławiański (B o s c o v i c h). Rosyjskich jest też znacznie wię
cej: dwa kratery Struwe (W i l h e l m S t r u w e i O t t o S t r u w e),
a także kratery Kr a f f t, K rus e n ster n i S c h u b e r t. Uczeni ci
mimo obcego pochodzenia żyli i działali w Rosji i wymieniani są na
<>gół jako uczeni rosyjscy (np. w monografii W i l ki n s a i M o o re
The Moon). Wilkins traktuje rrównież jako czeski krater Ki n a u.
są
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Lipiec 1959 r.
ld-31d. Planety i plan e t o i d y. M er kury przez
cały miesiąc zachodzi po zachodzie Słońca, toteż może być
dostrzegany przez lornetki i
małe lunety na niebie zachodnim. W dniu 8 lipca Merkury
osiąga największe odchylenie
(26°) od Słońca, jedynie tylko
późny zm'erzch będzie utrudniał dostrzeżenia.

W e n u s osiąga swój najblask w dniu 26 lipca,
minus 4.2 w!clkości gw' azdowej, przy czym w lunecie widać mniej niż połowę tarczy.
7 lipca nastąpi zakrycie Regulusa przez tarczę Wenus,
które widoczne będzie w Europ'e (w godzinach dziennych).
M a r s nie stanowi obiektu
godnego obserwacji, 18 l!pca
o 22h minie on Regulusa. Je_
go jasność równa się zaledwie
gwiazdom 2 wielkości gw.
J o w i s z, którego jasność
już nieznacznie maleje. porusza się Tuchem wstecznym w
połowie odległości a Lib ~
Sco; śledzenie zachowania się
jego czterech księżyców galileuszowych dostarcza zawsze
pasjonującej
rozrywki miło
śnikowi obserwacji.
S a t u r n nadal przebywa
w najniższych partiach ekl'ptyki w Strzelcu; jego pierście
nie są pięknie rozwarte. Fadajemy w Kalendarzyku największe odchylenia jego najjaśniejszego księżyca, Tytana.
Uran w Raku, w niedOgodnych warunkach obserwacyjnych, nisko na zachodzie.
N e p t u n zmienia w ciągu
miesiąca swój ruch z wstecznego na prosty, do odszukania
większy
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w pobliżu ').. Vir, wczesnym wieczorem. Z 4 jasnych planetoid żadna
nie znajduje się w dogodnych warunkach obserwacyjnych.
3d21h46m C i eń III satelity wstępuje na tarczę Jowisza.
23h26m Cień I satelity wstępuje na tarczę Jowisza.
4dQh03J:?· Cień III satelity zstępuje z tarczy Jowisza.
22h45'~' ł Foczątek zaćmienia I satelity Jowisza.
5d7h48'~" Ziemia w punkcie odsłonecznym swej orbity.
6d21h39':'' - 23h58m Przemarsz cienia II satelity przez tarczę Jowisza.
7d15h2tm-15h3Qm Wenus zakrywa swą tarczą Regulusa (momenty
dla Greenwich). Zjawisko obserwowalne przez lunety na wschodnich.
wybrzeżach Pn. Ameryki, w Europie, Zach. i Pd. Azji i Afryce.
Sd Najw ększe odchylenie wschodnie Tytana (w lunecie odwracającej,
na prawo od Saturna).
Sd Największe odchylenie wschodnie Merkurego (26°).
9<L-11d Piękne konfiguracje Księżyca z Wenus.
12d21h Merkury mija Urana w odległości l 0 8 na południe.
12d2lh59~ Cień I satelity Jowisza schodzi z jego tarczy.
12d21h. Merkury mija Urana w odległości 1°8 na południe.
12d21h59';'. Cień I satelity Jowisza schodzi z jego tarczy.
15dl8h. Księżyc mija Jowisza o 3° na południe.
16d. Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie na lewo <>et
Saturna).
18d22h. Mars o 0°.7 na północ od Regulusa.
19d21h45J:?·- 23h54'!'. Przemarsz cienia I satelity przez tarczę Jowisza.
24d. Największe zachodnie odchylenia Tytana (w lunecie na lewo od.
Saturna).
26d. Największa jasność Wenus (minus 4.2 mg).

KRONIKA ZAŁOBNA
We Włocławku zmarła śp. Wanda B iron, jedna z pierwszych człon
kiń Towarzystwa. O Jej przyjacielskim stosunku do PTMA poinformowała nas Jej córka, donosząc jak wielką radość sprawiało Matce czytą
nie "Uranii", której ukazania się oczekiwała zawsze z niecierpliwości!\.
Pamięć

o Niej stale zachowa Towarzystwo.

ZAWIADOMIENIE
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Cena obrotowej mapki nieba 12 zł plus 4 zł koszty przesyłki.
Cena 2 płyt szklannych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm l gr\1bości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru .50 zł, o średnicy 250 mm i grubości
23 mm - 200 zł.
"Niebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewskiego - 4 zł.
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł plus 4 zł koszty przesyłki,
Odznaka oksydowana dla członków' kandydatów .:.... 4,50 zł.
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ARTYKUŁ Y: Stanisław Grzęd

Nr 7:

z i e l ski -

Mgl:lawica Krab, str. 241;
Stefan P i o t r o w ski - Materia międzygwiazdowa (II); st. 247; Jerzy
P ok r z y w n i ck i - Meteory i bolidy w starożytnym Egipcie, str. 254.
KRONIKA: Od str. 256: Jeszcze o księżycach Marsa. Pierwsze
obserwacje mgławic w dalekim ultrafiolecie. - Zmiany stałej słonecz
nej. - Budowa nowego obserwatorium w USA. - Bezpośrednie wyznaczenie masy gwiazdy zmiennej długookresowej.- Układ Alfy Centaura.
Nieregularności ruchu obrotowego Ziemi. 7300 obserwacji sztucznych
satelitów. - PLanetarium w Pradze. - Gdzie gwiazdy przestają migotać.
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki:
Fotografia Mgławicy Krab wykonana z pomocą 5-metrowego teleskopu
przy użyciu filtru RG 2 Schotta, przepuszczającego światło czerwone
(6400-6700 A). U góry zachód, północ z lewej strony.
Znak Zod,aku: Lew
Druga strona okładki:
Zmiana wyglądu Mgławicy Krab, wyraźnie widoczna na fotografiach
wykonanych przy różnych położeniach analizatora światła spolaryzowanego (wskazanych przez strzałki). Orientacja zdjE:ć inna niż na pierwszej stronie okładki: północ jest u góry, zachód - z prawej strony.
Trzecia strona okładki:
U góry: Linie sił pola magnetycznego Mgławicy Krab - wyznaczone
przez O ort a na podstawie badania polaryzacji światła Mgławicy.
U do!u: Polaryzacja św i atła w różnych punktach Mgławicy Krab według
badań O o r t a i W a l r a v e n a. Kierunek kresek wyznacza kierunek
drgań wektora elektrycznego światła spolaryzowanego, a ich długość stopień polaryzacji (w skali wskazanej długością kreski odpowiadającej
polaryzacji 250/o). Orientacja obu zdjęć - jak na drugiej stronie okładki.
Czwarta strona okładki:
"Bezkształtna masa" Mgławicy Krab na fotografii w świetle widzialnym.
Orientacja fotografii - jak na 1-szej stronie okładkL.
INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A.
lipiec 1959 r.
Biała

Podlaska - Powiatowy Dom Kultury.
-- UJ Biała l, Zak ł ad Fizyki Akademii Medycznej.
Przedmieścle 618.
Czę·st~chowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. 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 - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu w·ęglowego
przy ul. Marcina ,Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim ' telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obr01'lców S'.alingradu 32 (tel. 52-481).
Białystok

Biecz -
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- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listowme lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Siedziba Oddziału znajduje się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie I.
skr. poczt. lO, te l. 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 l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w l<ażdy pogodny wieczór z wyjątki!lm
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
t.ódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym pay ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-.20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku,
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
My~lenice -- Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50.a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w beJ:chmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycie budynku, będącego

Jędrzejów

siedzibą Oddziału.

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt odbywają się pokazy
nteba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim prozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mę.
zurskie). Zebrania członków w każdą trzecią sobotę miesiąca od godz. 18-ti!J
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, 1Jl.
Młyńska 445. Bibliotelta czynna we czwartki w godz. 18-20.
i>lock - ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego.
J>oznań Lokal własny przy ul. Chełmońskiego 1. Publiczne pokazy nieba
w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy i czwartkowy, na terenie Dostrzegalni PTMA w Parku im. Kasprzaką (obok Palmiarni). Sekretariat i Biblioteka czynne we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynl)a
pracownia szlifierska.
•
Racibórz
ul. J. Kasprowicza 11. Liccum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Folitechniki czynny we
środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną śroqę.
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 sJe
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 CZY!ll)e
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. 13. VII. br.
odczyt K. Sikorskiego pt. ,.Promienie Kosmiczne". Pokazy nieba w każdy bezchmurny poniedziałek i czwartek o godz. 20. (Zbiórka w lokalu Oddziału).
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki.
czwartki i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba będą wznowione w dniu l. IX. br.
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 Planetarium dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem · (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nic posiada własnego lokalu.
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KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczeliny: ANDRZEJ WROBLEWSKI
Członek Kolegilum: WŁADYSŁAW KUCHARSKI.
RADA REDAKCYJNA:
Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN
Członkow'e: TADEUSZ ADAMSKI. JAN GADOMSKI,
ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: Kraków, ulica
L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Riuro 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. N. B. P. II O. M.
Kraków 706-9-383.
OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pola pochodni w otoczeniu plam sł:mecznych,
widoczne dobrze przy skraju tarczy Słońca.
Znak Zodiaku: Panna.
4 str. okładki - Apeniny Księżycowe według modelu wykon:mego
przez J. N a s my t h a na podstawie wieloletnich obserwacji. Patrz:
Przewodnik po Księżycu.
l str.

okładki (tytułowa).

Sprostowanie:
Ze wzgledu na uwage Ob . Ob ..Jana Kl'lszv i Tad Pnc;za Sz11fy, Protokolantów Walnego Zjazdu Delegatów Oddziałów PTMA, odbytego we
Wrocławiu w dniu 30 listopada 1958 r., Zarząd Główny komunikuje, że
na Zebraniu Zarządu Gtównego PTMA. odbvtym w dniu 24 maja 1959 r.
stwierdzono jednogłośnie, na podstawie odczytanego ustępu protokołu
z posiedzenia odbytego w dniu 23 listopada 1958 r .. że do Głównej Komisjj
Rewizyjnej proponowani byli członkowie: Ob. Ob. mgr inż. Głowania,
dyr. Luska i mgr inż. Popławski jako członkowie, zaś ob. Barbacki jako
zastępca. Ponieważ ob. Barbacki zrzekł się na Zjeżdzie proponowanej
mu funkcji, w miejsce jego wybrano ob. dyr Salabuna jako zastępcq.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

sierpień
~'ala

Podlaska - m.

Białystok

P. T. M. A.

1959 r.

Powiatowy D nm Kultury.
Fizyki Akademii MedyczneJ.

Kilińskiego l, Zakład
Przedmieście 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w
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Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki. czwartki i soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomkznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gilwice - Siedziba Oddzialu w gmachu Biura Projektów Pr7C'myslu vVęglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w ~odz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają sic w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu s ię z J. Kaszą,
Ruda Sląska l. ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Odd ziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listown ie lub telPfoni<'znie na umńwionv termin.
l{atowicc - Szopena 8, m . 3, z list. Cezarego Jani~zewsk :cg o.
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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 MERGENTALER-

Wrocław

POCHODNIE SŁONECZNE
Plamy na Słońcu nikomu już chyba nie imponują, choć jest
ich ciągle jeszcze bardzo dużo, pomimo, że okres maksimum
minął i powoli zbliżamy się do minimum, które nastąpi zapewne za jakieś 5-6 lat. Ale na Słońcu występują także i inne
zjawiska, mniej może popularne, trudniejsze nieraz do zauważenia ale nie mniej ciekawe niż plamy i pojawiające się podobnie jak i te ostatnie, jako wynik działania wspólnej przyczyny, której jednym tylko ze skutków są plamy. Do takich
zjawisk należą pochodnie słoneczne, rozbłyski chromosferyczne,
obłoki chromosferyczne, protuberancje, bryzgi, promieniowanie radiowe, emisje pewnych linii widmowych przez niektóre
obszary korony itp. Wszystkie te zjawiska obejmujemy jedną
ogólną nazwą aktywność słoneczna, gdyż wszystkie one podlegają mniej lub więcej wyraźnie 11-letniej okresowości i są
na ogół dość ściśle powiązane ze sobą.
Nie mam zamiaru opisywać tutaj całego zakresu zjawisk
powiązanych z tak pojętą aktywnością, ale pragnę zwrócić
uwagę na jedno z nich, najłatwiej dostępne obserwacjom za
pomocą zwykłej lunety, oczywiście poza plamami, których wizualne obserwacje przez nieduże nawet lunety są jednym z ulubionych zajęć licznych miłośników astronomii. Mam na myśli
pochodnie słoneczne. W przeciwieństwie do plam nie są to
ciemne utwory widoczne na tle jasnej fotosfery, ale jaśniejsze
włókniste jakby pęki nieregularnych ,wężowato powyginanych
pasm, towarzyszących zwykle plamom słonecznym. Obserwować je można niestety tylko niedaleko od brzegu tarczy sło-
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necznej, gdyż bliżej środka stają się niedostrzegalne w stosunku do otaczającej normalnej, nie zakłóconej, fotosferv.
Dzięki temu nie można odrazu zorientować się w tym jak duży
obszar powierzchni fotosfery jest pokryty przez pochodnie.
Łatwo zauważyć przy najprostszej nawet obserwacji, że powierzchnie ich są większe od powierzchni plam, a że prócz tego
widać je nieraz w ciągu wielu tygodni po zniknięciu plam,.
dookoła których utworzyły się pochodnie, można stąd wnosić,
że w ogóle zajmują one większą powierzchnię od plam. Przed
kilkunastu laty M. W a l d m e i er wyliczył, że obserwowane
powierzchnie pochodni są w przybliżeniu dwukrotnie większe
od powierzchni plam. Można stąd wyliczyć ile razy większe są
rzeczywiste powierzchnie, to znaczy te obserwowane blisko
brzegu i te, których nie widzimy, bo są bliżej środka tarczy
słonecznej. Okazuje się, że obszar na którym obserwujemy pochodnie, obejmuje około 5/9 tego obszaru, w którym wystę
pują plamy słoneczne. (Mam tu na myśli t ylko rozciągłość tego
obszaru w długościach heliograficznych , a więc liczoną w kierunku prostopadłym do południka słonecznego. W kierunku
równoległym do południka obszar zajmowany przez widzialne
pochodnie będzie nieco większy). Ale jednocześnie w tym
obszarze widzialność pochodni nie jest jednakowa. Najlepiej
są one dostrzegalne w odległości około 65° od południka, stają
się niedostrzegalne zarówno bliżej brzegu tarczy słonecznej jak
i jej środka. Jeżeli obliczyć prawdopodobieństwo występowa
nia pochodni w różnych odległościach od środka i uwzględnić
omówione lwytżej warunki • widzialności, okazuje się, że powierzchnie rzeczywiste pochodni przekDaczają około 7-8-krotnie powierzchnie plam.
Samo stwierdzenie, że tak duży obszar na powierzchni
Słońca jest zajęty przez pochodnie, nie jest może specjalnie
ciekawe. Informuje tylko o tym, że średnio 3-4 milionowe
części powierzchni Słońca są pokryte przez pochodnie, podczas gdy plamy zajmują średt~.io około 0,5 milionowych tej powierzchni. Ciekawszy jest jednak inny fakt, który nie znalazł dotychczas dostatecznego wyjaśnienia , ten mianowicie, że
powierzchnia średnia pochodni systematycznie maleje od kilkudziesięciu lat. Dzięki temu jeszcze na początku obecnego stulecia powierzchnia widzialnych pochodni była ponad dwukrotnie większa od powierzchni plam, a przed kilku laty spadła
średnio do wartości nawet nieco mniejS'Zej od porwierzchni
plam. Oczywiście powierzchnia wszystkich pochodni, także
i tych niewidocznych, pozostaje nadal większa.
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Jeżeli
systematycznie obserwujemy jakąś grupę plam,
w pierwszych dniach jej istnienia zauważymy duże pole pochodni koło niej, które będzie rosnąć w miarę wzrostu plamy.
Jednocześnie w sąsiedztwie i nad samą plamą pojawiać sie
będą protuberancje. Z biegiem czasu plamy zaczynają niknąć
i na miejscu, gdzie przedtem istniała ich grupa, pojawia się
długie włókno wodorowe stacjonarna protuberancja o dłu
gości nieraz paruset tysięcy kilometrów, wysokości kilkudziesięciu tysięcy i grubości kilkunastu tysięcy kilometrów. Zawisa jakby w koronie kotara, która widoczna w przekroju na
brzegu tarczy Słońca jest obserwowana jako zwykła spokojna
protuberancja. Otóż pojawieniu się takiego włókna towarzyszy
zwykle zanikanie pochodni. Pole pochodni zostaje często jakby
przecięte na pół przez włókno, w którego bezpośrednim są
siedztwie nie ma ich wcale, a pozostałe po obu stronach dwa
pola stopniowo się rozpraszają. Nie należy z tego wyciągać
wniosku, że protuberancje likwidują pochodnie, choć być może
jest w tym nieco prawdy. Przede wszystkim jednak należy to
tak rozumieć, że wtedy kiedy mogą wytworzyć się protuberancje, gaz atmosfery słonecznej jest w takim stanie, że ni.e
mogą istnieć pochodnie.
Pewne potwierdzenie tego przypuszczenia znajdujemy w tym
fakcie, że powierzchnie protuberancji średnio wzrosły w tym
samym kilkudziesięcioletnim okresie czasu, w którym zmalały
powierzchnie pochodni.
Niestety z góry trzeba powiedzieć, że dzi~ jeszcze nie wiemy
dlaczego tak jest, ale być może rozpatrzenie innych cech pochodni pozwoli rzucić na to zjawisko trochę światła, nie mówiąc o tym, że interesujące może być poznanie także i innych cech pochodni prócz wielkości ich powierzchni.
Jednym z ciekawszych zagadnień jest pytanie, dlaczego
w ogóle pochodnie są jaśniejsze od otaczającej fotosfery, dzięki
czemu są dostrzegalne bez pomocy specjalnych filtrów, których
musimy używać przy obserwacji takich utworów jak protuberancje lub obłoki chromosferyczne. Naturalnie, chcąc odpowiedzieć na to pytanie, nie wystarczy oprzeć się tylko na tej
obserwacji, że pochodnie są widoczne w "białym świetle".
Trzeba prócz tego zmierzyć, o ile pochodnie są jaśniejsze i to
nie tylko w "białym", ale i w monochromatycznym świetle
przy użyciu filtrów, w wypadku, gdy chodzi o szeroki przedział widma, lub spektrografu, wtedy kiedy chcemy badać
promieniowanie pochodni w liniach widmowych. Stosunek jasności pochodni i fotosfery w białym świetle niewiele daje
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informacji. Jest to duży przedział widma, obejmujący parę
tysięcy angstremów, i z punktu widzenia teoretycznego nie
koniecznie wygodny do opracowania, gdyż w przedziale tym
występują liczne linie absorpcyjne zakłócające normalny rozkład natężeń promieniowania w różnych długościach fali, a więc
także i sumę całkowitą promieniowania. Dlatego w pomiarach
tego rodzaju zwykle zawęża się przedział widma do kilkuset
lub kilkudziesięciu angstremów wybierając prócz tego takie
miejsca w widmie, w których dochodzi do głosu widmo ciągłe
jak najmniej zdeformowane przez linie absorpcyjne.
Wyniki obserwacji są następujące. We fiolecie pochodnie
świecą prawie 1,3 razy silniej niż fotosfera, a w żółto-zielonym
promieniowaniu około 1,1 razy silniej. Kontrast jest zatem
mniejszy w dłuższych falach, rośnie dla krótszych fal promieniowania, dzięki czemu we fiolecie pochodnie są widzialne nie
tylko przy brzegach, ale na całej tarczy słonecznej. Podane wyżej liczbowe wielkości pochodzą z pomiarów Kra t a w Obserwatorium Pułkowskim. Inni autorowie otrzymują podobne,
choć nieco mniejsze wartości.
Wydaje się, że najprostszym sposobem wytłumaczenia takiej różnicy jasności, byłoby założenie, że wynika ona z różnicy
temperatur. Ale temperatur czego? Czy całej warstwy gazu
równej grubością fotosferze, czy tylko jakiejś może pływającej
nad fotosferą przesłony gazowej? Nie jest łatwo rozstrzygnąć
jak sprawa wygląda naprawdę. Trudność polega na tym, że
teoria, za pomocą której moglibyśmy rozwiązać to zagadnienie,
dotyczy gazu w równowadze termodynamicznej, promieniują
cego jak ciało cźarne, tymczasem w pochodniac}:l prawie na
pewno występują poważne odchylenia od tego stanu gazu.
Weźmy przykład. Gdyby w pochodni panowały "normalne stosunki" -określone wymaganiami teorii dla równowagi termodynamicznej, linie wapnia zjonizowanego powinny w nich być
znacznie silniejsze niż w otaczającej fotosferze, gdyż świece 
nie pochodni dowodzi wyższej temperatury a zatem silniejszei
jonizacji atomów. Dla wielu atomów różnych pierwiastków tak
jest istotnie, wyraźne odchylenie od reguły wykazuje wapń.
Wiele prób robiono dla wytłumaczenia tego zjawiska, wydaje
się jednak, że żadna z dotychczasowych teorii nie jest całko
wicie wystarczająca. Być może, jak sądzą niektórzy autorzy,
mamy tu do czynienia z pobudzaniem do świecenia atomów
wapnia przez nadmiar promieniowania pozafioletowego w pochodniach, być może nagrzewanie pochodni pochodzi od korony, być może odgrywają tu rolę pola magnetyczne; jedno
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nie ulega wątpliwości, że występują poważne odchylenia od
normalnej równowagi i że stosowanie zwykłej teorii może dać
tylko przybliżoną informację.
Spróbujmy jednak zastosować tę teorię do różnych przejawów świecenia pochodni. Załóżmy najpierw, że są one zbudowane podobnie jak otaczająca fotosfera, tzn. że wszystkie rozważania dotyczące fotosfery można wprost przenieść na pochodnie. Przy takim założeniu łatwo tłumaczy się obserwowane zjawisko występowania pochodni przy brzegu tarczy
Słońca i: niewidoczność ich w środku tarczy. Ten ostatni fakt
można dobrze wytłumaczyć za pomocą przypuszczenia, że pochodnia jest cienką (optycznie) warstwą gazu, nie powodującą
wyraźnego zwiększenia ogólnej ilości promieniowania fotosfery
jako całości. Dopiero na brzegu, gdzie widzimy chłodniejsze
warstwy fotosfery, pochodnie odbijają od nich dzięki nieco
wyższej temperaturze. Jednocześnie wydaje się, że najłatwiej
zbudować taki model pochodni, w którym założymy, że jest
to także i geometrycznie niezbyt gruba warstwa gazu w górnych warstwach fotosfery, posiadająca nieco wyższą temperaturę od otaczającej fotosfery. Wtedy jednak okazuje się, że
pod tą warstwą gorętszą natrafimy na gazy chłodniejsze od
otoczenia; powstanie zatem to, co nazywamy w atmosferze
ziemskiej inwersją temperatury. Normalnie w fotosferze temperatura maleje od środka na zewnątrz. W tym miejscu, gdzie
jest pochodnia, zjawisko to w głębokich warstwach wygląda
podobnie, ale nieco bliżej powierzchni spadek temperatury jest
szybszy niż w okolicy, a w warstwach najwyższych następuje
wzrost o paręset stopni. Powyżej - w chromosferze - mielibyśmy także nieco wyższą temperaturę od otaczających warstw
gazu, tak że inwersja sięgałaby do wysokości prawdopodobnie
kilkunastu tysięcy kilometrów ponad fotosferę. Tam - w chromosferze odpowiednikiem i dalszym ciągiem pochodni byłyby
obłoki wapniowe, zalegające na znacznie większych obszarach
niż plamy i pochodnie.
Różnica temperatur jest zresztą bardzo nieduża, średnio
rzędu 150°, a w warstwach najgorętszych nie przekracza 300°
Wobec temperatury rzędu 5000° w górnych warstwach fotosfery, jest to niewielkie odchylenie od warunków panujących
w otaczających warstwach. (W plamach słonecznych różnica
temperatur osiąga 1500°, dzięki czemu i optyczne efekty są
znacznie wyraźniejsze).
Z takiej budowy pochodni wynikają niektóre inne konsekwencje. Różnice w świeceniu różnych pierwiastków będą wy-
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nie tyle z niedużych różnic temperatury, ile z warunków świecenia, z ilości swobodnych elektronów, z nadmiaru
promieniowania pozafioletowego w bezpośredniej okolicy,
i z ewentualnej obecności w pochodniach materii koronalnej,
posiadającej wyższą temperaturę. Konsekwencje te nie zawsze
są zgodne z wyżej naszkicowanym prostym modelem przegrzanej warstwy gazu. W obecnym stanie badań nie istnieją
jednak bardziej doskonałe teorie, które pogodziłyby wszystkie
obserwowane w pochodniach fakty, zwłaszcza, że obserwacji
jest bardzo niewiele i niewiele prób interpretacji teoretycznej.
Jak więc w ogólnych zarysach wyobrażamy sobie dziś pochodnie? Przypuszczamy, że są to lokalne, dość nieregularne
warstwy gazu nieco gorętszego od otaczających, że niektóre
atomy są nieco silniej zjonizowane w pochodniach (ale nie dotyczy to atomów wapnia, które zapewne są pobudzane do świe
cenia przez nadmiar promieniowania w pozafiolecie), i że być
może w obszarach pochodni w jakiś sposób dochodzi do wtargnięcia większych strumieni materii koronalnej, lub, jak przypuszczają niektórzy, nagrzewania od korony przez przewodnictwo.
Można tu jeszcze dorzucić jedną uwagę. Pochodnie są utworami dość trwałymi, w których w dodatku ruch gazów jest
mniej energiczny niż w fotosferze, gdyż granulacja pochodniowa jest bardziej stabilna. Czas życia granul w pochodniach
jest kilkakrotnie dłuższy niż w fotosferze. Otóż warunkiem
utrzymywania się inwersji temperatury jest dość nieruchome
zaleganie cieplejszych warstw nad chłodniejszymi. W takiej
inwersji, jaką kiedyś obserwowałem w Beskidach, na wysokości
800 m zaczynała się temperatura powyżej zera, a niżej był
mróz około 10 stopni poniżej zera. Nie było przez wiel~ godzin
żadnego wiatru, warstwy powietrza nieruchomo leżały jedna
nad drugą. Warunek taki jest do pewnego stopnia spełniony
w pochodniach, i nie powinno dziwić, że pojawienie się protuberancji likwiduje pochodnie istniejące w bezpośrednim są
siedztwie. Ale i tu także nie wszystko jest proste. Wydaje się,
że w rozbłyskach panują ruchy energiczniejsze niż w protuberahcjach, tymczasem brak jest obserwacji stwierdzających
zanikanie pochodni po wybuchu rozbłysku. Byłoby zbyt proste,
gdyby wszystko zgadzało się z nieskomplikowanym prymitywnym modelem. Tym ciekawsze wydaje się badanie pochodni,
dlatego starałem się zwrócić uwagę na te mało poznane, niezbyt rzucające się w oczy zjawiska na Słońcu.
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WOJNA O "LATAJĄCE TALERZE"*)
Dziesięć lat niewiarygodnych historii
W ciągu ostatnich 10 lat niejednokrotnie zdarzało mi się słyszeć
ludzi, którzy z całą powagą zapewniali, że szkoda trudu i pieniędzy
na badanda nad lotami kosmicznymi. Ludzie, którzy to mówili, nie należeli bynajmniej do sceptyków, wątpiących w ogóle w możliwość da_
lekich podróży w przestrzeni. Sądzili oni tylko, że my - mieszkańcy
Ziemi, nie musimy podejmować tego wysiłku. Inni mieszkańcy Kosmosu
rozwiązali już to zagadnienie i podzielą się z nami swą wiedzą, jeżeli
tylko będziemy się zachowywać odpowiednio grzecznie... Pojazdy tych
" innych" - to nie rakiety, lecz - "latające talerze".
Epidemia " latających talerzy " przebiega analogicznie jak wiele epid emii wywołanych przez bakterie. W pierwszej fazie rozprzestrzenia się
gwałtownie li daje w wyniku bardzo dużo mniej lub bardziej poważ
nych wypadków chorobowych. Nieliczni zdrowi spotykają się z szyder c zą i podejrzliwą wrogością chorych; zdrowie, z pewnych nieokreślonych bliżej powodów, zdaje s1ę być czymś niesprawiedliwym. Następnie w krótkim czasie większość odzyskuje zdrowie, lecz pozostają
stosunkowo nieliczne przypadki beznadziejne.
Jeżeli przyczyną choroby są bakterie, przypadki beznadziejne koń
>Czą się śmiercią i pogrzebem. Natomiast "beznadziejne przypadki" epidemii "latających talerzy" żyją nadal li zwykle bardzo dobitnie dają znać
o sobie, głosząc wszem i wobec, że autorytety wszystko wiedzą o całej
sprawie, lecz starają się rzecz całą zachować w tajemnicy. Cóż może
być powodem takiej zmowy milczenia? Entuzjaści "latających talerzy"
mają na to pytande gotową odpowiedź: autorytety boją się, że ujawnienie prawdy wywołałoby powszechną panikę. Jeśli następnie zapyta się
ich: "Dlaczego w takim razie wy nie wywołujecie paniki, kiedy opowia_
dacie tę samą historę o gościach z kosmosu?" -to zazwyczaj nie otrzyma
się żadnej odpowiedzi. Powód jest oczywisty. Prawdziwa odpowiedź
musiałaby przecież brzmieć : "Nie wywołujemy paniki, gdyź ludzie nam
nie wierzą" - a trudno zdobyć się na takie wyznande. Na marginesie
tego mogę tylko dodać ,że gdyby nawet stwierdzono, iż mamy rzeczy*) Od redakcji: Zagadnienie "latających talerzy" zdobyło sobie ostatnio w Polsce niezasłużoną popularność, o czym świadczą liczne, nie
zawsze poważne, wypowiedzi na łamach prasy i zapytania naszych Czytelników. ;Redakcja zdecydowała się zatem zamieścić tłumaczenie fragmentów jednego z rozdziałów książki W i 11 y L e y' a "Satellites, Rockets
and Outer Space" (Satelity, rakiety i przestrzeń kosmiczna), wydanej
w r. 1958 nakładem New American Library. Willy Ley, ceniony autorytet w dziedzinie technliki rakietowej i astronautyki, jest Amerykaninem pochodzenia niemieckiego, jednym z założycieli w r. 1927 Towarzystwa Podróży Kosmicznych. Jego wywody niewątpliwie pomogą Czytelnikom wyrobić sobie właściwy pogląd na tę sprawę.
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W1sc1e gości z kosmosu, reakcją ludzi, jak sądzę, nie byłaby panika,
lecz raczej nti.ezwykłe zaciekawienie.
Mniej więcej 5 lat temu, podczas przelotu z Nowego Jorku do Dallas,
sam miałem możność ujrzeć "latający talerz". "Talerz" ten pokazałem
najpierw mężczyźnie siedzącemu przy oknie poza mną i podczas gdy
on próbował uwierzyć własnym oczom, wezwałem stewardessę. Zaczą
łem rozmowę pytaniem, jak długo pra!l:uje już w swym zawodzie i kiedy
odpowiedziała: ,!Przeszło cztery lata", wskazałem po za okno pytając,
czy widziała kiedykolwiek przedtem coś podobnego? Zaprzeczyła, po_
twierdzając tylko w ten sposób fakt, iż stewardessy linti.i lotniczych są
zwykle bardzo zajęte. "Talerz", który podążał za nami był rzeczywiście
interesującym zjawiskiem. Średnica jego wynosiła conajmniej 30 m.
Rzucał się w oczy jego doskonale kolisty kształt, oślepiająco biały środek
i tęczowa obwódka. Najwyraźniej "dotrzymywał kroku" naszemu DC-6
i zdawał się przesuwać wzdłuż szczytu warstwy chmur położonej pod
nami w odległości ok. 700 m. Wytężając wzrok można było dostrzec coś
ciemnego w środku białego dysku: cień naszego samolotu.
Było to zjawisko, które jest dobrze znane fizykom i posliada nawet·
własną nazwę "gloria". Pojawia się ono wtedy, gdy słońce jest wysoko na niebie, a samolot leci wysoko ponad warstwą chmur; warstwa
chmur nie może być zbyt gęsta, gdyż wtedy widzi się po prositu
Żwykły cień samolotu, taki, jaki można dostrzec na ziemi. Oczekując
potem na bagaż usłyszałem, jak pewien pasażer mówił do żony - "latający talerz ścigał nas przez pół godziny" ...
Dwa lata późnliej, podczas krótkiej wieczornej przejażdżki pociągiem
w pobliżu St. Louis, miałem okazję ujrzeć inny rodzaj "latającego talerza". Czekając na peronie widziałem Wenus, która świeciła jasno, jak
odległy reflektor zawieszony }la wieczornym niebie. Przypomniałem
sobie wtedy niedawną rozmowę z oficerem wojsk lotniczych, który opowiadał, iż nigdy nie przejmował się zbytnio, jeśli wzywano go przez
telefon do obejrzenia "latającego talerza" wtedy, gdy Wenus była
"gwiazdą wieczorną", natomiast sprawa stawała się interesująca, gdy
Wenus była "gwiazdą poranną". Dziwiłem się właśnie, cóż to za ludzie
mogli prowadzić takie rozmowy telefoniczne. Przecież chyba każdy musiał chociażby słyszeć o planecie Wenus.
W pociągu jednak zmieniłem pogląd na tę sprawę. Ntiebo stawało się
zupełnie czarne, a Wenus tym samym zdawała się świecić coraz jaśniej.
Pociąg jechał prosto, a wieczorna gwiazda zdawała się podążać w tym
samym kierunku. W pewnej chwili pociąg zatoczył łagodny łuk, skrę
cając w prawo, a Wenus jakby pozostała w tyle. Następne Z'akrzywienie
toru ·sprawiło, że pociąg odzyskał swój pierwotny kierunek; wyglądała
to zupełnie tak, jakby jasne światło na niebie, uzyskawszy nagłe przyspieszenie, dogoniło nas, a następnie podążało za nami utrzymując stałą
odległość. Odłożyłem książkę, którą zamierzałem czytać w podróży .
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i z niemałym zainteresowaniem śledziłem pozorny ruch "talerza", bawiącego się

"w berka" z naszym pociągiem.
Obydwie moje obserwacje miały miejsce w czasie, o którym się teraz
często mówi jako o okresie szczytowego nasilenia "talerzowego szaleń
stwa". Bez cienia przesady można powiedzieć, że w Stanach Zjedno_
czonych wszyscy mówili o "latających talerzach". Każda nowa opowieść
znajdowała chętnych, żądnych sensacji słuchaczy i czytelników. Książki,
mówiące tylko o samych "faktach", podające samą tylko "prawdę "
o "latających talerzach", znikały szybciej z półek księgarskich niż najlepsze bestsellery fantastyczno-naukowe.
Wśród niezliczonej ilości opowiadań o "latających talerzach" są tzw.
klasyczne wypadki, o których prawie każdy musiał słyszeć . Pierwszy
z nkh to "odkrycie" "latających talerzy" przez K e n n e t h a Ar n o l d a,
businessmana z Idaho, który 25 czerwca 1947 r. wracał własnym samolotem z handlowej podróży. Znalazłszy się w sąsiedztwie Mt. Rainier,
zdecydował się krążyć w okolicy tak długo, jak tylko zdoła, wypatrując rozbitego transportowca C-46, za którego odnalezienie wyznaczono
nagrodę 5000 dolarów. Podczas tych poszukiwań Arnold ujrzał dziewięć
dziwnych "samolotów", które początkowo wziął za nowe, otoczone tajemnicą modele sił lotniczych U.S.A.
Opisując je, ukuł niebacznie ich nazwę, mówiąc, że "leciały one, jak
rzucone na wodę talerze".
Drugi klasyczny wypadek zdarzył się w pół roku później, kiedy to
zaobserwowano ,.talerz" z bazy lotniczej koło Louisville w Kentucky.
Nadlatujący właśnie klucz czterech myśliwców F-51 otrzymał polecenie dokładniejszego rozpoznania tajemniczego obiektu. Dowodzący kluczem kapitan M a n t e 11 w pogoni za tym obiektem wzbił się na wysokość 7 km i tam spotkała go jakaś katastrofa. Inni piloci wylądowali
ze zbiornikami niemal zupełnie pozbawionymi paliwa. Był to tak często
cytowany "wypadek Mantella" .
Następny z kolei, to tzw. wypadek Gormana, który wydarzył s ' ę
l października 1948 roku w Fargo (Północna Dakota). George F.
G o r m a n, wracając po ciemku do bazy na swym F _51, nawiązał łącz 
ność z lotniskiem, meldując gotowość do lądowania. W odpowiedzi
usłyszał, że będzie mógł lądować, ale dopiero po wylądowaniu Piper
Cub - innego samolotu, który znajdował się jeszcze w powietrzu. Gorman zobaczył ten samolot, a także światło innego samolotu, który pojawił się z prawej strony. Przyglądając się uważniej stwierdził jednak,
że z światłem tym nie jest związany żaden samolot. Fostanowił przekonać się, co to takiego i wdał się w długą i zaciekłą "bitwę powietrzną".
Ostatecznie Gorman zrezygnował z pościgu i wylądował cało na lotnisku.
Były to trzy najbardziej w tym czasie dyskutowane wypadkiL Myślałem o nich, podczas gdy planeta Wenus bawiła się w berka z mo:m
pociągiem.
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i opinie

Pod koniec 1952 r. sytuacja w sprawie "latających talerzy" przedstawiała się następująco: pięć lat temu Kenneth Arnold zapoczątkował
serię współczesnych obserwacji "latających talerzy". Wkrótce potem nastąpiła istna powódź sprawozdań, w których donoszono o podobnych
obserwacjach. Ze zrozumiałych względów sprawa ta musiała wzbudzić
zainteresowanie Sił Lotniczych USA, których obowiązkiem jest wiedzieć, co się dzieje w powietrzu nad terytorium Stanów Zjednoczonych
Rozpoczęto specjalne, staranne i systematyczne badania. Trzech ludzi
postradało żyoie w wypadkach związanych z "latającymi talerzami".
Społeczeństwo, akcentując swe prawo do rzetelnej icnformacji, domagało·
się wydania w tej sprawie oficjalnej opinii; niestety opini1
i takiej nie
podawano. Wdemy teraz, że powodem tego był po prostu brak jakiejkolwiek oficjalnej opinii. Ludzie, którzy wiedzieli najwięcej, gdyż byli
w posiadaniu wszystkch sprawozdań i wyników badań, sami nie wiedzieli dobrze, co sądzić o całej sprawie. Trzeba zresztą na ich usprawiedliwienie dodać, że brak obiektywnych do-w odów istiJJienia .,latają
cych talerzy" jako pojazdów kosmicznych, nie stanowi jeszcze dowodu,
że nrie obserwowano rzeczywiście jakichś ciekawych, nieznanych dotąd
obiektów.
Brak oficjalnej opinii nie mógł, rzecz prosta, przeszkodzić powstaniu całego szeregu różnych nieoficjalnych poglądów, wyrażanych m. in.
w książkach i artykułach. Pierwsza książka tego rodzaju, napisana
w r. 1950 przez majora D o n a l d a E. K e y h o e, nosi wiele mówiący tytuł "The Flying Saucers Are Real" (Talerze latające rzeczywiście istnieją). W książce tej Keyhoe opisał, jak przeprowadził (na zlecenie czasopisma "True") analizę dużej liczby meldunków w sprawie
"latających talerzy". Doszedł on w końcu do wniosku, że zagadnienie
może być wyjaśnione jedynie w sposób na'stępujący: "talerze latające
są pojazdami przybyszów z innej planety".
Keyhoe zapewne będzie miał mi za złe, że ośmielam się tutaj stwiersam zaczel"lpnął on wprost z literatury fantastyczno-naukowej (tzw. science-fiction), gdzie występuje on w najróżniejszych wariantach. Pomysł polega na założeniu, że istnieje Unia Galaktyczna,.
ogromna federacja zamieszkałych planet naszej Galaktyki. Opowieśol
eksploatujące ten pomysł dzielą się na dwie zasadnicze grupy. W pierw_
szej grupie mówi się raczej o dalek:iej przyszłości i zakłada, że kolebkcj Unii GaLaktycznej jest Ziemia. W drugiej grupie akcja toczy się
w czasach mniej w~ęcej nam współczesnych i zasadniczy temat opiera
się na założeniu, że Ziemia nie jest jeszcze dosyć zaawansowana w rozniu. Niemniej jednak Ziemia może być poddana obserwacji jako powoju, by móc być członkiem tej unii, ani nawet wiedzieć o jej istnieterrejalny przeciwnik lub członek unii.
dzić, iż pomysł
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Tak więc można było w 1952 r. snuć przypuszczenia: może obraz
przedstawiony przez kilku pisarzy powieści fantastycznych, to coś wię
cej niż fikcja literacka? Może pisarze ci po prostu odgadywali prawdę?
W 1950 r., zanim jeszcze ukazała się książka Keyhoe, pojawiły się
na rynkach księgarskich dwie inne, konkurujące z nią książki. Jedna
z nich - to książka G er a l d a H e ar d a pt. .,Is Another World
Watching?" (Czy inny świat obserwuje nas?). Inny świat oznacza tu
planetę Marsa, a obserwatorzy, to według Hearda - niewiarygodnie
piękne i pokój miłujące super-pszczoły. Czytelnicy oczywiście nie potraktowali zbyt poważnie tych fantazji autora. Natomiast książka
Frank a S c u l l y pt. "Behind the Flying Sauccrs" stanowiła znacznie
większą sensację. Scully opisuje w niej .,latające talerze", które uległy
zniszczeniu w katastrofie nad pustynią Arizona. Załogę "talerzy" stanowili mali zieloni ludkowie, około 60 cm wzrostu. Specjalny napęd
powodować miał ruch pojazdów wzdłuż .,linii magnetycznych" . .,Talerze" wykonane były z metalu, który nie topił się nawet w temperaturze 10000°C. Scully dowiedział się o tym wszystkim od dwóch dobrze
poinformowanych ludzi, z których jeden miał być bardzo szanowanym
naukowcem, który rozpoczął w czasie wojny badania w ramach epokowego projektu zastosowania w nawigacji napędu magnetycznego. Rząd
St. Zjedn. miał rzekomo wiedzieć o wszystkim, lecz trzymał całą sprawę
w tajemnicy, bojąc się ogólnej paniki, która mogłaby zapanować, gdyby
społeczeństwo dowiedziało się o tym, że mamy gości z kosmosu.
Prawdziwe fakty wkrótce zostały wykryte przez sprytnych dziennikarzy. Okazało się, że dwaj eksperci Scully'ego nie byli żadnymi
ekspertami. Jeden z nich był właścicielem sklepu radiowego, drugi ekspertem w machinacjach giełdowych. Oczywiście nie było żadnego
projektu badań nad napędem magnetycznym, nigdy nie znaleziono
szczątków żadnego "talerza", a w dodatku rewelacyjne wystąpienie
Scully'ego nie wywołało najmniejszej panikL Pozostały tu tylko dwie
tajemnice:
l) co skłoniło tych dwóch "ekspertów" do zapoczątkowania całej
historii?
2) Czy Scully był współautorem czy ofiarą tej mistyfikacji?
Puszczano w obieg i szereg innych sugestii, naprzykład, że "talerze"
stanowią zakonspirowaną nową broń powietrzną USA. Sam czas obalił tę hipotezę. żadne urządzenie, latające po całym kraju, nie może
być przez czas dłuższy utrzymane w tajemnicy. W swoim czasie są
dzono, że .,latające talerze" wysyłali Rosjanie. Hipoteza ta jednak nie
mogła się utrzymać z tej prostej przyczyny, że powierzchnia ZSRR jest
trzykrotnie większa od powierzchni USA i nie ma powodu, aby Rosjanie, mając dość miejsca na swoim terenie, wysyłali swe sekrety poza
ocean. Według jeszcze jednej hipotezy, ,.latające talerze·' to kosmiczne
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zwierzęta,

zbyt nisko w atmosferę ziemską. I ten
z literatury typu "science-fiction", wykorzystany był bowiem w opowiadaniu Ar t h u r a C o n a n D o y l 'e ' a
pt. "The Horror of the Heights" (Postrach przestworzy).
Wyeliminowanie innych hipotez spowodowało tym silniejsze opanowanie wielu umysłów przez ideę, że "latające talerze" są przybyszami
z kosmosu. Trzeba tu jednak powiedzieć, że w późniejszych książkach
mali zieloni ludkowie zostali zastąpieni przez wspaniale zbudowane,
piękne ... blondynki.
pomysł

które

został

zagłębiły

się

zaczerpnięty

Co

rzeczywiście

widziano?

Od dziesięciu już lat jesteśmy świadkami, jak coraz to nowy
wybraniec losu wita jakiś tam " la.tający talerz", jako "decydujący dowód ich pozaziemskiego pochodzenia". Całkowita liczba obserwacji
urosła w tym czasie do wielu tysięcy. Badane były wszystkie meldunki, co do których można było sądzić, że wniosą coś istotnego dla
rozwiązania zagadki. Z przykrością trzeba stwierdzić, że cały ten wysiłek nie dał żadnego pozytywnego rezultatu. Faktem jest, że niczego
konkretnego nie znaleziono. Pewien oficer amerykańskich Sił LotnL
czych, gdy' go spytano pewnego• razu, co w danej 51Prawie miałoby dla
niego moc dowodową, odpowi·edział : "choćby szczątki jakiegoś urzą
dzenia, mechani~rrm lub ciała". Otóż nigdy nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby uchodzić za szczątki pojazdu kosmicznego. Nigdy
nie znaleziono nawet jakiegoś określonego śladu na ziemi w miejscach,
w których rzekomo lądowały "latające talerze". A jeśli chodzi o ciała,
to w okresie największego zainterasowania historią zielonych ludzików - znaleziono dwa, mające stanowić dowód rzeczowy: jedno z nich
okazało się embrionem, drugie zaś ogolonym i pomalowanym na zielono aiałem małpy.
Brak również jakiejkolwiek fotografii, która by nie budziła podejrzeń i była jednocześnie wyraźna. Najbardziej wiarygodne zdjęc i a,
zrobd.one przez pilotów samolotów myśliwskich, przedstawiają niewyraźne plamy świetlne. Istnieją również dwa pozbawione podejrzeń filmy
barwne. Jeden z nich przedstawia dwa okrągłe przedmioty, poruszające się na tle błękitnego nieba; ani rozmiarów czy odległości, ani charakteru przedmiotów nie można odczytać z tego filmu; jedyne co można
powiedzieć o tych przedmiotach, to że zachowały swe względne położenie.

Drugi film przedstawia dużą liczbę takich nieokreślonych, białych
plamek krążących w polu widzenia, przy czym pod koniec jedna z nich
oddala się od pozostałych.
Cytowana jest opinia wojskowego technika, że ruchy tych przedmiotów były "niewątpliwie kierowane w inteligentny sposób". Jeżeli
jest to rzetelna cytata, technik ów albo miał potężną wyobraźnię, albo
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słabe

raczej pojęcie o inteligentnym kierowaniu. Miałem możność oglą
kilkakrotnie ten film: białe plamy po prostu kręcą się w kółko.
Jeden z ekspertów, który widział ten film, sądzi, że mogły to być mewy
(zdjęcie nieostre) w obszarze termicznych prądów powietrza.
Mówiąc, że badania w sprawie "latających talerzy " nie dały żad
nych pozytywnych rezultatów, nie miałem bynajmniej zamiaru zaprzeczyć temu, iż wiele wypadków zostało wyjaśnionych w sposób całko
wicie przekonywujący. Wśród nich wyróżnić można szereg klasycznych
przykładów. Kapitan Mantell np. ścigał zapewne balon "Skyhook" *).
Balony te stanowiły wówczas jeszcze taką nowość, że Mantell nie wi-dział przedtem żadnego z nich. Pościg zakończył się katastrofą , gdyż
uniesiony zapałem kapitan, nie bacząc, iż samolot leci na resztkach
paliwa, wzbił się bez tlenu na zbyt dużą wysokość. Wbrew pogłoskom,
szczątki jego samolotu nie były radioaktywne, ani namagnetyzowane.
Również nieprawdą jest, jakoby zarejestrowano uwagi, jakie przekazywał na lotnisko w trakcie swego pościgu.
Jakkolwiek nie udowodniono, że porucznik Gorman toczył walkę
z oświetlonym balonem meteorologicznym, to jednak taki właśnie wypadek zdarzył się innemu pilotowi, przy czym opis "walki" jest bardzo
podobny do podanego przedtem przez Gormana. Wytłumaczono również,
słynne w swoim czasie, "światła Lubbock", które wyglądały, jak zespół świateł samolotu.
Ponieważ brak jest w sprawie "latających talerzy" jakichkolwiek
dowodów rzeczowych, jedyny dowód stanowić mogą obserwacje. Dobrze,
ale cóż takiego ludzie widzieli? Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić
cztery grupy obserwacji. Grupę pierwszą stanowią: mistyfikacje ludzi
szukających popularności, wymysły chorych psychicznie plus pewne przemiłe opowiastki, jak ta, w której mówi się o małych zielonych ludzikach, pytających o drogę do Hollywood ..
dać

Do drugiej, raczej dużej grupy, należą te wszystkie opowiadania,
które zawierają za mało informacji, aby można było coś rozsądnego
o nich powiedzieć. Słyszałem sam szereg takich relacji.
Trzecią,

ludzi.

również

dużą

Półprzezroczyste

grupę, stanowią

balony Skyhook

uczciwe

wyglądają

pomyłki
dość

uczciwych
niesamowicie

*) Balony .. Skyhook", o średnicach do 30 m. wznoszą się na wysokość

do 30000 m, gdzie wiatr może je unosić z prędkością ponad
350 km/godz. Jeśli obserwator błędnie ocenia odległość balonu, pozorna
szybkość może mu się wydać ogromna. Oświetlony przez promienie
słoneczne balon można obserwować jeszcze długo po zachodzie Słońca.
Oglądana z daleka plastykowa powierzchnia balonu wydaje się mieć
połysk metaliczny. Balony są często wypuszczane grupami. Jedna z takich grup przyczyniła się zapewne do .,odkrycia" K. Arnolda (przyp.
tłum.).

UHANIA

294

i z pewnością są powodem wielu pomyłek. Do zdumiewająco dużej
liczby rpamyłek przyczynia się planeta Wenus. Następnie należy tu wymienić duże bolidy, które nie zawsze zachowują się tak, jak laik są
dzi, że powinny się zachować. Obserwacje "latających talerzy" spowodowane być mogą również przez białe ptaki ("odpowiedzialne" m. in.
za pewne fotografie "świateł Lubbock"), helikoptery (udowodniono już
taką pomyłkę) oraz odrzutowce.
Warto wreszcie wspomnieć: o kilku zjawiskach atmosferycznych
dobrze znanych nauce, lecz nie bardzo znanych laikom. Istnieje np .
rodzaj chmury o kształtach soczewki Altocumulus lenticularis *)
(rys. 1). Jeśli chmura taka utworzy się wtedy, gdy słońce jest nisko
nad horyzontem, można wtedy obserwować wspaniały świecący .. talerz". Drugim zjawiskiem atmosferycznym, o którym trzeba tu powiedzieć, jest tzw. inwersja temperaturowa. Normalnie temperatura powietrza obniża się w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi. Lecz
zdarza się, że warstwa chłodnego powietrza zostaje wciśnięta pomiędzy
warstwy powietrza cieplejszego. Tworzy się warstwa inwersyjna, która
zachowuje się podobnie, jak duża szyba w oknie wystawowym: posiada zdolność zarówno przepuszczania, jak
·o dbijania promieni
świetlnych. Jeżeli np. samochód wjeżdża nocą na wzgórze, ponad którym znajduje się taka warstwa inwersyjna, to latarnie samochodu

Rys. l. Dwa piękne prz.ykłady chmury Altocumulus lenticularis.
Chmury te są zapewne często brane za "latające talerze"

*) Niedawno takie chmury oraz smugi kondensacyjne odrzutowców
wywołały

w Warszawie

wielką sensację.
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Czy goście z kosmosu?
H ipoteza kosmicznego pochodzenia " latających talerzy" ma tak wielu
zwolenników tylko dlatego, że dla Wlielu obserwacji brak jest w ogóle
jakiegoś pozytywnego wytłumaczenia. Jakkolwiek duża liczba obserwacji może być wyjaśniona przez wykazanie, iż źródłem ich są zwykłe
pomyłki lub zjawiska naturalne (co stanowi innego rodzaju pomyłki),
to jednak pozostaje cały szereg wypadków dotąd niewytłumaczonych.
Często spotykałem się z tezą, iż ,.te niewytłumaczone wypadki muszą
być spowodowane przez gości kosmicznych". Kiedy odpowiadałem na
to, iż nie widzę tu żadnej logicznej konieczności, byłem z.w ykle zapytywany, czy zaprzeczam możliwości istnienia we Wszechświecie innych
inteligentnych istot, gdzieś poza naszą planetą. Raz zdarzyło mi się
nawet (miało to miejsce w czasie dyskusji przy mikrofonie radiowym),
że mój oponent powołał się na zdaruie pewnego naukowca, który miał
rzekomo dowieść statystycznie, iż istoty inteligentne muszą bardzo licznie
występować w naszym Wszechświecie. Następnie dyskutant ów zaczął
cytować niewłaściwie rozumiane i niezbyt poważne rozważania statystyczne. Mogę tak powiedzieć, ponieważ autorem owej statystyki byłem ja sam: opublikowałem ją mniej więcej dwa lata przed tą dyskusją, we wstępie do tomiku krótkich opowiadań.
Oto, jaki był przebieg tego rozumowania:
W naszej galaktyce - systemie Drogi Mlecznej mamy - zgodnie
ze współczesnymi oszacowaniami - około 20 000 milionów gwiazd. Założ ymy ostrożnie, że tylko połowa z tych słońc jest tego samego typu,
co nasze Słońce, które należy do tzw. Ciągu Głównego. Nie ma powodu
przypuszczać, że tylko Ciąg Główny gw.iazd może posiadać planety, lecz
zróbmy to założenie, aby uniknąć zbyt tendencyjnego szacowania. Tak
więc, mamy w naszej Galaktyce około 10 000 milionów gwiazd otoczonych planetami, czyli 10 000 milionów systemów słonecznych.
W naszym układzie słonecznym znane są dwie planety, na których
istnieje życie organiczne: Ziemia i Mars, ale założymy, że tylko jedna
planeta na 100 jest w ten sposób "uprzywilejowana". Mimo takiego
ograniczenia pozostaje jeszcze 100 milionów planet, na których istnieje
życie. Założymy teraz, że spośród tych planet tylko jedna na sto posiada w.arunki prowadzące do wytworzenia inteligentnych form życia.
*) Możnaby tu wymienić jeszcze cały szereg znanych nauce zjawisk
optycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej, zjawisk, które mogły
(a w okresie zainteresowania "talerzami" - nawet musiały) być podciągnięte pod nazwę "latające talerze". Większość z tych zjawisk jest
omówiona w pięknej książce M. Minnaerta ,,Swiatło i barwa w przyrodZJie", której polski przekład jest w przygotowaniu, a fragmenty ukazały się w "Problemach", nr 6 z b . r. (przyp. tłum.).
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Pozostało

w ten sposób jeszcze około milion planet. Zakładając wreszcie,
tylko na jednej setnej z tego miliona planet żyją istoty inteligentne,
które wyprzedziły nas w rozwoju i rozwiązały praktycznie problem podróży kosmicznych, otrzymamy całkiem pokaźną liczbę 10 000 społe
czeństw podróżujących w przestrzeni międzygwiezdnej.
Nie trzeba nawet przywiązywać większej wagi do powyższych oszacowań, aby przyznać, iż możliwość wizyty "kosmicznych gości " istnieje.
Ale trzeba się również zgodzić z tym, że " latające talerze" z pewności ą
nie świadczą o realizacji tej możliwości. Nic nie wskazuje na to, że
zachowują się one w sposób inteligentny. Bez względu na to, czy goście
kosmiczni chcieliby nawiąz a ć z nami kontakt, czy też chcieli nas niepostrzeżenie obserwować, mogliby postępować rozmaicie, lecz zapewne
nie tak, jak "latające talerze".
Poza tym, gdyby "latające talerze" były pojazdami kosmicznymi, nie
mogłyby one nigdy zachowywać się tak, jak o tym mówią ich "ziemscy
obrońcy". Możemy się zgodzić, iż goście z kosmosu używają nieznanego
nam obecnie systemu napędowego swych pojazdów, że system ten sam
nie stanowi źródła żadnego dźwięku. Ale przecież wiadomo, że każde
ciało materialne poruszając się w naszej atmosferze z prędkością większą
niż prędkość dźwięku, musi wywołać falę uderzeniową. Natomiast w relacjach o "latających talerzach" (wspominających często o ogromnych
prędkościach obserwowanych "pojazdów") nie mówiono nigdy, że sły_
szano efekt takiej fali uderzeniowej. Tymczasem fala taka nie jest
bynajmniej czymś, co by mogło łatwo ujść uwadze nawet ... śpiącego.
I wŁaśnie z ogólnie przyjętego, a nawet zwykle podkreślanego faktu,
iż "talerze" zachowują się cfcho, wynikają następujące wnioski: albo
poruszają się one z prędkością o wiele mniejszą od prędkości dźwięku
(tak jak balony-sondy, unQszące się na dużych wysokościach nad
ziemią), albo nie są w ogóle obiektami materialnymi (tak jak np. odbicie od warstwy inwersyjnej atmosfery, które może oczywiście "wę
drować po niebie" z dowolną niemal prędkością bez wywoływania jakichkolwiek efektów dźwiękowych).
Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że za te obserwacje
"latających talerzy", które nie są trywialnymi pomyłkami, odpowiedzialne są naturalne zjawiska atmosferyczne, takie, które w przeszłości
były niezbyt często obserwowane.
Umyślnie użyłem zwrotu "niezbyt
często", ponieważ Kenneth Arnold w 1947 r. nie był pierwszym czło
wiekiem, który zaobserwował coś niezwykłego na niebie. Kilku ludzi
zadało · sobie trud przeszukania (od r. 1947 wstecz) czasopism astronomicznych. Znaleźli oni szereg doniesień o obserwacjach, które by można
dziś nazwać obserwacjami "latających talerzy". Conajmniej jedna z tych
obserwacji miała miejsce przed przeszło stu laty. Już sam ten fakt przemawia za tym, iż mamy tu do czynienia ze zjawiskami naturalnymi.
Ale jakie to mogły być zjawiska?
iż
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Można

by tu po prostu powiedzieć, że do czasu, kiedy ludzie zaczęli
w powietrzu, atmosfera nasza była prawie niezbadana i że nadal
cały szereg zjawisk atmosferycznych czeka na odkrycie czy dokładniej_
sze zbadanie. Twierdzenie to jest z całą pewnością słuszne, lecz sądzę
poza tym, że ogromną większość wypadków, które pozostały jetzcze na
razie niewyjaśnione, wytłumaczyć można, biorąc pod uwagę zjawisko,
które, choć mało zbadane, nie może być jednak w żadnym razie zaliczonedo zjawisk nieznanych.
Myślę tu o dość rzadkim zjawisku elektrycznym, zwanym "piorunem
kulistym". Stosunkowo często pojawia się on na północnych stokach
Alp, zwykle po WYładowaniach elektrycznych w atmosferze. Zgodniez nazwą, piorun taki posiada kształt kuli (o średnicy kilkunastu centymetrów), która świeci jasnym niebieskawo-białym światłem. Chociaż
według wizualnych obserwacji jego kontury są ostro zarysowane, na
zdjęciach fotograficznych piorun kulisty daje obraz rozmyty, być może
dlatego, iż emituje bardzo dużo światła ultrafioletowego, niewidocznego
dla oka, ale rejestrowanego na filmie fotograficznym. Warto jeszczedodać, iż piorun taki winien być rejestrowany na ekranie urządzenia
radarowego.
Piorun kulisty krąży zwykle w powietrzu przez kilka minut, przesuwając się wzdłuż przewodników elektrycznych, a następnie znika nagle,
kurcząc się gwałtownie, bądż eksplodując (rozmiary zniszczeń spowodowane przez taki wybuch są zwykle znikome). Wszystkie znane mi
wypadki pojawienia się piorunu kulistego miały miejsce w górach, przy
czym jedyne znane mi doniesienie o obserwacji tego zjawiska na pół
kuli zachodniej pochodzi z Denver; można stąd wnioskować, iż gęstość
powietrza na poziomie morza jest zbyt duża, aby mógł tam wytworzyć
się piorun kulisty*).
Powstaje pytanie: czy obserwowane przez pilotów na wysokości paru
kilometrów i rejestrowane przez urządzenia radarowe tajemnicze ,,latające talerze". które wyglądały jak ostro zarysowane świecące kule,
lecz na zdjęciach fotograficznych dawały obraz rozmyty, - nie były
po prostu piorunami kulistymi? Osobiście sądzę, że tak.
latać

'

Jeśli zaś chodzi o domniemaną wizytę statków kosmicznych, zajmuję
stanowisko takie same, jak wspomniany poprzednio oficer wojsk lotniczych. Będę przekonany dopiero wtedy, gdy ujrzę autentyczne dowody
rzeczowe.
Opr?cował W. Frejlak (Warszawa)

*) Autor widocznie nie był najlepiej poinformowany co do zasięgu
piorunów kulistych. Pamiętać trzeba, że wahania ciśnie
nia atmosferycznego, a więc i gęstości powietrza, są tak duże, dż umożliwiają powstawanie takich piorunów również na nizinach. I rzeczywiście znany jest cały szereg takich obserwacji (przyp. tłum).
występowania
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Radarowe echo z Wenus

W lutym 1958 r. uczonym amerykańskim z Massachusetts Institut e
uf Technology udało się po raz pierwszy wysłać sygnał radarowy na
Wenus i odebrać go po odbiciu od planety. Tego typu doświadczeni 3.
przeprowadzano już wielokrotnie (od r. 1946) w wypadku Księżyca.
Kontakt radarowy uzyskano w dniach 10 i 12 lutego, kiedy Wenus
była odległa od Ziemi o około 45 milionów km. Do wysłania i odebrania sygnałów użyto 25-metrowego radioteleskopu znajdvjącego się w MHlstone Hill. "Audycja" trwała około 5 minut i obejmowała 4100 impulsów na częstości 440 Mhz. Maksymalna moc sygnałów wynosiła 265 000
watów; do Wenus dochodziła z tego moc około 0,5 wata, a moc sygnału
odbitego, odbieranego na Ziemi, wynosiła zaledwie 10-21 wata.
Ponieważ czas przebiegu sygnałów z Ziemi do Wenus i z powrotem
można było określić z dokładnością 0,0005 sek, metoda echa radarowego
umożliwia dokładniejsze
niż
dotąd wyznaczenie
odległości
planet.
Wstępne obliczenia wykonane przez R. P r i c e' a i P. E . Gr e e n a
wskazują, że tzw. jednostka astronomiczna (średnia odległość Ziemi od

Rys. l. Na zdjęciu: Obserwatorium radarowe w Mil1stone Hill, gdzi<!
za pomocą 25-metrowego radioteleskopu udało się zaobserwować echo
radarowe z Wenus.
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Słońca) jest być może ni-eco mniejsza (o około 0,0013°/o) od wartości przyjmowanej dotychczas, wyznaczonej na podstawie obserwacji optycznych.
Poprawka taka jest oczywiście bardzo nieznaczna.
(Sky and TeLescope, May 1959)
A. WróbLewski

II Konferencja astronautyczna
W dniach 21-23 maja, w sali Muzeum Techniki w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie, odbyła się II Ogólnokrajowa Konferencja Techniki Rakietowej i Astronautyki, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne. W konferencji wzięło udział około 200 uczestników, pracowników nauki i popularyzatorów. Przybyli także goście zagraniczni, wśród nich znany fizyk radziecki prof. C. S t a n i u k o w i c z,
który wygłosił krótki r-e ferat o działaniu mikrometeorów na powierzchnię
satelitów czy rakiet. Referaty wygłoszone na Konferencji obejmowały
szeroki zakres zagadnień i zawierały bądź wyniki prac własnych bądź
przegląd osiągnięć zagranicznych. Oto niektóre tematy poruszane na
Konferencji: teoria rakiet, teoria silników rakietowych, materiały do
.konstrukcji rakiet, orbity rakiet i satelitów, zagadnienie życia na innych
planetach (Mars) i w innych układach gwiazdowych (ekosfery - praca
dr J. G a d o m ski e g o), prawo kosmiczne, medycyna kosmiczna, historia rakietnictwa w Polsce itd. Uczestnicy Konferencji mieli możnosć
obejrzenia kilku filmów o tematyce astronautycznej oraz przygotowywanej \vystawy astronautycznej, która zostanie w końcu lipca udostęp
niona dla zwiedzających.
A. WróbLewski
Jeszcze o Obserwatorium na Kitt Peak
Nie dawno donosiliśmy o budowie nowego obserwatorium Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk na Kitt Peak w Arizonie. A oto
garść dalszych informacji. Zakłady Corning są obecnie w trakcie WYkonywania bloku szkła, z którego ma być wyszlifowane zwierciadło dla
największego narzędzia Obserwatorium 213 cm reflektora. Blok ten
<> grubości 13 cali będzie ;posiadał strukturę żeberkową znacznie zmniejszającą jego wagę do około półtorej tony. Wypełniająca specjalną formę
roztopiona masa szkła będzie stygnąć przez kilka miesięcy w urządze
niu termostatycznym, co ma zapewnić uniknięcie niejednorodności
strukturalnych i naprężeń w szkle.
Dla badań Słońca konstruowany jest teleskop w1ezowy przewyższa
jący rozmiarami istniejące dotychczas. Jego celostat będzie stanowić
płaskie zwierciadło o średnicy 203 cm kierujące promieniowanie Słońca
na nieruchome 152 cm lustro paraboliczne. Obydwa one będą umieszczone na szczycie blisko stumetrowej wieży. Obraz Słońca formowany
przez 152 cm zwierciadło w pomieszczeniu pod wieżą, będzie posiadać
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średnicę około
umożliwi

80 cm. Wraz z dużymi rozmiarami głównych zwierciadeł'
to badania nadzwyczaj subtelnych zjawisk na powierzchni

Słońca.

Interesującym jest fakt, że Kitt Peak wchodzi w skład posiadłości
Indian Papagos, w związku z czym teren o powierzchni 2400 akrów
potrzebny dla Obserwatorium został jedynie wydzierżawiony przez Narodową Fundację Naukową, co wymagało aż specjalnej uchwały Kongresu USA.

(Wg. Sky and Telescope vol. XVIII, Nr 4
Jeszcze jedna gwiazda -

6)

uciekinier z

Mgławicy

J. Smak

Oriona

W uzupełnieniu do artykułu o Mgławicy Oriona (" Urania" - czerwiec 1959) donosimy o jeszcze jednej gwieździe, położonej z dala ocł
Mgławicy, a posiadającej ruch świadczący o tym, że mgławica ta jest
miejscem jej urodzenia. Gwiazdą tą jest 53 Ari (53 Barana}, gorąca
zmienna pulsująca typu ~ CMa (~ Wielkiego Psa), posiadająca typwidmowy B 3. Znając jej odległość od mgławicy, oraz szybkość z jaką
się od niej oddala, można wyznaczyć kiedy rozpoczęła się ucieczka.
Otrzymany wynik około 5 milionów lat jest dość intrygujący i to z dwu
powodów. Po pierwsze jest on za duży w porównaniu z wiekiem asocjacji Oriona, który z kilku niezależnych wyznaczeń wypada równy
2 do 3 milionów lat (por. cytowany artykuł). Ta niezgodność da się od
biedy wytłumaczyć niepewnością danych o wzajemnej odległości gwiazdy
i Mgławicy Oriona. Znacznie poważniejsza jest druga rozbieżność odnosząca się do naszych dotychc<:asowych wiadomości o wieku gwiazd
typu ~ CMa. Z obecności tych obiektów w wielu asocjacjach, jak również
z dość pewnych rozważań teorii ewolucji gwiazd można wnioskować,
że wiek zmiennych ~ CMa jest kilkakrotnie większy od podanego na
wstępie wieku 53 Ari. Jeśli przyjąć, że owe 5 milionów lat jest niepewne i wiek tej gwiazdy równy jest wiekowi Mgławicy Oriona, to
rozbieżność staje się jeszcze bardziej rażąca. Być może jej powodem
jest przyjęcie jakiegoś błędnego założenia w rozważaniach dotyczących
ewolucji gwiazd omawianego typu. W każdym razie przypadek 53 Ari
stwarza jeszcze jeden aspekt zarówno w badaniach asocjacji jak
zmiennych typu ~ CMa.
(Wg. Encyclopedla of Physics, vol. 51, str. 198, 1958).
.T. Smak

Badania

najjaśniejszych

gwiazd

Do najjaśniejszych gwiazd (w sensie jasności absolutnych) w naszej
Galaktyce należy nadolbrzym typu widmowego B2 - t' Scorpi. Jej
odpowiednikiem w Wielkim Obłoku Magellana jest gwiazda oznaczona
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numerem HDE 269 700, posiadająca bardzo· podobne charakterystyki
widmowe. Obiekty te były przedmiotem badań spektroskopowych wykonanych w Obserwatorium Radelife (płd. Afryka). W widmach obydwu
gwiazd obserwuje się charakterystyczne dla nadolbrzymów wzmocnienie niektórych linii. Stopień tego wzmocnienia jest jednak bez porównania większy, niż w wypadku jakichkolwiek innych znanych dotąd
nadolbrzymów. Brak możliwości porównania z innymi gwiazdami o znanych jasnościach sprawia, że autorowie omawianej pracy, A. D. C o d e
i T. E. H o u ck, mogą jedynie w przybliżeniu ocenić absolutne jasności badanych nadolbrzymów. Podają oni -9 1 ~0 dla
Scorpi i -9':'4
dla HDE 269 700. Gwiazdy te są więc około stu tysięcy razy jaśniejsze
od Słońca.
Osobnego omówienia wymaga sprawa stabilności gwiazd tego typu.
Przybliżone oszacowania wskazują, że ich masy wynoszą około 200 m3.s
Słońca. Jest to conajmniej dwukrotnie za dużo w porównaniu z granicą jaką daje na maksymalną masę gwiazdy teoria budowy gwiazd
znajdujących się w równowadze. Wynika stąd, że nadolbrzymy omawianego typu nie są gwiazdami stabilnymi. Obserwowane zmiany jasności i kształtu oraz intensywność linii widmowych potwierdzają to
przypuszczenie.
J. Smak
(Wg. Publ. A.S.P. 70, 261, 1958).

s'

Polski

podręcznik

astronomii w ZSRR

W ostatnich miesiącach nakładem "Izdatielstwa in.ostrannoj litjeratury" w Moskwie ukazało się rosyjskie tłumaczenie uniwersyteckie~o
:podręcznika prof. dra Wł. Z o n n a i dra K. R u d n i ck i e g o "Astronomia gwiazdowa" (tytuł tłumaczenia: "Zwjozdnaja astronomija"). Jest
to jeden z nielicznych polskich podręczników akademickich tłumaczo
nych na obce języki.
Dotychczas ukazały się w literaturze światowej tylko trzy podręcz
niki obejmujące całość zagadnień astronomii gwiazdowej. Oprócz wymienionego powyżej są to: przedwojenny "Lehrbuch der SteUarstatistik"
E . v. P a h l e n a i "Kurs zwjozdnoj astronomii" P. P ar e n a g o, ktorego trzecie wydanie ukazało się w roku 1954.
M. Karpowicz

Errata
Str. 241, w. 16 od dołu , str. 242, w. 21 i 23 od dołu: zamiast ~ Tau
ma być t Tau.
Str. 258, w. 33 zamiast 272 ma być 372.
Str 261 w podpisie notatki zamiast E. Szeligiewicz ma być E. Sznayder.
Str. 269, wiersze 7 i 8 należy zamienić miejscami.
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KSIĘZYCU

Apeniny

Apeniny księżycowe są najpotężniejszym i najbardziej imponującym
zbiorowiskiem górskim na Księżycu. Mają one kształt trójkąta, którego
wierzchołek trafia na krater Era tostenes, a podstawa rozciąga się od
krateru Manilius do Przylądka Fresnela na skraju Morza Deszczów.
Podstawa ta, stanowiąca południowo-wschodnią granicę Morza Jasności
(Mare Serenitatis), nosi zresztą własną nazwę gór Haemus - od łań
cucha górskiego na Bałkanach.

MARE

Rys. l. Schematyczna mapa Apenin i okolicy
Najbardziej na północ wysuniętą częścią Apenin jest masyw górski (2600 m wysokości) znany pod nazwą Przylądka F re s n e l a (znany
fizyk francuski), wrzynający się ostro w wąskie przejście równinne,
którym między górami Kaukaz i Apeninami można się przedostać
z Mare Serenitatis na Mare Imbrium. Od Przylądka Fresnela do Eratostenesa, na długości ponad 500 km ciągnie się najwyższe pasmo Apenin. Tu, nad samym brzegiem Morza Deszczów, znajdują się najwyższe
szczyty łańcucha: góra H u y g e n s a (5600 m), wielki masyw B rad-
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1 e y a - od'crywcy aberracji światła (4800 m), góra H a d l e Y a - konstruktora pierwszego teleskopu zwierciadlanego (4500 m). Im bliżej
Eratostenesa, tym szczyty są niższe. Mamy tam jeszcze trzy szczyty
o własnych nazwach: góra Amper e'a (3200 m), góra W o l f f a (3600 m)
i góra Ser a o. Ampere to słynny fizyk francuski, Wolff - filozof niemiecki z p;erwszej połowy 19 w., a nie, jak mogłoby się zdawać, znany
badacz plam słonecznych (liczby Wolfa). Przez pewien czas nazywano
górami Wolffa cały łańcuch Apenin, dopiero S c h rot er powrócił do
nazwy. nadanej przez H e w e l i u s z a. Serao dziennikarz włoski
drugiej połowy 19 w. ,.dostał się na Księżyc" przez przypadek, tylko
dzięki temu, że był przyjacielem selenologa S c h m i d t a, od którego
pochodzi wiele nazw utworów księżycoWYch.
Apeniny to przyszły raj dla alpinistów, którzy dzięki mniejszej sile
ciążenia na Księżycu. będą mogli zdobywać strome szczyty i ściany,
jakich tu nie brak. Łańcuch liczy kilka tysięcy nienazwanych dotąd
szczytów - starczy tu miejsca dla uczczenia wielu jeszcze pokoleń
astronomów. Zachodnia część Apenin, stanowiąca na północy ograniczenie Mare Vaporum (Morze Oparów) jest dużo niższa i szczyty mają
tu przeważnie tylko po kilkaset metrów wysokości. Wewnątrz łańcucha
leży też kilka kraterów, z których największym jest Conon (40 km
średnicy).

Patrząc na tę część Księżyca przez lunetę warto zwrócić uwagę na
przylegające do Apenin Bagno Zgnilizny (Palus Putredinis),
którego
powierzchnia jest poorana kilkudziesięcioma dużymi rozpadlinami. Dalej
na powierzchni Mare Imbrium widzimy piękny krater Archimedes
(80 km średnicy) szczególnie ciekawy ze względu na jasne, zmieniające
wygląd, smugi i inne szczegóły na dnie. Jest to obok P1atona jeden
z najczęściei obserwowanych kraterów na Księżycu. Duże zasługi w jegoobserwacjach położyli m. in. astronomowie czescy z Pragi, którzy WYkonali niedawno dokładną mapę V{nętrza krateru.

A. Wróblewski

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na sierpień b. r. (podane są przybliżone momenty minimum w czasie środk. europejskim):
RZ Cas (D = 4h,8): VIII, 3dl8h45m, 4d23h15m, 6d4hOOm, 9d18hOOm, 10d22h45m,
12d3h30m, 15dl7h30m, 16d22hOOm, 18d3hOOm, 22d21h30m, 24d2h30m,
28d2lhOOm, 30dlh45m.
AR Lac (D= 8h,4): VIII, ld22h15m, 3d22hOOm, 5d21h30m, 7d21h15m,
9d20h45m, lld20hl5m, 13d20hOOm, 15d19h30m, 17d19hOOm, 19dl8h30m,
21d18h15m, 23dl';h45m.
~ Lyr: VIII, 12d23h, 25d22h.
RR Lyn (D = l Oh): VIII, 13d5h, 23d4h.
U Qph (D = 7h): VIII, 4dOh15m, 9dlh15m, 10d17h15m, 14d2hOOm, 15d18hOOm,
19d2h45m, 20d19hOOm, 25d19h45m, 30d20h30m.
A W Peg (D = 19h,6): VIII, 3d2h, 13d17h, 24d8h.
EE Peg (D= 7h,4): VIII, 8d20h45m, 14d2h45m, 16d17h45m, 2ld24hOOm,
29d21h15m.
~Per (D = 9h,8): VIII, 3d21h15m, 6dl8hOOm, 18d5h15m, 21d2h15m,_23d22h4_5m,
A. Wroblewskt
26d19h45m, 29d16h30m.
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OBSERWACJE
Dalsze uwagi o okresowych zmianach

długości

U-letnich cykli

Krytyczne uwagi dotyczące artykułu o okresowych zmianach dłu
podstawowych cykli aktywności Słońca (Urania, październik 1958 r ),
wypowiedziane prŻez prof. dr J a n a M er g e n t a l er a w majowym
numerze "Uranii" i jego sugestia do przedłużenia dyskusji na ten temat,
zachęciły mnie do przedstawienia jeszcze dodatkowych uwag.
Niewątpliwie, sprawy słoneczne są skomplikowane i trudne, i zbyt
krótki jest okres badań Słońca w stosunku do czasu okresowych zmian
wysokości i długości cykli. Niemal każdy nowy cykl przynosi coś no:wego. Obala poglądy óparte na błędnych założeniach a potwierdz::)
poglądy słuszne. Z każdym rokiem zwiększa się materiał obserwacyjny,
którym możemy operować.
Jeżeli chodzi o tak zwany "7-cyklowy okres", który stosuje prof.
Mergentaler, to istnienie jego można było przyjąć, a raczej nie mozna
było jego istnieniu skutecznie zaprzeczyć, przed rozpoczęciem się 19 cyklu.
Niektórzy autorzy, przyjmując istnienie 7-cyklowego okresu, popełnili
rażący błąd w przepowiedzeniu wysokości 19 cyklu. Przy 7-cyklowym
okresie zmian wysokości cykli wypadało, że 19 cykl powinien być bardzo
słaby. Okazało się wręcz odwrotnie. Cykl 19 okazał się wyjątkowo wysoki.
Wydaje się, że w tym wypadku n ie był to kaprys Słońca, lecz błędne
założenie, że istnieje "7-cyklowy okres". Dotychczasowy przebieg 19 cyklu
przekreślił istnienie "7-cyklowego okresu". Widać to z wykresu średnich
racmych liczb Wolfa przedstawionym na rys. l.
Stosując przy ustalaniu charakteru zmian długości cykli niewła
ściwy 7-cyklowy okres, oczywiście otrzymujemy błędny rezultat, że cykl
19 powinien być krótszy od poprzednich cykli. Już bowiem z dotychczasowego przebiegu 19 cyklu, mając minimum w roku 1954, maksimum
w roku 1958 i Rmnx ~ 200 i biorąc pod uwagę, że czas spadku
aktywności w wysokich cyklach jest znacznie dłuższy od czasu wzrostu i dla cykli o R > 130 (cykle 3, 4, 8, 11 i 18) wynosi średnio 7,5 lat
wypada, że cykl ten nie tylko nie będzie krótszy od poprzednich (cykle
18 i 17), lecz nawet nieco dłuższy od średniej wartości (11,2 lat) .
Przy zastosowaniu okresu o niewłaściwej długości. błąd średni przy
zwiększeniu liczby okresów nie zmniejsza się, lecz zwiększa. Rozrzut
punktów jest coraz większy.
W tym, że cykle IV-VII i 6-9 dają rozbieżne kierunki zmian. mim1
iż leżą w tej samej fazie, nie ma żadnej większej sprzeczności. Aktywnoś~
Słońca jest zjawiskiem fizycznym a więc podlega różnym wpływom
czynników przypadkowych. Poza tym ustalone obserwacyjnie momenty
minimurn mogą nie odpowiadać rzeczywistym momentom minimum.
Kilka krótkotrwałych grup na widocznej lub niewidocznej stroń:e
Słońc'a może przesunąć obserwowane minimum względem właściwegn
o kilka miesięcy w jedną lub drugą stronę. Oczywiście należy brać
pod uwagę również błędy w obserwacjach i niedokładności w wyliczeniu momentu minimum, zwłaszcza w cyklach z przed kilkuset lat.
Wymienione błędy i niedokładności zmniejszamy uśredniając punk1y
pl'zez nakładanie kolejnych okresów na siebie, czyli sprowadzając je
-do jednego okresu. Warunkiem jednak dobrego wyniku takiego nałogości
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"Żenia jest zastosowanie prawidłowego,
jak najbardziej dokładnego
'Okresu zmian .
Z przebiegu zmian aktywności ostatnich 19 cykli (por. rys. l) nie
możemy być również pewni i 15-cyklowego okresu zmian. Do stwier-dzenia tego okresu należy sięgnąć do cykli z przed roku 1749. Okres
15-cyklowy można stwierdzić na rys. 2 omawianego artykułu (Urania,
październik 1958) na którym podany jest wykres wyrównanych wartości
długości cykli od roku 1610 do roku 1954.
Okres ten można stwierdzić również i w zmianach aktywności cykli.
W listopadowym numerze .,Uranii" z r. 1957 ,str. 271, podałem wzór na
zależność między aktywnością cykli a czasem ich rozpoczęcia się. Otóż
jeżeli wzór ten zastosować do cykli z przed 1749 roku, w których odnotowany jest czas wystąpienia maksimum i minimum, można otrzymać przybliżone wartości aktywności tych cykli. Na rys. 2 podany jest
wykres zmian aktywności cykli od roku 1610 do roku 1970. Pierwsze
12 cykli oraz cykl bieżący (niezakreskowane) wyliczone są ze wspomnianego wyżej wzoru na podstawie aktywności cyklu 18 (A - 724) bez
poprawki. Dla wyliczenia aktywności tych cykli można posłużyć się
również i którymś z innych cykli np. cyklem l (A-489). Wynik będzie
taki sam, należy tylko zastosować odpowiednią poprawkę dla wyrównania poziomu zerowego. Aktywność 20 cyklu podana przypuszczalna, przy
·uwzględnieniu okresowych zmian aktywności cykli. Za aktywność cykli
:przyjęta jest tu suma średnich rocznych liczb Wolfa.
Również i na tym wykresie okres 15-letni występuje dostatecznie
v.ryraźnie i składa się z dwóch części obejmujących kolejno 7 i 8 cykli.
Wydaje się więc, że stosowanie 15-cyklowego okresu jest zupełnie uzasadnione, jakkolwiek właściwy okres jest o połowę krótszy i wynosi
'Około 84 lat. Nie mieści się w nim całkowita liczba cykli, a więc wygodniejsze jest stosowanie podwójnego okresu, który obejmuje prawie
odokładnie 15 cykli.
Można przypuszczać, że przyczyna powodująca zmianę aktywności
~ykli jest inna, niż wywołująca powstawanie samych plam i innych
zjawisk związanych z podstawowym cyklem, a ponieważ w długości
'Okresu jej zmian nie mieści się całkowita liczba cykli (około 7.5 cykli),
odziałanie jej uwidacznia się w zmianach wysokości i długości cykli kolejno co 7 i 8 cykli.
Przypuszczam, że wątpliwości wypowiedziane w uwagach prof. Mergentalera są dostatecznie wyjaśnione. Mam nadzieję, że Słońce nie okaże
się zbyt kapryśne i długość 19 cyklu osiągnie wartość wynikającą z wykresów i rozumowań przytoczonych w omawianych artykułach.
Wacław Szymański Dąbrowa Górnicza

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA
Kulista gromada gwiazd M 13 (NGC 6205) w Herkulesie
W gwiazdozbiorze Herkulesa, dobrze widocznym na letnim niebie,
:znajduje się między gwiazdami t i n. w 2 /s dzielącej je odległości,
I>iękna kulista gromada gwiazd. Jasność jej, 5~17, jest na tyle duża,
:że z łatwością można ją dostrzec przez lornetkę. Widok w lornetce nie
jest jednak zbyt efektowny, g dyż przedstawia się ona wtedy jako maleńka rozmazana, świecąca plamka. Prawdziwie piękny widok przedstawia ·gromada dopiero w wielkim teleskopie przy użyciu dużego powiększenia.
Można wtedy dostrzec na skraju gromady pojedyńcze
gwiazdy. Jasność najjaśniejszych z nich sięga. 13~5. W jej środku zle-
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się one jednak w jedną świecącą plamę. Ogólna ilość gwiazd
w gromadzie jest szacowana na kilkadziesiąt tysięcy.
Gromada M13 jest więc zbiorowiskiem ogromnej ilości gwiazd. To,
że wygląd jej w małej lunecie jest niepokaźny, wynika stąd, że dzieli
ją od nas odległość aż 35 000 lat światła. To światło więc, które obecnie
dociera do nas, wybiegło z gromady w epoce człowieka jaskiniowego .
Liniowe rozmiary gromady są dość duże, gdyż średnica jej wynosi
Qkoło 100 lat światła, jednak wobec wielkiej odległości, widziana z Ziemi,
ma ona średnicę zaledwie 1/ 3 średnicy tarczy Księżyca. Wobec tego, że
jasność jej maleje od środka ku brzegom, w małych instrumentach
możemy tylko dostrzegać jej centralną, najjaśniejszą część. Gromada
zbliża się obecnie do nas z szybkością 228 km/sek.
Gdyby nasze Słońce stanowiło jedną z gwiazd takiej gromady, niebo
Ziemi byłoby usiane tysiącami gwiazd o jasnośCi najjaśniejszej gwiazdy
naszego nieba Syriusza. Łączna siła ich światła dorównywałaby sile
światła Księżyca w pełni. Noce nasze byłyby więc tam zawsze jasne.
Ciekawy efekt oświetleniowy dawałoby przy tym to, że źródła światła
byłyby równomiernie rozrzucone po całym niebie. Gwiazdy gromady
jako gwiazdy powstałe jednocześnie i w jednakowy sposób, posiadają
zbliżone do siebie cechy f izyczne.
Gromada M13 jak wszystk:e kuliste gromady gwiazd należy do podsystemu kulistego naszej Galaktyki, charakteryzującego się tym, że
składające się na niego obiekty tworzą ogromną kulę wokół środka
Galaktyki. Srednica tej sfery wynosi około 100 000 lat światła. Podsystem płaski zaś w naszej Galaktyce stanoWi ogromny dysk wokół jej
środka o średnicy również około 100 000 lat światła.
Nazwa gromady M13 wynika stąd, że ma ona numer 13 w katalogu
opracowanym przez Messiera. Jej druga nazwa NGC 6205 pochodzi od
numeru w Nowym Ogólnym Katalogu (New General Catalogue).
Gromada M13 nie jest jedynym przedstawicielem gromad kulistych
możliwym do zaobserwowania dla amatora. W gwiazdozbiorze Herkulesa leży jeszcz<:! jedna piękna kulista gromada gwiazd M 92, a po całym niebie rozrzuconych jest ich więcej, Niewątpliwie jednak M13 jest
najbardziej znanym i najłatwiejszym do zaobserwowania przedstawicielem tego rodzaju obiektów niebieskich .
Nie są one może tak efektowne w obserwacji jak Księżyc czy planety, jednak obserwując je powinniśmy sobie zdawać sprawę, że w porównaniu z Księżycem czy planetami są to ogromne światy gwiazd,
z których każda może być otoczona rojem własnych planet i księży
ców. Swiadomość tego może w pewnym stopniu stanowić rekompensatę
braku bogatszych doznań wzrokowych.

A. Marks
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
opracował

J. Pagaczewski (Mapka -

A. Barbacki)
Sierpień

1959 rok

Id-31d. Planety i planetoidy. M er kury w drugiej
połowie miesiąca będzie mógł
być obsenvowany jako gwiazda poranna. Po wewnętrznym
złączeniu ze Słońcem w dniu

"

l

~\

5. VIII., dochodzi w dniu
23. VIII. do największego odchylenia zachodniego od Słoń
ca na 18°. 28. VIII. o 24h Merkury przesunie się tuż koło
Urana (tylko 0°.1 na południe)
W e n u s jeszcze w ciągu miesiąca jest gwiazdą wieczorną,
jednak już l. IX. znajdzie się
w wewnętrznym złączeniu ze
Słońcem, po której to koniunkcji pozostanie już do końca
roku gwiazdą poranną. M a r s
zbliża się zwolna do złączenia
ze Słońcem (30. X.) i w sierpniu nadal jest gwiazdą wieczorną, jednakże ze względu
na niewielką jasność (poniżej
2.0 mg) i średnicę (pon i żej 4")
nie stanowi obiektu zbytniego
zainteresowania.
J o w i s z w ciągu sierpnia
posuwa się nadal ruchem
wstecznym w okolicy WagaSkorpion (Niedźwiadek), widoczny jest wieczorami, jasność jego zwolna maleje, już
tylko bardzo krótko przed
zachodem planety możemy
obserwować ruchy jego księ_
życów.

Saturn
jest widoczny
w pierwszej połowie nocy nisko na południu w gwiazdozbiorze Strzelca ; podajemy
maksymalne odchylenia najjaśniejszego jego księżyca, Tytana.
U r a n przesuwa się w pobliżu pi Raka (5.6 mg) łatwy
do odszukania lornetką (jasność 5.7 mg).
N e p t u n biegnie ruchem
wstecznym w Pannie, odszu-
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kanie utrudnia jego niewielka jasność (około 8 mg) .
Id. Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej na lewo od Saturna).
3rl21h3. Zaćmienie Algola. Ze względu na nów Księżyca warunki do
obserwacji tej bardzo ciekawej gwiazdy zaćmieniowej będą dobre.
4d22hl3m. Cień I satelity Jowisza schodzi z tarczy planety. Należy
zacząć obserwację przemarszu cienia wraz z zapadnięciem zmroku.
7d4h. Księżyc mija Wenus o 3° na północ . Dnia poprzedniego i następnego zachodzą piękne konfiguracje obu ciał niebieskich.
7d21h19m. Do zachodu planety możemy obserwować przemarsz cienia
II księżyca Jowisza przez tarczę planety.
9d. Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac. na
prawo od planety).
12cl21h17m.l. Koniec zaćmienia I satelity Jowisza.
14d18h. Księżyc mija Saturna o 4° na północ.
16<10h. Zakrycie gwiazdy o Strzelca (4.0 mg) przez Księżyc . Podajemy
momenty początku zjawiska dla 5 miast polskich, obliczone przez Obserwatorium Krakowskie.
Poznań
Wrocław
Toruń.

Kraków
Warszawa

Oh30'~'1
31 '~'5

31'!'0
34'~8
33'~6

16tl21h24>;'9. Kończy się zaćmienie II satelity Jowisza.
17d. Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac. na

lewo od Saturna).
23d. Największe zachodnie odchylenie Merkurego od Słońca (18°).
Szukamy planety na niebie wschodnim o wczesnym świcie .
23d22>;'9. Minimum Algola. Do wschodu Księżyca warunki dobre.
25d. Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac.
na prawo od Saturna).
26d19.7. Minimum Algola. Dobre warunki dla obserwacji wzrostu
blasku.
26d2211• Zakrycie gwiazdy Aldebaran (1.1 mg) przez Księżyc. Podajemy momenty obliczone przez Obserwatorium Krakowskie.
Koniec zjawiska (wyjście)
Poznań

22h38';'6
37 1 ~1

Wrocław
Toruń

38>;'7

Kraków
34~1 7
Warszawa
36~ 9
27<l20h18m. Cień I księżyca wchodzi na tarczę Jowisza.
28d24h. Merkury 0°.1 od Urana (Samo maksymalne zbliżenie niewidoczne).
30<1211. Zakrycie gwiazdy '). Gem (3 .6 mg) przez Księżyc.
Podajemy momenty obliczone przez Obserwatorium Krakowskie.
Foczątek
Koniec
1

Poznań
Wrocław
Toruń

Kraków
Warszawa

2h23>;'8
21':"7
24':''7

3h22Til6

19 1 ~9

201115
23•! ' B

23'~2

21Ji1o
23~~"e

~
Sierpleń

1959 r.
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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
JOZEF SMAK -

Warszawa

NOWA KLASYFIKACJA GALAKTYK
Wybór poprawnego sposobu klasyfikowania badanych obiektów nie jest zagadnieniem czysto formalnym, ale ma w wielu
działach astronomii dość istotne znaczenie. Zwłaszcza tam,
gdzie badania mają charakter statystyczny, rozsądny system
klasyfikacyjny znakomicie ułatwia ich prowadzenie i wysnuwanie ogólnych wniosków. Szczególnie interesująca jest z tego
punktu widzenia zmiana, jakiej ulega ostatnio, dostosowując
się do aktualnych problemów, klasyfikacja galaktyk.
Używany dotychczas schemat klasyfikacyjny, pochodzący od
zasłużonego w badaniach pozagalaktycznych E. P. H u b b l e' a
przyjmował za podstawę obserwowany wygląd galaktyki. W rezultacie wyróżniano cztery główne typy galaktyk: eliptyczne,
spiralne, spiralne z poprzeczką i nieregularne. Galaktyki
eliptyczne, obserwowane w postaci mglistych plamek o kształ
cie elipsoidalnym, oznaczano literą E z dodatkiem liczby (od
O do 7) określającej stopień spłaszczenia. Główną cechę dwu
następnych typów galaktyk stanowią ich ramiona spiralne wychodzące z centralnego jądra układu. W spiralach z poprzeczką
obok jądra występują dwa symetrycznie położone zgęszczenia,
co razem daje wrażenie "poprzeczki", od której układy te biorą
swoją nazwę. Te dwa typy otrzymały oznaczenia S i B (od
ang. "barred"). Stopień wykształcenia ramion spiralnych określano za pomocą dodatkowych liter a, b, c, przy czym a odpowiadało galaktykom o dużych jądrach a słabo zarysowanych ramionach, c - układom złożonym prawie wyłącznie
z licznych, rozbudowanych ramion spiralnych. Według aktualnych danych o budowie naszej Galaktyki posiada ona w tym
systemie oznaczenie S c. Wreszcie do klasy galaktyk niere-
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gularnyeh (I- od ang. "irregular") zaliczano wszystkie układy
o trudnych do określenia, nieregularnych kształtach. Typowy
przykład takich obiektów stanowią Obłoki Magellana.
W swoim czasie, blisko ćwierć wieku temu, przypisywano
opisanej klasyfikacji znaczenie ewolucyjne. Wszystkie galaktyki miały rozpoczynać ewolucję jako układy eliptyczne. Są
dzono wówczas, że obiekty tego typu nie zawierają w ogóle .
gwiazd, a składają się z gazu, z którego dopiero później mają
powstać gwiazdy. Ewolucja galaktyki polegała według tej hipotezy na wypływie materii gazowej, która tworzyła ramiona
spiralne, kondensując się jednocześnie w gwiazdy. Układ eliptyczny przekształcał się w galaktykę spiralną typu Sa lub Ba,
ewolując dalej w kierunku Sc i Be. W świetle nowych badań
hipoteza ta jest już nie do przyjęcia. Stwierdzono, że galaktyki
eliptyczne składają się z gwiazd, co więcej - nie zawierają
prawie zupełnie gazu. Inne rozważania sugerują, że wszystkie
galaktyki posiadają niemal identyczny wiek, a różnice ich cech
fizycznych pochodzą z różnic w tempie ewolucji.
Reforma, jakiej poddał ostatnio klasyfikację galaktyk W. W.
M o r g a n *), opiera się głównie na badaniach występowania
w różnych układach dwu populacji gwiazd - starej populacji II i młodych obiektów populacji I. Od czasu wprowadzenia
przez B a a d e g o w r. 1944 pojęcia populacji gwiezdnych
ustalono, że zaludnienie galaktyk eliptycznych stanowią prawie
wyłącznie gwiazdy populacji II. W galaktykach spiralnych sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana; występują tu
obydwie populacje, przy czym w miarę przechodzenia do ukła
dów o coraz lepiej wykształconych ramionach daje się zauważyć wzrost udziału populacji I. Prawidłowość ta jest jednakże
zaznaczona bardzo niewyraźnie i trudno było opierać na niej
poważniejsze rozważania kosmiczne. Wreszcie układy nieregularne składają się w przeważającym stopniu z obiektów populacji I. Badania zawartości galaktyk oparte na obserwacjach
pojedynczych gwiazd są możliwe w zasadzie tylko dla kilku
najbliższych układów. Znacznie efektywniejsza jest dla tych
celów wprowadzona przez 'Mo r g a n a i M a y a l l a metoda
widm integralnych (sumarycznych) badanych galaktyk. Główne
cechy sumaryczne widma układu zależą głównie od charakterystyk widmowych kilkunastu najjaśniejszych gwiazd. Ta okoliczność umożliwia określanie na podstawie integralnego typu
widmowego występowania w danym układzie dwu populacji.
W galaktyce złożonej głównie z gwiazd populacji I najjaśniej*)

Publ. Astr. Soc. Pacific 70, 364, 1958 r .
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szymi obiektami będą olbrzymy wczesnych typów wid~owych,
one będą determinować integralne widmo układu. W innym
krańcowym wypadku układ zawierający wyłącznie gwiazdy
populacji II będzie miał dość późny integralny typ widmowy,
ponieważ jego najjaśniejszymi obiektami będą czerwone olbrzymy. Różne kombinacje dwu populacji będą produkować pośrednie typy widmowe. Morgan i Mayali ustalili, że integralne
typy widmowe galaktyk zmieniają się od klasy A do K. Znacznie ciekawszym, i to stało się podstawą nowej klasyfikacji,
było stwierdzenie, że integralny typ widmowy wykazuje ścisłą
zależność od stopnia koncentracji układu; galaktyki eliptyczne,
oraz spirale z masywnymi jądrami posiadają późne typy widmowe - składają się one w przeważającym stopniu z gwiazd
populacji II. Układy nieregularne i niektóre pozbawione prawie zupełnie jądra galaktyki spiralne typu Sc wykazują wczesne typy widmowe •. charakterystyczne dla populacji I.
Nowa klasyfikacja, jaką wprowadza Morgan w oparciu
o te wyniki, przyjmuje za podstawowy parametr stopień centralnego zgęszczenia układu. Dla podkreślenia związku z wła
snościami fizycznymi parametr ten jest oznaczony literami
odpowiadającymi integralnemu typowi widmowemu galaktyk
o takiej koncentracji, tj. od a dla układów najsilniej rozczłon
kowanych, poprzez af, f, fg, g, gk, do k w wypadku najsilniej
skoncentrowanych galaktyk eliptycznych. Głównemu parametrowi towarzyszą nawiązujące do poprzedniej klasyfikacji dwa
parametry określające kształt galaktyki. Pierwszy jest powtórzeniem podziału Hubble'a, wyróżniającego cztery typy: E, S,
B, I z dodaniem kilku nowych, rzadko spotykanych form nie
występujących poprzednio. Są to: Ep galaktyki eliptyczne
z obecnością materii rozproszonej, głównie pyłu; D - układy
o symetrii osiowej, nie posiadające jednakże ani struktury spiralnej, ani też eliptycznej; L - układy o małej jasności powierzchniowej, utrudniającej bliższe badania i N - galaktyki
o małych, jasnych jądrach i rozległych, lecz bardzo słabych
otoczkach. Drugi parametr pomocniczy podaje "klasę nachylenia", określając, czy obserwujemy daną galaktykę "en face",
czy z profilu, czy też w jakimś położeniu pośrednim. Przypadek pierwszy otrzymuje oznaczenie "1", drugi - "7". W wypadku galaktyk eliptycznych jest to kont~nuacją oznaczeń
Hubble'a. Dla ilustracji - symbol fg S 4 oznacza, że mamy
do czynienia z galaktyką o średnim zagęszczeniu centralnym,
które odpowiada integralnemu typowi widmowemu między
F i G; jest to układ spiralny oglądany w przybliżeniu pod
kątem 45°.
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Na wyniki zastosowania nowej klasyfikacji trzeba jeszcze
nieco poczekać. Już w tej , chwili wiadomo jednak, że poszczególne gromady galaktyk różnią się między sobą znacznie pod
względem pl'ocentowej zawartości układów o różnym stopniu
koncentracji. Odpowiada to różni~om w ich składzie popula·cyjnym, fakt ważny z kosmogonicznego punktu widzenia. Badania statystyczne tego efektu przyniosą zapewne nowe informacje o rozwoju galaktyk i ewolucji tworzących je gwiazd.
JAN GADOMSKI- Warszawa

W POSZUKIWANIU OZYWIONYCH PLANET (III) *)

W poprzednich artykułach (I - "Urania" 1959, str. 41
str. 125) autor zestawił wyniki badań własnych nad
strefami życia (ekosferami) wokół gwiazd, które sąsiadują ze
Słońcem w promieniu 17 lat światła. W przestrzeni tej, obejmującej okrągło 20600 sześciennych lat światła, odkryto dotychczas 43 podkarły i 16 karłów zwyczajnych typu Słońca.
Zatem przypada tam średnio jeden podkarzeł na 480 l. św. 3
oraz jeden karzeł zwyczajny na 1300 l. św. 3 Nie ma ani jednego
olbrzyma, które- jak wiadomo- zrzadka "zaludniają" przestrzenie Galaktyki. Wydawało się interesującym zbadać z kolei
rachunkiem ekosfery gwiazd olbrzymich. aby się przekonać
jak mogą wyglądać strefy życia w otoczeniu tych obiektów,
tak szczodrze szafujących energią promienistą.
Olbrzymy
Aby uzyskać materiał dotyczący ekosfer gwiazd olbrzymich
autor oparł się najpierw na danych "Atlasu Astronomicznego",
A. Opolski e g o (PZWS, 1948 r.), biorąc pod uwagę wszystkie olbrzymy widoczne w Polsce o jasnościach wldomych nie
mniejszych od 3m.5, o średnicach nie mniejszych od sześciu
średnic Słońca. Obiektów takich znalazło się w "Atlasie"
w sumie 87, rozsianych w promieniu 650 l. św.
Autor obliczył początek (dA), koniec (d") oraz grubość
(d r;-dA) ich ekosfer. Z otrzymanego katalogu ekosfer 87 olbrzymów sąsiadujących ze Słońcem przytoczymy niektóre dane.
Średnia jasność rzeczywista tych gwiazd (L*) wynosi 514 X LO ,
średni promień -33 RO , początek ekosfery przypada średnio
w odległości 3200 X 10 6 km, koniec- w odległości 9600 X 10 6 km.
Grubość ekosfer olbrzymów wynosi przeciętnie 6400 X l 06 km,
i II -

*) Artykuł niniejszy stanowi część referatu autora na II-giej Ogólnokrajowej Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki, która odbył~
się w Warszawie w dniach 21-23 maja 1959 r.
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co odpowiada 33-krotnej grubości ekosfery słonecznej (tabl. I).
Widzimy, że są to obiekty istotnie olbrzymie i bardzo jasne.
Otaczają je rozległe i grube ekosfery.
Największym obiektem w katalogu jest gwiazda a Ori
o średnicy 400 razy większej od słonecznej, najświetniejszym
zaś a Cyg o rzeczywistym blasku 10 000 razy jaśniejszym od
Słońca. Najpotężniejszą , ekosferę wykazuj e ~ Ori A. J ej grubość jest okrągło 340 razy większa od słonecznej.
W tabeli I i na rys. l zestawiliśmy średnie dane dotyczące
ekosfer podkarłów i karłów sąsiedztwa Słońca w promieniu
17 l. św. oraz olbrzymów w promieniu 650 l. św. W ostatnich
dwóch kolumnach tablicy I podaliśmy okresy obiegu ewentualnych planet na początku (t A) i na końcu (te) eskofery. Oczy-

Ekosfera

olbrz4mow

Rys. l. Wykres jest schematyczną ilustracją liczb tabeli I. W rz,enile ma ścisłego rozgraniczenia pomiędzy zasięgiem ekosfer
(pk), karłów (k) i olbrzymów, tak jak nie ma podobnego
rozgraniczenia pomiędzy tymi trzema typami gwiazd.

czywis tości
podkarłów
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wiście liczby ostatniego wiersza są przesadzone,
uwzględniają słabiej świecących olbrzymów.

gdyż

nie

Katalog ten, jako katalog olbrzymów, nas nie zadowala.
jest niekompletny. Brak w nim w rozważanej przestrzeni
w promieniu 650 l. św. wokół Słońca tych gwiazd olbrzymich,
których blask widoczny jest mniejszy od 3 1 ~1 5. A takie istnieją
tam z pewnością.
Dla zorientowania się w rodzajach gwiazd występujących
w sąsiedztwie Słońca przytoczymy liczby z pracy M. P e t i t a
"Les etoiles proches du Soleil" (Ciel et Terre Nr 9-10, 1956).
Podaje on, że w przestrzeni wokół Słońca w promieniu 32 6
l. św. wyszukano dotychczas 276 ' gwiazd, z których tylko 80/o
posiada blask rzeczywisty równy lub większy od Słońca. Wśród
nich jest tylko jeden olbrzym: ~ Gem (Polluks) i to dość
skromny (R* - 10 RO) i trzy podolbrzymy: ~~ Her (7 R0 ),
~ Her (3 RO ) i ~ Eri (3 R0).
Liczby tabeli I powiązane są ze sobą relacjami:
gdyż

(dE)''= (TA)'
TE

tE
tA = dA

Najmasywniejsze gwiazdy zakryciowe
Wyznaczenie promienia globu gwiazdy, który jest konieczny
do obliczenia danych liczbowych dla ekosfery, nie jest w praktyce łatwe. Zazwyczaj odbywa się drogą okrężną. Jedynie
w wypadku gwiazd podwójnych spektroskopowych i zaćmieni o 
wych stosowana metoda obserwacji spektroskopowych pozwala
uzyskać dość pewne wyniki i to wprost w kilometrach. Dlatego
dla poparcia naszych rozważań o ekosferach gwiazd olbrzymich sięgnęliśmy do pracy S. G a p o s c h ki n a (Harvard Coll.
Observatory Circular 421), w której podano liczbowe parametry dla siedmiu najmasywniejszych, a więc największych
gwiazd zaćmieniowych. Po obliczeniu zasięgu i grubości ekosfer
otrzymaliśmy liczby tabeli II.
Widzimy, że nadolbrzymy dysponują bardzo obszernymi
strefami życia dla planet. Na przykład jaśniejszy składnik (A)
gwiazdy zaćmieniowej UW CMa posiada ekosferę 740 razy
grubszą od słonecznej, czyli 80 000 razy grubszą niż podkarzeł
Woli 359. Okresy obiegu ewentualnych planet na początku
i końcu ekosfery są stosunkowo długie. W skrajnym wypadku
dla zewnętrznych kresów ekosfery olbrzyma UW CMa A otrzymujemy okres obiegu 7870 lat, gdy dla podkarła Wolf 359
wynosi on tylko 1.58 dnia, czyli 1.8 miliona razy mniej.
Tak więc badając ekosfery gwiazd olbrzymich natrafiliśmy
na nowe nieoczekiwane bogactwo zjawisk.

Tabela f

R.

•

8= 1

Podkarły

0.169

Karły

l. O
33.4

Olbrzymy

M,.
8= 1

L,.
8= 1

0.43
0.95
8

0.0027
2.1
514

l

dA
10°km

l

7.'\
277
3200

dE- · dA

dE
10°km

10°km

22.2
831
9600

14.8
554
1990

l

tA
lat

tE
lat

0.017
2.589
35.04

0.088
13.613
184.2

G= l
0.081
3.02
~3.4

Tabela II

•

l

mg

18R~ 18A~ 1
l

1

L,.
8= 1

T*
Ko

124 000
7 800
l 500
49 000
2 600
19 60()

3 5000
2 500
3 160
6 000
11000
30 000
32 000
32 000
30 000
20 000
17 000
25 000
25 000
15 000

l

dA
lO"km

dE
10°km

dE -dA
lOakm C= l

l

l

tA
lat

l

tE
lat

m
E Aur B
VV Cep A
~Aur A
E Aur A
VV Cep B
AO Cas A
UW CMa A
,. " B
AO Ca s B
V Pup A
B
" "
Y CygA
,, " B
C Aur B

4.53
6.6
5.0
3.75
7.4
5.91
4.5
4.8
6.08
4.74
5.25
7.2
7.8
5,6

2500
2400
290
250
24.0
23.8
23.4
17.0
15.5
7.5
6.8
4.8
4.8
4,0

30
44.5
31.9
30
35.4
36.3
40.0
31.0
33.8
21.2
16.3
17.6
17.4
12.9

18 000
lO 300
8 600
l 500
940
l 100
1100
310

8 540
41 850
8 OBU
25 IIO
8100
59 760
66 850
48 570
38 920
8 370
5 480
8 376
8 370
2 510

25 850
126 5!i0
24 430
75 930
24 500
180 710
202 220
146 880
ll7 690
25 320
16 580
25 310
25 310
7 590

17 310
84 700
16 350
50 820
16 400
120 950
135 370
98 310
78 770
16 950
11090
16 9-tO
16 940
5 080

95
463
89
278
90
661
740
537
430
93
61
93
93
28

78.92 1 415.2
702.5
3694
70.32
361.8
397.68
2091
67.07
352.8
1324
7039
1496
7870
JOSO
5532
722.9
3801
91.09
478.6
55.04
289.5
99.92
525.4
100.5
528.4
19,18
100.8

' C:
;u
~

z
H

~

l~
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ANDRZEJ PACHOLCZYK- Warszawa

POLA MAGNETYCZNE W GALAKTYCE (I)
Do czasów N e w t o n a naukowy obraz wszechświata miał
charakter kinematyczny. Obserwacje astronomiczne sprowadzały się wówczas jedynie do pomiarów położenia ciał niebieskich
na sferze niebieskiej i ewentualnie do rejestrowania kształtów
tych ciał. Ta skąpa ilość wiadomości, jaką otrzymywano poddając badaniom promień świetlny jedyny łącznik pomiędzy
ciałami niebieskimi i Ziemią wystarczyła do spowodowania
poważnego rozwoju pewnych gałęzi astronomii, mianowicie
astronomii sferycznej i praktycznej, które to nauki stały wówczas na bardzo wysokim (w porównaniu z innymi naukami)
poziomie. Znajomość ruchów Księżyca i Słońca pozwalała np.
już w starożytnym Egipcie na poprawne przewidywanie zać
mień. Jedynie znajomość ruchów planet była dla ówczesnych
astronomów trudnym problemem. Teoria P t o l e m e u s z a nie
dawała zadawalających wyników w dziedzinie przewidywania
ich położeń. Z czasem przyjął się nawet wśród niektórych
astronomów pogląd, że prawa ruchów planet w ogóle nie istnieją. Ponieważ podobnie trudno było wyodrębnić jakieś prawa
rządzące wydarzeniami, zachodzącymi w życiu poszczególnych
jednostek ludzkich, ówcześni wysunęli myśl poszukiwania
korelacji pomiędzy jakimiś najistotniejszymi wydarzeniami
w życiu człowieka a położeniami planet w określonych momentach, szczególnie w momencie urodzenia danego człowieka.
Tak powstała astrologia, która w okresie przedkeplerowskim
miała prawo być uważana za naukę. Nie było wówczas bowiem
dowodu niemożliwości istnienia poszukiwanej przez astrologię
korelacji. Dowód taki wynikający z praw ruchu planet mógł
się pojawić dopiero z chwilą ich odkrycia.
Pomimo olbrzymiego rozpowszechnienia astrologii (zapotrzebowanie społeczne!) czołowi ówcześni astronomowie nie
rezygnowali z poszukiwania praw, rządzących ruchami planet.
W tej dziedzinie istotne znaczenie miała działalność K o p e rn i k a, który przenosząc układ odniesienia z Ziemi na Słońce
tak uprościł obraz ruchów planet, że K e p l er o w i łatwo
już było sformułować słynne prawa tych ruchów.
Nowa epoka w astronomii otwarta została wkrótce po tym
przez N e w t o n a. Jego zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia sprawiły, że niezrozumiale zawiłe dla staro.żyt
nych ruchy planet okazały się prostą konsekwencją faktu, że
jakiekolwiek dwa elementy masy przyciągają się siłą centralną,
odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości.
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Tak więc pojawiło się w astronomii jako nauce pierwsze
pole sił - było to pole grawitacyjne. Powstała nowa gałąź
astronomii: mechanika nieba.
N a otwarcie następnej epoki w astronomii złożyły się dwa
czynniki: szybki rozwój fizyki i doskonalenie się metod obserwacyjnych w astronomii. Dotąd obserwacja astronomiczna
była jedynie pomiarem położenia obszaru świecącego na sferze
niebieskiej. Teraz w promieniu świetlnym dochodzącym do nas
od ciał niebieskich została odkryta nowa kopalnia wiadomości
o tych ciałach: rozkład widmowy natężenia promieniowania.
Tak powstała nowa dziedzina astronomii - astrofizyka. Za
najsilniej związane z powstaniem astrofizyki może być
uważane nazwisko F r a u n h o f e r a, odkrywcy linii absorpcyjnych w widmie słonecznym (1817).
W miarę doskonalenia się metod obserwacyjnych następo
wał gwałtowny rozwój astrofizyki, szczególnie na początku
XX wieku, coraz bardziej rozszerzał się obszar widma podlegający pomiarom (powstanie radioastrofizyki, obserwacje pozaatmosferyczne). Ciekawym zjawiskiem był tu jednak fakt, że
pewne obszerne działy fizyki, stanowiące już na początku bieżącego stulecia zamknięty z teoretycznego punktu widzenia
system, nie miały prawie zastosowania w astrofizyce. Taką
dziedziną była np. klasyczna elektrodynamika. Dawno już
co prawda wiedziano, że Ziemia posiada pole magnetyczne.
W początkach bieżącego stulecia odkryto pole magnetyczne
plam słonecznych, później pola magnetyczne niektórych gwiazd;
odkrycia te zostały dokonane poprzez badanie rozszczepienia
zeemanowskiego linii widmowych. Ale właściwe zwrócenie uwagi na rolę pól elektromagnetycznych we wszechświecie miało
miejsce dopiero w czterdziestych i pięćdziesiątych latach bieżącego stulecia. W tym bowiem okresie została odkryta polaryzacja światła gwiazd (H i l t ner i H a 11), której pomiary
są jak dotąd najbogatszym źródłem wiadomości o między
gwiazdowych polach magnetycznych. W tymże okresie A l fv e n przewidział teoretycznie istnienie fal magnetohydrodynamicznych (wytworzonych później laboratoryjnie przez
L u n d q u i s t a) , zapoczątkowując rozwój magnetogazodynamiki, nauki o wzajemnym związku zjawisk gazodynamicznych
i elektromagnetycznych.
T ak więc wprowadzenie do astronomii jako nauki nowego
pola sił - pola magnetycznego, zbiegło się z wykorzystaniem
do badań nad strukturą układów gwiazdowych i galaktyk nowej kopalni wiadomości astronomicznych - danych o polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego dobiegającego do
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nas od ciał niebieskich. Jak zobaczymy w dalszej części artykułu, zbieżność ta nie była bynajmniej przypadkowa.
Przyszłość pokaże, czy rozszerzenie astronomicznych metod
badań na pomiary polaryzacji promieniowania ciał niebieskich
otworzy nową epokę w rozwoju astronomii, podobnie jak uczyniło to w swoim czasie wprowadzenie pomiarów rozkładu widmowego natężenia promieniowania tychże ciał.
*
Nauka o kosmicznych polach magnetycznych jest bardzo
młodą dziedziną astronomii, powstałą zaledwie przed dziesię
ciu laty. Dlatego też nasze obecne wiadomości o międzygwiazdo
wych polach magnetycznych są jeszcze niezwykle skąpe i dalekie od usystematyzowania. Czytelnik będzie miał zresztą
okazję przekonać się o tym czytając niniejszy artykuł.
Jak dotąd brak nam bezpośrednich obserwacyjnych dowodów obecności pól magnetycznych w Galaktyce. Istnieje natomiast szereg faktów obserwacyjnych, do wyjaśnienia których
wygodne, a nieraz konieczne jest założenie obecności pola
magnetycznego w Galaktyce, przy czym dla wyjaśnienia
każdego z tych zjawisk wymagane jest pole magnetyczne tego
samego rzędu wielkości. Poza interpretacją tej grupy zjawisk
istnieje jeszcze szereg przesłanek natury teoretycznej, świad
czących za istnieniem międzygwiazdowych pól magnetycznych
w Galaktyce.
Pierwszym pośrednim argumentem za istnieniem pól magnetycznych w Galaktyce jest zjawisko międzygwiazdowej polaryzacji światła. Zjawisko to polega na tym, że drgania
świetlne, biegnące od dalekich gwiazd, znajdujących się w pobliżu równika galaktycznego są w pewnym sensie uporządko
wane. Uporządkowanie to oznacza, że można wyodrębnić pewną•
płaszczyznę, równoległą do kierunku rozchodzenia się promienia świetlnego, w której drgania świetlne (prostopadłe do tego,
kierunku) zachodzą częściej niż w innych płaszczyznach.
W chwili obecnej jest rzeczą bezsporną, że polaryzacja·
światła gwiazd ma charakter międzygwiazdowy, tzn. powstaje
na skutek oddziaływania promienia świetlnego z cząstkami
pyłu międzygwiazdowego. Rozpraszanie światła na cząstkach
pyłu może spowodować polaryzację tego promieniowania jeżeli, po pierwsze, cząstki pyłu posiadają pewną anizotropię
optyczną, oraz, po drugie, jeżeli istnieje pewien czynnik zewnętrzny, odpowiednio porządkujący anizotropowe cząstki
pyłu.

Najpr0stszym powodem żądanej do
polaryzacji anizotropii optycznej może

wyjaśnienia

być

zjawiska
anizotropia geo-
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metryczna cząstek pyłu międzygwiazdowego, polegająca na odchyleniach ich kształtu od formy sferycznej. Dla takich niesferycznych cząstek, uporządkowanych w określony sposób,
absorpcja promieniowania zależy od kierunku drgań świetl
nych. Uporządkowanie polaryzujących cząstek pyłu może być
spowodowane oddziaływaniem ich z jakimś polem w przestrzeniach międzygwiazdowych, które, aby prawidłowo wyjaśniać
dane obserwacyjne, musi być względnie jednorodne na dostatecznie dużych obszarach przestrzeni. Z powyższego punktu
widzenia jedynie dwa pola mogą być brane pod uwagę - pole
magnetyczne i pole prędkości gazu międzygwiazdowego wzglę
dem pyłu z tym, że prawidłową interpretację danych obserwacyjnych (zależność polaryzacji od współrzędnych galaktycznych gwiazd) otrzymuje się przyjmując jako czynnik porządku
jący cząstki pyłu to pierwsze pole. Zderzenia cząstki pyłu
z atomami gazu nieustannie wprowadzają cząstkę w ruch obrotowy. Każdy jednak obrót cząstki w zewnętrznym polu magnetycznym dokoła osi, nie pokrywającej się z kierunkiem tego
pola, będzie powodował przemagnesowywanie się wszystkich
elementów objętości cząstki podczas obrotu, cząstki pyłu wydają się bowiem mieć własności paramagnetyczne. Ta zmiana
namagnesowania, powstająca przy każdym obrocie cząstki bę
dzie działała hamująco na ruch cząstki - poprzez efekt tzw.
paramagnetycznej relaksacji. W ten sposób cząstki będą uzyskiwały tendencję do ustawiania się swoimi małymi osiami
w kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.
Omówiony tu mechanizm porządkowania cząstek między
gwiazdowego pyłu przez pole magnetyczne, zaproponowany
przez D a vis a i Gr e e n s t e i n a pozwala na wyjaśnienie
obserwowanych danych polaryzacyjnych przy założeniu obecności w przestrzeniach międzygwiazdowych pola magnetycznego
o natężeniu rzędu 10-s gausów.
Drugą grupą faktów obserwacyjnych, świadczących pośrednio o istnieniu międzygwiazdowych pól magnetycznych
w Galaktyce jest obserwowana orientacja włókien mgławic
gazowych i gazowo-pyłowych. Większość dyfuzyjnych mgła
wic gazowych ma wyciągniętą, włóknistą strukturę, przy czym
spotyka się głównie niewielkie nachylenia tychże włókien do
równika galaktycznego. Kierunki włókien tych mgławic są wyraźnie skorelowane z kierunkami płaszczyzny drgań spolaryzowanego światła gwiazd. Fakty te wskazywałyby na związek
kierunków włókien mgławic z kierunkiem linii sił pola magnetycznego. Z drugiej strony tak wydłużone twory, jakimi są
włókna mgławic gazowych (ich rozmiary podłużne są o dwa
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rzędy wielkości większe od rozmiarów
być niestabilne i rozpadać się bardzo

poprzecznych) powinny
szybko pod działaniem
poprzecznych perturbacji. Jak o tym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu, pole magnetyczne skierowane wzdłuż
włókien wywiera działanie stabilizujące.
Przyjęcie
zatem
obecności międzygwiazdowych pól magnetycznych umożliwi
łoby wyjaśnienie obserwowanych wydłużonych kształtów włó
kien mgławic.
W Plejadach obserwuje się bardzo cienkie i wydłużone
włókna pyłowe, mające wyraźną krzywiznę. Włókna te powstają prawdopodobnie na skutek oddziaływania pyłu mię
dzygwiazdowego z polem prędkości międzygwiazdowego gazu.
Ze względu na duże zakrzywienie tych włókien powstaje problem ich stabilności ze względu na działanie siły odśrodkowej.
P a r ker oszacował natężenie pola magnetycznego, koniecznego do zachowania obserwowanej postaci włókien pyłowych,
otrzymując minimalną wartość natężenia pola magnetycznego
rzędu 0.25 · 10-5 gausów. Wartość ta nie odbiega zbytnio od
wartości natężenia pola otrzymanej z rozważań nad mechanizmem polaryzacji światła gwiazd jak również i z innych
rozważań, o których będzie jeszcze mowa dalej.
Dokończenie w następnym numerze

KRONIKA
Zakrycie

Regułusa

przez Wenus

Napływają już pierwsze meldunki o obserwacjach
przez Wenus. Wiadomości dotyczą kontaktów zakrycia

zakrycia Regulusa
oraz jakościowych
opisów zmian blasku gwiazdy przed zakryciem, gdy przez kilka sekund
była ona stopniowo zakrywana przez coraz to gęstsze warstwy atmosfery
Wenus.
Dane dotyczące kontaktów zakrycia nie są dla miłośnika astronomii
interesujące. Suche liczby ,.przemówią'' zresztą dopiero po zakończeniu
długich i żmudnych obliczeń. Znacznie ciekawsze dane o zmianach blasku
Regulusa są niestety dość sprzeczne.
I tak np. wielu obserwatorów (np. R. A. N a e f z Zurychu) nie spostrzegło żadnego osłabienia jasności gwiazdy aż do chwili nagłego zniknięcia za tarczą planety. Inni (R. L. W a t er f i e l d (Ascot), A. V e l g h e
(Uccle)) spostrzegli osłabienie, ale dopiero na 1-2 sekundy przed począt
kiem zakrycia. Interesująca jest natomiast obserwacja C. H o f f m e ister a (Bloemfontein), który już na 9,5 sek. przed zakryciem spostrzegł
wyraźne osłabienie jasności Regulusa. Po stopniowym zmniejszaniu się
jasności trwającym około 6 sek, pozostał widoczny punkcik świetlny, słab
szy o około 4,5 wielkości gwiazdowej od normalnej jasności gwiazdy, który
po około 3-4 sekundach nagle zniknął . Dla Hoffmeistera, który obserwo
wał z Płd. Afryki, zakrycie trwało ponad 13,5 min., podczas, gdy dla obserwatorów europejskich trwało ono tylko 6-8 minut.
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Na wyniki dokładnych obserwacji fotoelektrycznych i fotograficznych,
które pozwolą nam dowiedzieć się czegoś więcej o atmosferze Wenus,
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
(Ci1·c. I. A. U. 1683, 1684)

A. WróbLewski

Konferencja Naukowa (Zjazd referatowy) Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego we Wrocławiu

Ogólny nastrój panujący na ostatnim zjeździe referatowym P. T. A.,
który odbył się w dn. 25-27 czerwca we Wrocławiu był raczej smutny.
Brak było zwykłej atmosfery tego rodzaju zjazdów. Przybyło zaledwie
około 50% pracujących naukowo polskich astronomów. Wielu prelegentów nie przyjechało, osobiście tylko nadesłało referaty (brak autorów
kilkakrotnie uniemożliwił dyskusję), inni rozjeżdżali się natychmiast
po wygłoszeniu swoich referatów. W trzecim dniu zjazdu w obradach
uczestniczył poza profesorami wrocławskimi - tylko jeden astronom
z tytułem profesorskim. Ostatnie referaty wygłaszano prawie przy pustej sali. Na tym tle pewne niedociągnięcia organizacyjne (kasa zjazdu
czynna była nie w przerwach między posiedzeniami, ale w czasie posiedzeń, do pokojów uczestników zjazdu dyrekcja hotelu dokwaterowywała nocą obce osoby itp.) nie były już nawet specjalnie denerwujące.
Uważa się powszechnie, że przyczynę tego faktu stanowił niefortunnie
wybrany na zjazd okres początku wakacji.
Mimo wszystko zjazd, na którym wygłoszono 47 referatów (z tego
37 na posiedzeniach plenarnych) dał - jak zawsze - dość obiektywny
przegląd tego, co się dzieje obecnie w polskiej astronomii. Miłą niespodzianką była duża liczba (14) prac z zakresu astrofizyki obserwacyjnej. Obserwowano polaryzację światła gwiazd (mgr W. K r z e m i ń
s ki - Warszawa), badano zmiany blasku komet (mgr S. Gr u dziń
s k a i mgr A. W o szczyk - Toruń). Nie zabrakło - jak zawsze zagadnień słonecznych (m. in. referat mgr J. Jak i m c a Wrocław).
Obserwacji gwiazd zmiennych dotyczyły prace dra K. Ser k o w ski eg o z Warszawy i mgr I. Jar z ę b o w ski e g o z Wrocławia. Prof. dr A.
O p o l s k i z Wrocławia przedstawił metodę wyznaczania mas gwiazd
pojedynczych zastosowaną tymczasem do jednej tylko gwiazdy i rokującą dobre nadzieje na przyszłość. Jak wiadomo dotychczas istniały
jedynie metody wyznaczania mas gwiazd w układach podwójnych,
przy czym dobrze zbadanych takich układów jest zaledwie 12 (24 gwiazdy). Wyniki własnych obserwacji Drogi Mlecznej i ich opracowań
przedstawili dr R. A m p e l i mgr C. I w a n i s z e w s k a z Torunia.
Niektóre prace były opracowaniami obcych obserwacji. Wiele jednak
było obserwacji własnych, wśród nich sporo wykonanych w Polsce.
Świadczy to niewątpliwie o wolnym wprawdzie, ale realnym podnoszeniu się poziomu instrumentalnego naszych obserwatoriów. W szczególności ruszyły na dobre obserwacje radioastronomiczne w Toruniu
(mgr S. Gorgolewski, mgr H. Iwaniszewski, mgr J. Han a s z,mgr Z. T u r ł o) i Krakowie (mgr O. Czyż e w ski). Na uwagę
zasługuje fakt, że mgr W. Krze m i ń ski prowadząc obserwacje w dobr7e wyposażonym obserwatorium w Belgradzie posługiwał się fotometrem fotoelektrycznym przywiezionym ze sobą z kraju.
Dobrze zaprezentowała się również polska astrofizyka teoretyczna
(8 referatów), czemu publiczny wyraz dała pochwalna wypowiedź prof.
dra W. I w a n o w ski ej. Młodzi nasi astrofizycy dr J. Ku b i k o w-
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ski i mgr T. C i u r l a z Wrocławia oraz dr S. Grzęd zielsk i, mgr
A. G. Pacholczyk, mgr J. Smak i mgr J. Stodółkiewicz
z Warszawy przedstawili oryginalne i ciekawe rozważania dotyczące
budowy fizycznej gwiazd i materii międzygwiazdowej.
Również 8 referatów dotyczyło astronomii gwiazdowej. Jak widać
z nazwisk autorów (prof. dr W. Dziew u l ski, prof. dr W. I w a n o wska, mgr A. Burnicki, mgr S. Gąska- z Torunia; prof. dr A.
Opolski- z Wrocławia; dr K. Rudnicki i mgr A. Michaław
s k a, mgr A. G. P a c h o l czy k i mgr J. I. Smak - z Warszawy)
grono ludzi pracujących w tej dziedzinie powiększyło się nie wiele.
Zgłoszone prace miały charakter przyczynkowy. Wśród nich wybijała
się jedynie praca mgr J. R z y t ki z Folitechniki Śląskiej w Gliwicach
(sic!), który przeprowadził wspaniałą analizę przestrzennych położeń
orbit gwiazd podwójnych posługując się nowoczesnymi metodami statystyki matematycznej.
8 referatów dotyczyło zagadnień budowy Centralnego Obserwatorium
Astronomicznego, sprawy wyposażenia obserwatoriów w narzędzia i zagadnień instrumentoznawstwa. Oprócz 3 referatów plenarnych (dr K.
Ser k o w ski i mgr J. S t o dół ki e w i c z z Warszawy oraz mgr A.
G łan i a z Wrocł'awia) zorganizowano osobne zebranie dyskusyjne, na
którym po wysłuchaniu ciekawych referatów prof. inż. Z. B o d n ar a,
mgr M. Gaj a, mgr A. G łan i i mgr B. Rom p o l t a z Wrocławia
oraz inż. A. Ryb ar ski e g o z Warszawy, zebrani zorganizowali przy
P. T. A. specjalną komisję, do której weszli prof. A. Opolski i prof.
inż. Z. B o d n a r (kierownik zakładu optyki Folitechniki Wrocławskiej),
której zadaniem będzie realna organizacja produkcji narzędzi astronomicznych w Polsce. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość i potrzebę
współpracy w tym zakresie z miłośnikami astronomii.
Podobnie w zakresie astronomii klasycznej (ogółem 7 referatów)
oprócz dwu referatów na plenum (sprawozdanie doc. dra W. O p a ls k i e g o z prac Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Folitechniki Warszawskiej w ramach operacji długości roku geofizycznego oraz
referat dra P. Rybki z Wrocławia) zorganizowano specjalne posiedzenie dotyczące badania orbit komet. Obliczania zmian elementów
orbit pod wpływem perturbacji nie udaje się - jak dotychczas - przeprowadzać maszynami elektronowymi. Nasi astronomowie z Krakowa
i Warszawy (prof. mgr M. Kamieński, prof. dr F. Kępiński,
dr M. B i e l i ck i, dr R. S z a f r a ń c ów n a, mgr J. K o r d Y l e wski, mgr G. Sitarski i mgr W. Wiśniewski) przeprowadzają arytmometrycznie lub nawet logarytmicznie tego rodzaju rachunkd dla 7 komet, co stanowi aż 20% wszystkich takich prac wykonywanych w całym świecie i jest poważnym wkładem Polaków w światowe badania
astronomiczne. W szczególności święci triumfy metoda prof. K a m i e ń s k i e g o obliczania (w pewnych przypadkach) orbit jawicentrycznie zamiast heliocentrycznie. Nasuwają się jednak refleksje, co
będzie, gdy i do tej dziedziny badań uda się zastosować nowoczesne
maszyny rachunkowe. Jedyna nadzieja, że do tego czasu może i w Polsce
astronomowie zaczną się posługiwać bardziej nowoczesnym sprzętem
rachunkowym.
Historię astronomii (l referat) reprezentował jak zawsze dr T.
Przypko w ski z Jędrzejowa, który tym razem podzielił się ciekawymi wynikami badań, z których wynika, iż używany obecnie powszechnie w astronomii paralaktyczny montaż lunet został wynaleziony
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w Kaliszu przez Aleksego S i lviusa (Silvius - zlatynizowane na-zwisko, być może: Gajewski, albo Leśniak) w roku 1614. Uważany zaś
dotychczas za najstarszy montaż paralaktyczny z roku 1625 jest tylko
udoskonaleniem wynalazku kaliskiego. Wspomniany Sylwiusz był również wynalazcą tzw. swobodnego zawieszenia teleskopów, będącego rozpowszechnionym typem montażu aż do końca XVIII wieku.
Zagadnień astrobiologii dotyczył referat dra J. G a d o m ski e g o
o ekosferach.
W czasie zjazdu odbyło się również Walne Zebranie, na którym
wybrano nowy zarząd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego w skła
dzie: prezes - prof. dr A. Opolski z Wrocławia, wiceprezes prof.
dr S. L. Pi o t r o w ski z Warszawy, członkowie: dr J. Ku b i k o wski z Wrocławia i prof dr W. Zonn oraz mgr W. Krzemiński
'Z Warszawy.
Za najbardziej ożywione i interesujące należy uważać obie wspomniane specjalistyczne dyskusje. W węższym gronie specjalistów dyskusja staje się ciekawsza, bardziej rzeczowa. Zjazdy P. T. A. nie powinny
w przyszłości rezygnować z referatów przeglądowych z prac własnych
na posiedzeniach plenarnych, aby informować uczestników o tym, co
się dzieje w polskich obserwatoriach. Jednak możliwie wąskie tematycznie, robocze dyskusje, powinny być w przyszłości organizowane
przy okazji każdego zjazdu.
Konrad Rudnicki

Pierwsze kolorowe fotografie nieba
W. C. M i 11 er, naukowy fotograf obserwatoriów na Mount Wilson
i Mount Palomar, po dwóch latąch prób, dokonał pierwszych barwnych
zdjęć niektórych jaśniejszych obiektów niebieskich. Próby dały pozytywny wynik dzięki wynalezieniu w międzyczasie barwnoczułego filmu
Super Ansco-chrome. Do zdjęć użyto 5-metrowego teleskopu oraz kamery Schmidta o średnicy 1,25 m. Ekspozycje były kilkugodzinne. W_yniki są godne uwagi. Barwy gwiazd, jasnych mgławic i galaktyki
Andromedy zdradzają bezpośrednio ich fizyczną budowę. Pewien astronom przeglądając kolorowe zdjęcia wyraził się do ich twórcy, że po
10-ciu minutach ich studiowania dowiedział się o ·danych obiektach
więcej, niż po dwóch latach badania ich za pomocą zdjęć czarno-białych.
Rzecz zdaje się leży w tym, że oko ludzkie odróżnia barwy jedynie
·obiektów jasnych, np. jasnych gwiazd podwójnych, gdy w odniesieniu
<lo obiektów słabo świecących własność tę traci. Tym można wytłuma
czyć usługę barwnej fotografii dzięki zastosowaniu dużych narzędzi
i długiej ekspozycji.
Mamy przed sobą kolorowe zdjęcie mgławicy Krab. W białoniebie
skie tło mgławicy wplecione są zatoki żółte, pomarańczowe i krwawoczerwone. Na zdjęciu mgławicy .,welonowej" w Łabędziu widzimy
białe i niebieskie jej peryferie i czerwone wnętrze. Obok mgławicy
widnieją liczne gwiazdy o barwie zdecydowanej żółtej i pomarańczowej,
a więc gwiazdy o niezbyt wysokiej temperaturze powierzchniowej.
Zdjęcie Mgławicy Oriona ujawnia białe i żółtawe jej centrum oraz
niebieskie i czerwone chmury na obwodzie. W mgławicy .,Ameryka"
w Łabędziu dominuje barwa czerwona. Obok widzimy gorącą wybitnie
niebieską gwiazdę o wysokiej temperaturze. Mgławica Andromedy ma
_jądro biało-żółte, peryferie zaś niebieskie. Najefektowniej jednak przed.siawia się fotografia mgławicy planetarnej w Lutni. Przypomina ona
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oko pawiego pióra. Środek żywo niebiesko-zielony, przechodzi ku brzegom w barwę żółtą i wreszcie w czerwoną, jak w widmie optycznym
Słońca.
,
Szkoda, że "Urania" nie posiada funduszów na barwną wkładkę
z reprodukcjami tych zdjęć. Ożywiłyby one nasze czasopismo.
(Wg The National Geographical Magazine, 1959, May)
J. Gadomski
Skład chemiczny Wielkiej Mgławicy Oriona
Od r. 1955 w obserwatorium Uniwersytetu Michigan bada się skład
chemiczny mgławic gazowych za pomocą fotoelektrycznego spektrofotometru z siatką dyfrakcyjną zawierającą 5900 rys. na cm. Przyrząd
ten jest sprzężony z 61 cm teleskopem Schmidta. światło badanego ciała
niebieskiego pada na siatkę dyfrakcyjną, za którą znajduje się szczelina czułego fotopowielacza. Siatka dyfrakcyjna jest obracana powoli
wokół osi za pomocą specjalnego motorka; przy takim obrocie na szczelinę fotopowielacza pada kolejno światło różnych długości fali. Natę
żenie tego światła jest automatycznie rejestrowane przez fotopowielacz.
W. L i 11 e r i L. H. A 11 e r zbadali za pomocą tego urządzenia skład
chemiczny Wielkiej Mgławicy Oriona (patrz "Urania" nr 6 z br.) porównując intensywności linii różnych pierwiastków w
jej widmie.
Mgławica składa się w przeważającej części z wodoru. Z innych znajdujących się tam pierwiastków na 1000 atomów tlenu przypada 1600
atomów neonu, 130 - azotu i siarki, 40 - argonu i 2 - chloru. Skład
ten jest zbliżony do składu chemicznego gwiazd wczesnego typu (np.
Algenib). Nic zostały więc potwierdzone wcześniejsze sugestie o nienormalnie dużej zawartości siarki w Wielkiej Mgławicy.
(wg Sky and Telescope, May 1959, str. 381)
A. Wróblewski

PRZEWODNIK PO KSIĘ.ZY CU
Eratostenes
Południowy kraniec łańcu
cha Apenin wieńczy krater
Eratostenes (rys. 1). Nie jest
to krater zbyt wielki - śred
nica jego wynosi tylko 62 km.
Większych i okazalszych kraterów jest na Księżycu wiele.
Swe znaczenie zawdzięcza Eratostenes położeniu blisko środ
ka tarczy Księżyca, udogodniającemu
obserwacje. Ten
właśnie fakt sprawił,
że na
temat tego nie najokazalszego
krateru napisano tak wiele
a niektórzy astronomowie poświęcili kilkanaście lat na jego
obserwacje.
Wał Eratostenesa nie jest
dokładnie kolisty, ale w niektórych miejscach skład~ się
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z krótkich prostolinijnych odcinków, przypominających boki ogromnego-.
We wschodniej części wał jest najwyższy i wznosi się do
4900 m nad poziom dna krateru, ale tylko do 2500 m nad powierzchnię
na zewnątrz krateru, bowiem depresja dna wynosi aż 2400 m. Wewnętrzne zbocza wału są pokryte łagodnymi tarasami. W środku znajduje się potężna górka centralna z małym kraterkiero na szczycie.
Krater wygląda szczególnie imponująco przy skośnym oświetleniu
promieniami Słońca, natomiast w czasie pełni odnaleźć go jest bardzo
trudno, ginie bowiem wśród jasnych smug, rozchodzących się promieniście od pobliskiego Kopernika, które właśnie w czasie pełni zyskują
na intensywności. Wtedy jednak stają się widoczne pewne inne interesujące szczegóły Eratostenesa. W południowej i południowo-wschod
niej części krateru (obejmującej wewnętrzne i zewnętrzne zbocza wału)
znajduje się wiele niewyraźnych i rozmytych ciemniejszych plam. Plamy
te zmieniają dość nieregularnie wygląd i kształt w zależności od wyso~ości Słońca nad horyzontem.
Obserwacjom tej właśnie części Eratostenesa (na zdjęciu - w prawym górnym rogu krateru) poświęcił kilkanaście lat (około r. 1920)
znany astronom amerykański W. H. P i ck er i n g, który obserwował
Księżyc na stacji obserwatorium Harwardzkiego w Mandeville na Jamajce. Według jego opisów wygląd tej części Eratostenesa był bardzo
zbliżony do wyglądu powierzchni Marsa. Pickering obserwował ciemne
owalne plamy - "oazy" i łączące je rozmyte smugi - "kanały" (astronom ten również i na Marsie widział "kanały"). Poszczególnym "oazom"
nadał nazwy ... kwiatów. Były więc na Księżycu: Stokrotka, Niezapominajka, Róża, Kalia, Lilia, Tulipan, Chryzantema i wiele innych, bowiem Pickering wykonywał co kilka dni mapy tej części Eratostenesa
(rys. 2) i ogółem wyróżnił aż 55 "oaz". Mapy wykazywały zmienność
kształtów plam. Potwierdzały ją również fotografie, na których można
było wyróżnić kilka najwyraźniejszych "oaz". Pickering uważał zmienność plam za dowód, że "oa~"
są skupiskami pewnego ro. dzaju owadów księżycowych,
które podobnie jak mrówki
czy szarańcza odbywają wę
drówki. Z szybkości zmian
plam Pickering wyliczał nawet rozmiary indywidualnych
osobników. W swoim czasie
poglądy te wywoływały wielkie zainteresowanie i ożywio
ne dyskusje. Pickering był
niezmordowany w U2'asadnieniu swych hipotez. W samym
tylko roczniku ,.Popular Astronomy" (1924) jego prace na
temat Eratostenesa zajmują
33 strony.
Te fantastyczne poglądy stały się jednak mniej popularne, gdy dokładne badania przyniosły nam informacje o warunkach fizycznych
panujących na powierzchni Księżyca i dziś wydają się zupełnie nieprawdopodobne. Co więcej, obecni selenolodzy mimo pilnych obserwacji
nie mogą potwierdzić obecności widzianych przez Pickeringa szczegówielokąta.
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łów, oprócz
Zmienność

kilku najwyraźniejszych, które ukazuje również fotografia.
tych plam jest jednak niewątpliwa i najprawdopodobniej
wywołują ją jakieś zmiany fizyczno-chemiczne minerałów powierzchni
Księżyca pod wpływem promieniowania Słońca.
Eratostenes byłby wdzięcznym obiektem do obserwacji dla polskich
miłośników, którzy mogliby spróbować podobnych badań jak Pickering.
A. Wróblewski

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA
Mgławica

planetarna w Lisie M 27 (NGC 6853)

W gwiazdozbiorze Lisa, w punkcie o współrzędnych (1900,0): a =
19h55m,3, b = 22°27', znajduje się efektowna mgławica planetarna.
Mgławica ta ma wygląd małej świecącej plamki, i jak się sądzi, pow-

Rys. l. Mgławica planetarna M 27 sfotografowana za pomocą 1,5-metrowego teleskopu. Ekspozycja 5 godzin. Południe
z lewej strony.
'Stanie swe zawdzięcza wybuchowi gwiazdy Nowej. Mgławica M 27 nosi
nazwę Dumb-bell (co oznacza w jęz. Hngielskim gimnastyczną sztangę,
bantle, - mgławica rzeczywiście wygląda jak dwie kule połączone
prętem). Ma ona średnicę kątową 4'X8'. (Średnica kątowa tarczy Księ
życa wynosi około 30'). Jej jasność wynosi 7m,6. W zasadzie więc mgła
wica powinna być obiektem łatwo widocznym przez lornetki. Wobec
tego jednak, że jasność ta jest rozproszona na dość dużej powierzchni,
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jej przez lornetkG jest możliwe tylko przy dobrych warunkach obserwacyjnych (ciemne tło nieba, dobra przejrzystość, dobra
lornetka o dużej średnicy obiektywu i dużej światłosile). Prawdziwie
piękny widok przedstawia mgławica dopiero przy obserwacji przez
lunetę. W centralnej części mgławicy znajduje się słabo świecąca
gwiazdka, której wybuch spowodował właśnie przypuszczalnie powstanie mgławicy. Jasność tej gwiazdki (13m ,4) jest jednak tak mała, że
dostrzec ją można dopiero przy użyciu dość dużego teleskopu. Odległość
mgławicy Dumb-bell od nas wynosi 3400 lat światła. Znając odległość
i rozmiary kątowe mgławicy można na podstawie łatwego rachunku
obliczyć, że liniowe rozmiary mgławicy wynoszą około 37 000 X 74 000
miliardów km. Odległość mgławicy od nas zmniejsza się co sekundę
o 41,5 km, gdyż z taką szybkościa zbliża się ona do nas. Wobec tego,
że mgławice planetarne poczynajac od momentu powstania nieustannie powiększają swoją średnicę, więc każdy z tych obiektów rozpłynie
-się z czasem w przestrzeni. Czas ich istnienia liczony według .,kosmicznej" miary czasu nie jest długi, a więc wszystkie widoczne na niebie
mgławice planetarne są obiektami stosunkowo młodymi niedawno
powstałymi. Okresem dobrej widoczności obiektu jest lato i jesień.
dostrzeżenie

A. Marks

OBSERWACJE
Zakrycie

Regułusa

przez Wenus w dniu 7 VII 19$9 r.

Obserwacje zakrycia Regułusa przez Wenus wykonywane w Ludowym Obserwatorium Astronomic2.nym w Gdańsku-Oliwie, przyniosły
następujące wyniki:
Foczątek zakrycia 1959 VII 7d14"23m4JS ± 1s (czas uniwersalny)
Koniec
"
14h3Qm3ss ± ss
.,
"
Zakrycie trwało 5m57s ± ss. ~rodek planety znajdował się na południe od Regulusa. Współrzędne geograficzne miejsca obserwacji:
([J

=

+54°24' .5,

A=

13°34'.3 E.

Leon WohlfeiL
Obserwacje zakrycia Regułusa przez Wenus wykonywałem w Suchowali k. Zamościa (fO,......, + 50°30', A ,..., 23°20'E) za pomocą teleskopu
zwierciadlanego o średnicy 150 mm, zmontowanego azymutalnie. Stosowane powiększenie wynosiło 50 X . Znając względne położenie na niebie Wenus i Słońca , wyznaczone z obserwacji w dniu 6. VII. odnalazłem Wenus w dniu 7. VII już o godz. 9 (czas uniwersalny). Niebo
początkowo pokryte częściowo chmurami, około godz. 14 stało się bardzo zamglone, jednak po krótkim czasie, chmury odsłoniły Wenus.
Foczątek zakrycia nastąpił w momencie 14"23m55S (czas uniw.), a koniec
w momencie 14h31m26s (czas uniw.). Pierwszy z podanych momentów
został określony z dokładnością około l sekundy. Zegarek użyty do
wyznaczania momentów zakrycia był sprawdzany za pomocą sygnałów
radiowych począwszy od 5. VII. aż do godz. 14 (czas uniw.) w dniu
obserwacji.
Gabriel Franecki
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PORADNIK OBSERWATORA
Nowy

przyrząd

pryzmatyczny do obserwacji

Słońca

Problem zmniejszenia nadmiern~j jasności obrazów Słońca rozwią
mozna, przy wizualnych jego obserwacjach, przez zastosowanie jednej
z 3 zasadniczych metod:
l. przez zastosowanie projekcji na ekran, co udostępnia co prawda
równoczesną obserwację dla większej ilości osób, jednakże grozić może
pękni ęci e m soczewek okularu lub też ich ro zklejeniem . w wypadku,
gdy sklejone są bal!ó'amem kanadyjskim; również zdolność dostrzegania bardziej subtelnych szczegółów powierzchni Słońca jest zazwyczaj
nieco mniejsza niż pr2'y obserwacjach bezpośrednich,
2. przez zastosowanie umieszczonych za okularem filtrów z ciemnego
szkła , wygaszających ok. 11 do 13 wielkości gwiazdowych 1 ); czas trwania obserwacji jest jednak w tym wypadku bardzo ograniczony, gdyż
filtry nagrzewają się bardzo mocno, zaś pęknięcie ich i wystawienie
oka obserwatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych grozić może trwałym upo ś led7eniem wzroku (np. pt7ez odklejenie się
siatkówki) 2). Przechodząca przez filtr wiązka promieni posiada średnicę
równą lub tylko nie wiele większą od źrenicy wyjściowej dane j lunety 3 ) i natężenie światła przechodzącego przez jej przekrój tak się
ma do ilości światła padającego na analogiczny element powierzchni
obiektywu jak kwadrat powiększenia lunety do jedności, a więc w wypadku np. lunety o powiększeniu 84 X , natężenie to jest 7056 razy
większe. Oczywiście odbijanie się światła na powierzchniach obiektywu
i okularu zmniejsza ten stosunek do ok. 0,7 podanej wartości , ale nie
stanowi to już istotnej różnicy. Dla zmniejszenia nagrzewania się filtrów zakłada się zazwyczaj na obiektyw przesłonę zmniejszającą jego
efektywną średnicę, gdyż w wypadku takim ilość światła otrzymywanego przez obiektyw ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do kwadratu
zmiany jego średnicy; przez zało ż enie na obiektyw o ej) 63 milimetry
(wspomnianej lunety) przesłony o ej) 27 mm ilość ciepła powodującego
nagrzewanie się filtru ulegnie przykładowo 5,4-krotnemu zmniejszeniu. Postępowanie takie pociąga za sobą jednak wydatne zmniejszenie s ię zdolności rozdzielczej lunety (która jest proporcjonalna do
efektywnej średnicy obiektywu) i w cytowanym przykładzie spadnie
ona z około 1,8 do 4,0 sekund łuku, co już do ś ć wyraźnie zmniejszy
możliwości -dostrzegania subtelniejszych szczegółów na tarczy Słońca.
3. przez zastosowanie specjalnych urządzeń (tzw. okularów helioskopowych) wygaszających szkodliwą ilość światła na zasadzie strat spowodowanych przez niepełne odbicie oraz ewentualnie i przez polaryzację. Najprostszym i najtańszym urządzeniem tego typu jest tzw.
zać

Filtr wygaszający x wielkości gwiazdowych posiada przepuszczaldla światła równą: 2,512-x, a więc np.:
przy wygaszaniu sm przepuszczalność wynosi 0,0630/o
przy wygaszaniu 10m przepuszczalność wynosi 0,0100/o itp
2)
patrz: G i n t er J. : Oko - przyrząd astronomiczny. Urania,
XXVII, Numery 9-12, 1956.
3)
A. P i a s k o w ski: Pomiar powiększenia lunety przy pomocy
dynametru. Urania, XXVIII, Nr 11, str. 342-346, 1957.
1)

ność
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".p ryzmat Herschela" (zaproponowany przez J . H er s c h e l a, syna
wielkiego astronoma W i l l i a m a H e r s c h e l a) . Od nachylonej pod
kątem 45° do osi lunety przedniej powierzchni tegoż pryzmatu (speł
niającego rolę płaskiego zwierciadełka) odbija się i przechodzi do okularu zaledwie 4-7-6% światła, co w połączeniu z zastosowaniem filtru
umożliwia stosunkowo wygodne obserwowanie Słońca przy nie zmniejszonej średnicy obiektywu. Istnieją również modyfikacje tego układu
wprowadzone przez J. B r o w n i n g a, firmę C. Zeissa itd. a ponadto cały szereg innych, mniej lub więcej skomplikowanych przyrzą
dów systemu K. Z e n g e r a, A. H i l g er a, C h r i s t i c S. M er z a,
C o l z i e g o itd. posiadających wiele zalet, lecz odznaczających się
jedną zasadniczą wadą wysoką ceną, odpowiadającą kosztom obiektywów średnicy 60-7- 110 mm; oczywiście dochodzi do tego trudność, że
przyrządy te nie są produkowane u nas w kraju i przynajmniej dla
amatorów są w zupełności niedostępne. Istnieje co prawda teoretyczna

A
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pryzmat
\

\
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możliwość

wykonania przynajmniej niektórych z nich we własnym zakresie, ale dotyczyć ona ewentualnie może tylko znikomej ilości obserwatorów.
Istnieje natomiast możliwość zakupienia w sklepach Centrali Technicznej lub w niektórych sklepach przedsiębiorstwa "Foto-Optyka" tzw .
.,nasadki jednoocznej" do mikroskopów, która po niewielkiej przeróbce
spełniać będzie zadanie lepiej jeszcze niż wspomniany pryzmat Herschela, zaś niezbyt wysoka cena (219 zł) znajdzie w zupełności swe
pokrycie we wzroście możliwości obserwacyjnych nabywcy . Nasadka
ta zawiera tzw. pryzmat Bauerfeinda (rys. 1), którego płaszczyzna C-B
jest posrebrzona; wspomniana przeróbka polegać musi na zmyciu acetonem lakieru pokrywającego warstewkę srebra i miedzi, rozpuszczeniu obu warstewek metalicznych w rozcieńczonym kwasie azotowym
oraz na wycięciu w obudowie pryzmatu odpowiedniego otworu przepu szczającego na zewnątrz promienie w kierunku D.
Pożądane jest
również skrócenie rurki okularowej, by przednia część oprawy pryzmatu
nie blendowała obiektywu; rurka ta posiada średnicę wewnGtrzną
23,2 mm, dostosowaną do okularów mikroskopowych, podczas gdy
okulary lunet astronomicznych posiadają zazwyczaj średnice 24,5 mm
lub 31,8 mm.
Na rysunku l zaznaczony jest schematycznie bieg promieni; promienie idące od obiektywu w kierunku zaznaczonym strzałkami ulegają
na powierzchni A-B odbiciu całkowitemu, podczas gdy na powierzchni
C-B odbiciu ulega tylko 4-6%, zaś reszta załamuje się i podąża
w kierunku D opuszczając pryzmat. Odbita część promieni pada pod
kątem prostym na powierzchnię A-B pryzmatu i po przejściu jej tworzy we wspólnym ognisku F 1-F 2 obiektywu i okularu obraz obserwowanego Słońca.
Na powierzchni C-B składowe wiązki świetlnej o różnych kierunkach drgań ulegają odbiciu w sposób niejednakowy, przez co wychodzące z pryzmatu światło jest w mniejszym lub większym stopniu spolaryzowane. Nastręcza to możliwość regulowania jasności obrazu Słońca
przez zastosowanie wespół z filtrem ciemnym również i filtru polaroidowego; suma wygaszania (w wielkościach gwiazdowych) pryzmatu oraz
filtru powinna wynosić orientacyjnie 11m do 13m. Pełne spolaryzowanie
światła, tj. stopień polaryzacji równy jedności, uzyskać można w wya

jest warunek: ctg 2 = n).., gdzie "n)," oznacza
wartość współczynnika załamania dla szkła, z którego wykonano dany
pryzmat . Tabelka poniższa podaje dla różnych kątów a procentową
ilość światła (I) opuszczającego pryzmat w kierunku F' 1-F 2 , stopień
jego spolaryzowania (p) oraz wygaszanie bez filtru polaroidowego (f:':.m 1)
oraz maksymalne wygaszanie z zastosowaniem polaroidu (f:':. m 2 ), oba
w ·w ielkościach gwiazdowych. Założono przy tym n 0 = 1,5163, dla
filtru polaroidowego wartości I = 35% oraz p = 1,00, a ponadto kąt
padania promieni na powierzchnię A-C równy dokładnie 90°.
padku, gdy

spełniony

u.

I

p

L m,

6 m2

45°
50
55
60

4,5%
4,8
5,2
5,9

0,543
0,676
0,810
0,925

3ID,4
3 ,3
3 ,2
3 ,l

5m,3
5 ,7
6 ,2
7 ,o

-----
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Zaproponowany powyżej układ pryzmatyczny posiada w stosunku
do pryzmatu Herschela zalety następujące 4 ):
a) daje obraz o orientacji identycznej jak w lunecie astronomicznej.
podczas gdy pryzmat Herschela odwraca obraz w jednej płaszczyźnie,
co dla obserwatorów przyzwyczajonych do lunety astronomicznej reprezentować może pewną niedogodność,

b) przedstawia możliwość pewnej regulacji jasności obrazu przez
dodatkowe zastosowanie filtru polaroidowego (produkcja polskich filtrów tego typu jest w przygotowaniu): zakres tej regulacji zależy od
a oraz n i ogólnie biorąc zaczyna odgrywać pewną rolę począwszy
od ,6m,-.6m, = 3m,
c) jest możliwy do uzyskania przez wykorzystanie nasadek mikroskopowych, podczas gdy pryzmat Herschela poza astronomią zastosowania żadnego nie znajduje, a więc produkowany jest w stosunkowo
niewielkich ilościach, co podraża jego cenę.
Pryzmaty Bauerfeinda znajdują prócz tego zastosowanie i w innych
przyrządach optycznych, gdzie chodzi o zmianę kierunku biegu promieni o 45° do 60°, a oprócz tego r.p. w spektrografach i monochromatorach, bądź jako pryzmaty samoistne, bądź też jako wchodzące w skład
tzw. pryzmatu Abbego (jak np. w staloskopie SP - 2 produkcji Polskich Zakładów Optycznych). Jeśli chodzi o kąt a pryzmatów w nasadkach mikroskopowych, to różne firmy stosują różne wartości np
P. Z. O. przyjęło wartość 55°, podczas gdy firma C. Zeiss stosuje 45°.
Długość boku A-C wspomnianych pryzmatów wynosi zazwyczaj 16,5
mm, co wystarcza dla zastosowania ich przy lunetach o średnicach
obiektywów w granicach do 80 milimetrów.
Należy zaznaczyć, że idealnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie
urządzenia wygaszającego przed obiektywem lunety; uniknęłoby się
przez to psujących obrazy prądów konwekcyjnych powietrza w tubusie
lunety, spowodowanych stopniowym jego nagrzewaniem się pod wpły
wem promieni Słońca. Próby w tym kierunku przeprowadzał już przed
ok. 100 laty francuski fizyk L. F o u c a u l t pokrywając przednią powierzchnię obiektywu cienką, a przez to częściowo dla światła przepuszczalną, warstewką srebra, co ograniczało jednak zastosowanie danej lunety jedynie do obserwacji Słońca; prócz tego oglądany obraz miał
zabarwienie fioletowe z uwagi na selektywną przepuszczalność cienkich warstewek tego metalu. W ostatnich czasach udoskonalono technikę nakładania (drogą napylania w próżni) półprzepuszczalnych warstewek metalicznych oraz warstewek ochronnych (np. z napylonego
kwarcu) oraz obniżono koszt dokładnie płaskorównoległych płyt szklanych, co rokuje korzystne nadzieje odnośnie praktycznych zastosowań.
Filtry tego rodzaju produkowane są już za granicą i wydaje się, ż~ na
tej drodze uda się wreszcie należycie rozwiązać problem zastosowania
do obserwacji Słońca również i teleskopów zwierciadłowych, co dotychczas w pełni możliwe było jedynie w przypadku stosowania luster nie
pokrytych warstewką metalu.
Antoni Piaskowski (Warszawa)

4
Opisany powyżej instrument wypróbowany
)
skim Oddziale P. T. M. A.

został

w Warszaw-
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Gwiazdy zmienne

Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na wrzesień (podane są przybliżone momenty minimum w czasie środkowo-europejskim):
WW Aur: IX, 4d22hl5m, 8dl7hQOm (wt), 9d23h30m, 13dl8hJ5rn (wt),
15dOh45m, 18dl9h3Qm (wt), 20d2hQQm, 23d20h45m (wt), 25d3h15m,
28d22hOOm (wt).
AR Aur: IX, 3dOh15m, 7d3h3Qm, 27dl9h45m.
RZ Cas. IX, 3d2Qh30m, 5dlhl5m, 9d20hQQm, 11dOh30m, 15dl9h3Qm,
16d24hOOm, 2ld18h45m, 22d23h3Qm, 24d4hQQm, 27d18h15m, 28d22h45m,
30d3h30m.
RR Lyn: IX, 2d2h3Qm, 12dlhl5m, 21d23h45m.
(:l Lyr: IX, 7d2Qh, 20d19h.
U Oph: IX' 4d21h15m, 9d22hQOm, 14d22h45m, 19d23h30m, 25dQhl5m,
30dlhQOm.
A W Peg: IX, 3d23h, 14d14h, 25d5h.
EE Peg: IX, 4d3h15m, 6d18h15m, 12dOhl5m, 19d2lh15m, 25d3h30m,
27d18h3Qm.
(:l Per: IX, 7d7hOOm, 10d3h45m, 13dQh45m, 15d2lh3Qm, 18d18hl5m, 30d5h3Qm.
A. Wróblewski

TO I OWO
0 Niepokój warstw powietrza w naszej atmosferze

uniemożliwia stosowanie przy obserwacjach astronomicznych dużych powiększeń jakie
teoretycznie mogłyby zapewnić największe teleskopy. Przy obserwacjach planet najczę-'ciej sto~uie się powiększenia 300-600 X , czasem tylko w doskonałych warunkach (np. na Pic du Midi) udaje się
dojść do 1000 X . Dalsze zwiększanic powiększenia okazuje się niecelowe, gdyż obraz staje siQ coraz bardziej rozmazany i trudniej w nim
wyróżnić szcze~óły niż przy mniejszym powiększeniu. Największe powiększenia na świecie stosuje się podobno w obserwatorium Licka, gdzie
przy pomiarach gwiazd podwójnych dochodzi się do 3000 X
0 V. K a d l e c o w a, M. P c l e s k a i A. V a s k o przeprowadza!;
bardzo dokładne badania rozmiarów źrenicy u 453 osób. Okazuje się,
że średnica źrenicy (maksymalna w całkowitej ciemności) nie zależy od koloru oczu i płci natomiast wyraźnie zależy od wieku; u ludzi
lO-letnich wynosi średnio 7,6 mm, u 30-letnich 7,2 mm. a w 'Vieku
lat 80 zmniejsza się do 5 mm i mniej. Odchylenia od średniej sięgają
l mm w obie strony.
8 Oto kilka liczb dotyczących kosztów Narodowego Obserwatorium
Astronomicznego USA na Kitt Peak, o którym kilkakrotnie już pisaliśmy w Uranii. Wieżowy teleskop słoneczny (największy na świecie średnica lustra 152 cm, ogniskowa ok. 90 m) ma kosztować 4 000 000 dolarów, 2 reflektory (91 cm i 2 m średnicy) - 184 000 dolarów, wybudowanie drogi na szczyt góry - l 000 000 dolarów. Indianie Papagos, . od których wydzierżawiono ten teren na "tak długo jak długo
będzie służył badaniom astronomicznym", otrzymują rocznie 25 000 dolarów oraz ... prawo do sprzedawania swych wyrobów turystom zwiedzającym obserwatorium.
O Według komunikatu w Rise Hvezd (nr 6 z b. r.) zapadło postanowienie, że w obserwatorium w Ondrzejowie będzie ustawiony teleskop
zwierciadlany o średnicy 2 metry.
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Obserwatorium Greenwich, założone w r. 1676, służyło początkowo
głównie obserwacjom Księżyca dla wyznaczania jego efemerydy, która
była konieczna dla orientacji na morzu. Opowiadają, że jeden z dyrektorów obserwatorium sir George A i r y, miał zwyczaj w wypadku, gdy któryś z asystentów zasnąwszy przegapił obserwację, zostawiać na stoliku delikwenta, kartkę treści: obserwatorium kosztuje
rocznie naród 6000 funtów i dokonujemy w nim rocznie około 300
obserwacji Księżyca, a więc strata jednej nocy obserwacyjnej kosztuje
20 funtów. Nagana podobno zawsze skutkowała.
Na marginesie ciekawostka z doby dzisiejszej: H ar l o 't"' S h a p l e y
niedawno, że odkrycie nowej galaktyki kosztuje zaledwie ..•
kilka centów.
A. Wróblewski

obliczył

Z KORESPONDENCJI
Meteoryt czy meteor Tunguski?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w astronomii błędów
jest słynne i oklepane, a niestety całkiem mylne określenie: "Wielki
Wóz, czyli Wielka Niedźwiedzica". Spójnik "czyli" określa tu wyraźnie,
ż~ obie nazwy są równoznaczne, a tymczasem tak bynajmniej nie jest;
wszystkim "wtajemniczonym" wiadomo przecież dobrze. że Wcielki Wóz
to tylko część gwiazdozbioru, zwanego Wielką Niedźwiedzicą.
Od podobnych błędów i nielogiczności nie są wolne ani dzieła literatury pięknej, ani słowniki i encyklopedie (zarówno polskie, jak
i obcojęzyczne), ani artykuły i dzieła naukowe, a nawet podręczniki
szkolne.
Innym takim najbardziej częstym błędem z dziedziny astronomii
jest błąd polegający na pomieszaniu pojęć: "meteor" i "meteoryt". Co
prawda nikt chyba meteorytów, czyli "kamieni spadłych z nieba" nie·
nazywa "meteorami", ale za to, odwrotnie, nazw: "meteoryty" i "mikrometeoryty" bardzo często używa się niesłusznie w stosunku do lecą
cych w przestrzeni (np. spadających na Ziemię) brył i bryłek kosmicznych, którym niewątpliwie pn·ysługuje przecież miano - meteorów i mikrometeorów.
Dokładnie i ściśle różnicę między pojęciami "meteor" i "meteoryt"
określa
T. Jar z ę b o w ski w swej popularnonaukowej książce
,. Wszechświat i jego zagadki". Na stronie 226 czytamy tam: "Kiedy (... )
meteor "zaatakuje" Ziemię, lecz nie spali się calkowicie w atmosferze,
wówczas po spadnięciu zmienia nazwę i nazywa się meteorytem".
Kilkanaście wierszy dalej autor wspomnianej książki użył jednak
wyrażenia "meteoryt tunguski" zamiast "meteor tunguski"... Czyżby·
wyraził się niepoprawnie? ...
Istotnie, można by tu autorowi zarzucić, że wyraża się niekonsekwentnie, sprzecznie z podanym wyżej cytatem, gdyby wyrażenia
"meteoryt tunguski'' nie poprzedził wyrazami: "tak zwany". Uczynił
dobrze, bo żaden prawdziwy "meteoryt tunguski" wcale przecież nie
istniał, nikt go nie widział i nigdy nie zobaczy. Istniał natomiast tylko
"tak zwany (niesłusznie i błędnie!) meteoryt tunguski", a właściwie
tylko - meteor tunguski. który jak wiadomo - nie dosięgnąwszy powierzchni Ziemi, całkowicie rozproszył się w atmosferze, nie pozostawiając po sobie ani żadnych szczątków (meteorytów), ani leja.
Stanislaw Wróblewski
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KALENDARZYK ASTRONONITCZNY
opracował

J. Pagaczewski (Mapka -

A. Barbacki)
1959 r.
ld-30d. Planety i planetoidy. M er kury będzie mógł
być obserwowany na początku
miesiąca, gdyż wschodzi 1.5
godz. przed wschodem Słońca,
przy końcu miesiąca oba ciała
niebieskie wschodzą równocześnie. Przesuwa się on ruchem
prostym najpierw przez Lwa,
potem, od połowy miesiąca,
przez gwiazdozbiór Panny. 18. IX. Merkury znajdzie się
w górnym złączeniu ze Słoń
cem.
W e n u s już do końca roku
widoczna na niebie wschodnim
jako gwiazda poranna, przemierzając gwiazdozbiór Sekstansu (na pd. od Lwa). Przy
końcu września wschodzi już
3 godziny wcześniej niż Słońce.
M a r s zachodzi w Y:! godz.
no zachodzte Słońca, a więc
znajduje się w warunkach
nieodpowiednich do obserwacji.
J o w i s z zachodzi zaledwie
ok. l godzinę po zachodzie
Słońca wobec czego nie podajemy już zjawisk w układzie
jego księżyców.
S a t u r n wprawdzie przebywa stale w niskich partiach
nieba, ale jeszcze jest widoczny wieczorami dość dłu
go, aby móc przypatrzyć się
jego szeroko rozwartym pierścieniom i śledzić ruchy najjaśniejszego
z jego księży
ców - Tytana.
U r a n ruchem prostym
przesuwa się na tle gwiazdozbioru Lwa i można go obserwować w drugiej połowie nocy
jako gwiazdę ok. 6 mg (lornetką!), na zachód od Regulusa.
N e p t u n wczesnym wieczorem może być dostrzeżony
przez lunetę jako gwiazda
ok. 8 wielkości w pobliżu
gwiazdy 'A Panny (4.6 mg).
Wrzesień
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2d2h.5 Księżyc mija Merkurego o 5° od północy. Oba ciała wscho-

po maksymalnym zbliżeniu.
zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej Tytan na lewo od Saturna).
10!l3h.8 Minimum blasku Algola. Po zachodzie Księżyca można bę
dzie dogodnie obserwować blask malejący i samo minimum blasku.
lOd Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej Tytan na prawo od Saturna).
10rl22h.9 Księżyc zbliża się do Saturna na 5° od północy.
13<10h.6 Minimum blasku Algola. Dopiero po zachodzie bliskiego
pełni Księżyca będą dobre warunki do obserwacji blasku wzrastającego.
15d2lh.4 Minimum blasku Algola. Obserwację utrudni bliski pełni
Księżyc, tak, iż lepiej w ogóle zrezygnować z obserwacji.
18d Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej Tytan na lewo od Saturna).
23rl7h Zakrycie jasnej gwiazdy (1.1 mg) Aldebarana (alfa Tau) przez
Księżyc. Zjawisko zajdzie już za dnia, jednakże będzie je można w wypadku czystego nieba zaobserwować przez lunety. Podajemy momenty
początku i końca zjawiska dla 5 miast polskich obliczone przez Obserwatorium Krakowskie.
Foczątek
Koniec
dzą

już

2ct

Największe

Poznań

7h

Wrocław
Toruń

31'!'8
35. l
31 . 8
40 . l
35 . 6

8h

34~8

35. 7
35 . 7
38 . 4
38. l

Kraków
Warszawa
23d20h.2 Porównanie dnia z nocą. Foczątek jesieni na półkuli północnej.
26d Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwracającej Tytan na prawo od Saturna).
30d5h.5 Minimum blasku Algola. Obserwujemy gałąź blasku słabną
cego.

I{RONIKA PTMA
Wizyta

czl'chosłowackich gości

Dn. 18. VI. 1959 odwiedził Oddział Warszawski PTMA Wacław
Fritz, kierownik Obserwatorium Ludowego w Hradec Kralove, w towarzystwie Jaroslava K rut i l k a, delegata czechosłowackiego Ministerstwa Kultury.
Goście zaznajomili się z działalnością Oddziału, składając dla jego
biblioteki kilka najnowszych wydawnictw CAS (Ceskoslovenska Astronomicka Spolecnost). W Hradec Kralove jest na ukończeniu obszerne obserwatorium miłośnicze o trzech kopułach dobrze wyposażonych w narzędzia.
Goście, pilotowani przez delegata Ministerstwa Kultury PRL, skierowali
się następnie do oddziałów PTMA w: Toruniu, Fromborku, Gdańsku
i Szczecinie.
J. Gadomski
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KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny : ANDRZEJ WROBLEWSKI
Członek Kolegium: WŁADYSŁAW KUCHARSKI.
RADA REDAKCYJNA:
Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN
Członkowi e: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI,
ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4.
ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego PTMA: Kraków, ulica
L . Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro czynne
cod7iennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 9-13 i 16-19, w soboty:
9-13 . Konto Zarządu Głównego PTMA: PKO 4-9-5227. N. B. P. II O. M.
Kraków 706-9-383.

TRESC Nr 9:
ARTYKUŁY:

Józef S m a k-Nowa klasyfikacja galaktyk . str. 313; Jan G a d o m skiW poszukiwaniu ożywionych planet, str.. 316; Andrzej P a c h o l czy k Fola magnetyczne w Galaktyce, str. 320
KRONIKA (od str. 324): Zakrycie R egulusa przez Wenus, - Konferencja Naukowa (Zjazd referatoWY) Folskiego Towarzystwa Astronomicznego we Wrocławiu, - Pierwsze kolorowe fotografie nieba, - Skład
chemiczny Wielkiej Mgławicy Oriona.
PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU, str. 328; NAJCIEKA WSZE OBIEKTY
NASZEGO NIEBA, str. 330; OBSERWACJE, str. 331; PORADNIK OBSERWATORA, str 332: TO I OWO, str. 33"6; Z KORESPONDENCJI,
str. 337; KALENDARZYK ASTRONOMICZNY, str. 338; KRONIKA
P'PMA , str. 339.

Contents
ARTICLES:
,T. Smak - N zw Classification of Galaxies, p. 313
J. G a d o m ski - In Scarch of Animated Planets p . 316
A . P a c h o l czy k - Magnetic Fields in the Galaxy, p. 320
CHUONICLE (up from p. 324): Occultation of Rcgulus by V nus
Scientific Conference (Lccture Meeting) of the Polish Astronamical
Society in Wrocław - First Colaur Photographs of the Sky Chcmical Constitution of the Great Nebola in Orion.
THE MOON GUIDE, p . 328; THE MOST INTERESTING OBJECTS
OF OUR SKY. p. 330; OBSERVATIONS, p. 331; THE OBSEPVER'S
GUIDE, p. 332; THIS AND THAT, p. 336; CORRESPONDENCE, p. 337;
ASTRONOMICAL CALENDAR, p. 338; CHRONICLE OF THE PTMA,
p. 339.
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IIYTEBO;lli'!TEJib IIO JIYHE, crp. 328; GAMbiE łl.H'I'EPECHbJE OBbEKTbi
HAlliErO IIEBA. crp. 330; HABJIIO;llEIIIUI, rrp. 331; CITPABO'UHIK HABJIIO;llATEJIJI, crp. 332; TO H CE, crp. 336; JI3 KOPPECITOH;llElii.UIH, crp. 337;
ACTPOHOMII'-lECimfi l{AJIEH.D;APb, crp. 338; XPOHUJ A P.T.M.A., crp. 339.
OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki:
Przykład galaktyki spiralnej z "poprzeczką" - NGC 1300 w gwiazdozbiorze Rzeki Erydan. Według starej klasyfikacji H u b b l e' a miała:
ona typ SBb, według nowej - M organ a - typ FB2.
Znak Zodiaku: Waga.
Druga strona okładki:
U góry: Galaktyka spiralna NGC 5364 w gwiazdozbiorze Panny, sfotografowana przez 5-metrowy teleskop z Mt. Palomar. Według starej
klasyfikacji - typ Sc, według nowej - typ fgS4.
U dolu: Galaktyka eliptyczna NGC 205, towarzysz słynnej galaktyki
Andromedy (M 31). Zdjęcie wykonane za pomocą 5-metrowego teleskopu ukazuje w tej galaktyce poszczególne gwiazdy. Typ galaktyki E!:J.
Trzecia strona okładki:
U góry: Słynna spiralna galaktyka M 51 w Psach Gończych. W katalogu NGC nosi ona numer 5194, a pobliska galaktyka nieregularna
(poniżej) oznaczenie NGC 5195. Galaktyka NGC 5194 ma w starej klasyfikacji tvp Sc, w nowej - typ fSl. Galaktyl ·a NGC 5195 - w starej klasyfikacji typ Ep, w nowej - typ Ip-Ep.
U dolu: Słynna Mgławica Sombrero (galaktyka NGC 4594) w Fannie z pasem ciemnej materii. W starej klasyfikacji typ Sb, w nowej - kSGp.
Czwarta strona okładki:
Galaktyka M 81 (NGC 3031) w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy, sfotografowar.a przez 5-metrowy teleskop. W starej klasyfikacji
typ Sb, w nowej - kS4.
Szczegółowe objaśnienia patrz artykuł: No'wa klasyfikacja galaktyk.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Wrzesień
Biała

Podlaska - Ul.

Białystok

Powiatowy Dnm Kultury.
Fizyki Akademii MedyczneJ.

Kilińsklego l, Zakład
Przedmieście 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w

Biecz -

P. T. M. A.

1959 rok

Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
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
miesiąca. 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
i piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, 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 umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego.
Klelee - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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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 goctz.
19-21.
Krosno n /W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy u l . Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski) . Pokazy nieba odbywają sl~: w l<ażdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
L ublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
ł.ódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p .. pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat l Biblioteka czynne w poniedzia ł ki w godz . 18-20
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku,
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
Myśl enice Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50.a.
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be;~:
chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą Oddziału.

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt odbywają s!~: pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzednim prozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie) . Zebrania członków w katdą trzeclą sabot~: miesiąca od godz. 18-tej
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagielly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, IJl.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sidorowskiego.
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmońaklego l. Sekretariat i Billateka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska.
Racibórz - ul. J . Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące .
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnikl czynny we
środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną śroqę.
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.
Tor uń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w ~obo ty w godz. 17-19. Zebran'a
Oddziału z prelekcją - w każdy paniedzialek w lokalu własnym.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartlcl i soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba będą wznowione w dniu l. IX. br.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
P!otra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla y;vcieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekreta~ia
tem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu .
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.
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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

STEFAN PIOTROWSKI -

War s z a w a

BUDOWA GWIAZD

N aj bardziej_ oczywista cecha gwiazd, mianowicie ich świece
nie była do niedawna najtrudniejsza do wytłumaczenia. Problem świecenia gwiazd mógłby być uważany raczej za problem
akademicki, gdyby nie fakt, że przecież jedną z gwiazd jest nasze Słońce. Pytania: dlaczego Słońce świeci, na jak długo wystarczy "paliwa" na Słońcu -mają zasadnicze znaczenie. Trudno sobie wyobrazić życie na Ziemi bez Słońca - i dodajmy
zaraz, że trudno również byłoby je sobie wyobrazić, gdyby
Słońce zaczęło nagle 10 razy silniej nas ogrzewać.
Mniej więcej 100 lat temu, gdy zrozumiano zasadę zachowania energii, zasadę orzekającą, iż żadna forma energii a więc także i energia słoneczna- nie może powstawać z niczego
zaczęto poszukiwać procesów fizycznych, za pośrednictwem
których Słońce mogłoby odnawiać zapasy energii tracone ciągle
w drodze wypromieniowania. Przez długie lata utrzymywała
się w astronomii teoria wysunięta w 1854 roku przez H e l mh o l t z a. W e dług tej teorii Słońce i gwiazdy świecą kosztem
energii wyzwalanej przy ich kurczeniu się: ogrzewanie nast_ę
puje wskutek ciągłego spadku ku środkowi gwiazdy cząstek
materii, z której jest zbudowana.
Hipotezie Helmholtza zadali cios geologowie. Według ich
badań, wiek skorupy ziemskiej wynosi około trzech miliardów
lat. W ciągu znacznej części tego okresu, co najmniej w ciągu
miliarda lat, Słońce musiało grzać i świecić mniej więcej tak,
jak dzisiaj. Wynika to z badań nad florą i fauną przedhistoryczną, które były wyraźnie przystosowane do prawie tych samych warunków klimatycznych, jakie mamy obecnie. Otóż
obliczenia przeprowadzone w oparciu o hipotezę Helmholtza.

3'l6

wykazują, że

URANIA

przy zachowaniu dzisiejszej wysokości rocznego
wypromieniowania energii, Słońce, kurcząc się, nawet z nieskończenie dużych rozmiarów do obecnych, uzyskałoby ilość
energii wystarczającą zaledwie na parę dziesiątków lat. Jest to
okres niezwykle krótki w stosunku do miliarda lat postulowanego przez wiek skamielin ziemskich.
W pierwszych dziesiątkach lat XX w. stało się stopniowo
jasne, że możliwości pokrywania rozchodu energetycznego
gwiazd czy Słońca należy szukać w przemianie części ich masy
na energię. Teoretyczną podstawę takiej hipotezy dały praceEinsteina, z których wynikafa możliwość przemiany masy
w energię. Słynna relacja einsteinowska mówi, iż przy przemianie masy w energię ilość wytworzonej energii równa się
stracie masy pomnożonej przez kwadrat prędkości światła.
Wobec tego, że szybkość światła jest ogromna, 300 000 km/sek,
przy zmianie tylko nieznacznej części masy gwiazdy w energię,
mamy zapewnione pokrycie jej rocznego rozchodu energetycznego na wiele milardów lat· Dopiero jednak rozwój fizyki atomowej, szczególnie szybki w latach t"'zydziestych naszego
wieku, pozwolił na pełne zrozumienie 1'/ jaki ~osób ów nadzwyczaj wydajny proces produkcji energii realizuje się w reakcjach termojądrowych. W reakcj::.ch takich przv tworzeniu
się nowych połączeń pomiędzy jądrami atomów czy ich fragmentami wywiązuje się energia w ilości, którą możemy zawsze
obliczyć z relacji einsteinowskiej, porównując masy reaguję,
cych cząstek przed reakcją i po jej zajściu. Szczególnie wydajną jest reakcja, w której z czterech jąder wodoru tworzy
się jądro helu: 0,7ro masy biorącego udział w procesie przemiany wodoru zamienia się w energię. Jest to w zasadzie ten
sam proces, który ma miejsce przy wybuchu bomby wodorowej.
Zależność od temperatury i gęstości, tempa wytwarzania
się energii przy spalaniu się w sensie jądrowym - wodoru
na hel, można ustalić na podstawie danych laboratoryjnych.
Okazuje się, że wydajność procesu rośnie silnie ze wzrostem
temperatury. Znajomość zależności wydajności wytwarzania
się ener~ii od temperatury i gęstości ma doniosłe znaczenie,
gdyż o>',a właśnie w oparciu o inne znane z ziemskich doświaol .:zeń prawa fizyczne pozwala na zdanie sobie sprawy
z V' cwnętrznej budowy gwiazd.
Wnętrze gwiazdy jest najbardziej niedostępnym zakątkiem
.vszechśwlata. Nie ma chyba nadziei, żeby udało się nam kiedykolwiek wniknąć doń bezpośrednio· Skuteczną zaporę stanowi wysoka temperatura, w której najtrwalsze związki chemiczne ulegają rozbiciu. W tej sytuacji, skoro nie możemy
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do środka gwiazdy, jedynym WYJSCiem jest - zbudowanie jej. Oczywiście chodzi tu o odtworzenie na papierze przy pomocy obliczeń i w oparciu o znane prawa fizyczne warunków panujących we wnętrzu gwiazd. Post~pując w ten
sposób astrofizyk mówi, że buduje model gwiazdy. Aby móc
zbudować model gwiazdy, oprócz znajomości wydajności procesów produkcji energii przy danej temperaturze i gęstości, potrzeba nam jeszcze szeregu innych wiadomości. Otrzymujemy
je ekstrapolując na warunki gwiazdowe prawa fizyczne poznane w naszych ziemskich laboratoriach.
Dowolność wyboru modelu gwiazdy ogranicza fakt, że model taki musi być trwały. Wspominaliśmy już, że badania nad
prehistoryczną florą i fauną prowadzą do wniosku, iż Słońce
przez conajmniej miliard lat świeciło mniej więcej tak jak dziś:
model Słm1ca, czy gwiazdy musi zatem czynić zadość wymogom takiej długotrwałej stałości. Konstrukcję modelu ułatwia
wreszcie okoliczność, iż w równania określające strukturę modelu skład chemiczny wchodzi głównie poprzez dwie liczb_y,
podające w jakim procencie materiał gwiazdy składa się z wodoru i helu. Narzędziem, przy pomocy którego budujemy model gwiazdy, są tak zwane równania różniczlt:owe. Dają one
opis matematyczny jak zmieniają się dane charakteryzujące
stan materii w gwieździe wzdłuż jej promienia.
Wychodząc z powierzchni gwiazdy posuwamy się krok za
krokiem ku jej wnętrzu, obliczając przy pomocy równań róż
niczkowych, jak stopniowo zmienia się temperatura, gęstość,
masa i ilość wypływającej z wnętrza energii promienistej.
Otrzymane rozwiązanie będzie sensowne, jeśli po dojściu do
samego środka gwiazdy, wyczerpiemy całą jej masę i zdamy
sprawę z całej wytworzonej we wnętrzu gwiazdy energii promienistej. Spełnione więc muszą być dwa warunki, mianowicie, by przy tej matematycznej wędrówce od powierzchni do
wnętrza gwiazdy, lądować w jej środku z dokładnie zerową
wartością masy i zerową produkcją energii. Z tych dwóch warunków otrzymuje się bardzo ważny wniosek. Okazuje się mianowicie, iż przy danym składzie chemicznym można tylko
w jeden sposób rozłożyć daną masę we wnętrzu kuli tak, aby
otrzymany twór był trwałą gwiazdą. Istotną treść tego wniosku możemy przedstawić obrazowo w ten sposób: wyobraźmy
sobie, że jesteśmy istotą nadludzką, której powierzono zadanie
zbudowania gwiazdy z pewnej ilości materii o pewnym skła
dzie chemicznym. Dzięki otrzymanemu przed chwilą wnioskowi wiemy, ż~ sprawa jest nadzwyczaj prosta: ponieważ z danej ilości materii o żądanym składzie chemicznym tylko w jeden sposób możemy zbudować trwałą ~azdę, więc w ogóle
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nie potrzebujemy się troszczyć, jak ową materię rozłożyć
w przestrzeni. Rozłóżmy ją dowolnie np. równomiernie w obrę
bie jakiejś dużej kuli, a ona sama automatycznie dojdzie do
owej jedynej konfiguracji trwałej równowagi, która właśnie
będzie gwiazdą. W bardziej szczegółowym opisie proces tworzenia się gwiazdy będzie wyglądał następująco: równomiernie rozłożona masa pod wpływem przyciągania zacznie się
kurczyć, zacznie działać w niej mechanizm ogrzewania na
który wskazał w swoim czasie Helmholtz - a gdy temperatura
osiągnie odpowiednią wysokość, zaczną zachodzić reakcje ją
drowe: łączne oddziaływanie sił ciężkości, ciśnienia gazu
i ciśnienia promieniowania ułoży w końcu nasze tworzywo
w kulę o określonych rozmiarach, określonym wewnętrznym
rozkładzie gęstości i temperatury. Z powierzchni kuli będzie
wypływało na zewnątrz tyle energii promienistej, ile wytwarza się w reakcjach jądrowych zachodzących w jej wnętrzu i to właśnie będzie ta jedyna, możliwa do skonstruowania
(z danej ilości materii o danym składzie chemicznym) gwiazda.
Aby cały proces przebiegał w sposób wyżej opisany, trzeba,
żeby całkowita masa materii nie była za mała lub za duża powinno jej być 0,4 -:- 100 X 10 32 gramów.
Zastosujemy wyniki naszych rozumowań do najbliższej
nam gwiazdy- Słońca. Masę, rozmiary i jasność Słońca znamy z bezpośredniej obserwacji. Z dwóch warunków, o których
uprzednio była mowa, możemy obecnie wyznaczyć dla Słońca
zawartość wodoru i helu, traktując je jako niewiadome w odpowiednich dwóch równaniach. Wyniki takich obliczeń nie są
zbyt pewne: jedno z ostatnich wskazuje, że Słońce składa się
w 93,1% z wodoru, w 6,7% - z helu, a tylko 0,2 % stanowią
cięższe pierwiastki: w
samym środku temperatura wynosi
około 13 milionów stopni a gęstość jest prawie 100 razy więk
sza od gęstości wody. Wynik ten jest godny uwagi. Widać zeń
przede wszystkim, że gwiazdy są zbudowane głównie z wodoru:
hel stanowi niewielką część a cięższych pierwiastków na gwiazdach jest mniej więcej tyle, co soli, czy pieprzu w potrawach.
Nie do wszystkich gwiazd możemy stosować uproszczony
model, który występował w naszych dotychczasowych rozważaniach; u niektórych gwiazd olbrzymich mamy zapewne do
czynienia z niejednorodnością wewnętrznej budowy, spowodowaną różnicą między składem chemicznym jądra gwiazdy i jej
warstw zewnętrznych. Wydaje się, że owa niejednorodność
jest pochodzenia ewolucyjnego. Jeśli mianowicie w gwieździe
nie następuje mieszanie się materii między jądrem i otoczk~,
musi się z biegiem lat wytwarzać różnica w składzie chemicznym części zewnętrznych i wewnętrznych gwiazdy, gdyż w go-
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U innych gwiazd, karłów, stopień zgęszczenia materii jest
niekiedy tak duży, iż następuje jej zwyrodnienie prowadzące
do zupełnie innych praw przewodnictwa cieplnego i ściśliwo
ści, niż te, które obserwujemy w warunkach laboratoryjnych.
Przedstawiony opis procesów zachodzących wewnątrz
gwiazd był bardzo uproszczony. Główny nacisk położono nie
na przekazanie bogatego materiału informacyjnego, lecz na danie obrazu metod, przy pomocy których współczesna astra.fizyka zdołała przeniknąć do najbardziej niedostępnego zakątka
wszechświata do wnętrza gwiazdy. Jeśli autor, choć w małym stopniu, potrafił ukazać czytelnikowi urok pracy astronoma tworzącego "końcem swego pióra " gwiazdę - zadanie
niniejszego wykładu zostało spełnione.
KONRAD RUDNICKI -

War s z a w a

BUDO W A WSZECHŚWIATA I METODA MORFOLOGICZNA

Niektórym dziedzinom wiedzy zarzuca się zbytnie oderwanie
od rzeczywistości i zatopienie się w abstrakcji. Takie zarzuty
stawia się na przykład niektórym działom fizyki teoretycznej .
W zakresie astronomii stawia się zarzuty tego rodzaju między
innymi kosmologii - nauce o budowie wszechświata. Pojawiają się nawet głosy, że nie jest to w ogóle dziedzina realnej
wiedzy, lecz pole do wyżywania się fantastów.
Można wyróżnić dwa główne typy prac kosmologicznych.
Często opierając się o elementy abstrakcyjnych teorii fizycznych tworzy się hipotetyczne "modele<< wszechświata. Należy
tu wiele prac o wszechświecie rozszerzającym się , czy pulsują
cym zbudowanych na marginesie teorii względności, albo badania . różnych możliwych typów budowy hierarchicznej wszechświata*). Podobny charakter mają też prace tłumaczące n_.ry.
przesunięcie ku czerwieni w widmach odległych galaktyk "starzeniem się" kwantów światła i inne zbliżone do nich abstrakcyjne rozważania· Prace tego rodzaju mówią jak móglby być
wszechświat urządzony, bynajmniej jednak nie można na ich
podstawie powiedzieć, jak jest urządzony naprawdę. Przytaczanie argumentów obserwacyjnych przemawiających na korzyść
tej, czy innej teorii nie jest również wystarczające, bo istnie}e
wiele różnych koncepcji jednakowo zgodnych z istniejący:rnł
obserwacjami.
*) Porównaj artykuł K.
nieskończony''

Rud n i ck i e g o "Czy wszechświat jest
na str. 301 w numerze 10. "Utanii", rocznik XXVIII, (1957).
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Drugi typ prac polega na zbieraniu danych obserwacyjnych
obszarów wszechświata i uogólnianiu uzyskanych z nich wniosków na cały wszechświat. I ta
metoda nie może być uznana za wystarczająca. Przede wszystkim nic nas nie upoważnia do takich uogólnień. Zbadany obszar
wszechświata może bynajmniej nie być typowy i inne odleglejsze obszary mogą się znacznie od niego różnić. Popełnilibyśmy
znaczny błąd, gdybyśmy chcieli warunki panujące na Ziemi uogólniać na wszystkie planety. Podobnie byłoby błędem uogólnianie wszystkich cech naszego układu planetarnego na inne
układy, czy też przypisywanie cech naszej Galaktyki wszystkim
innym galaktykom (nasza Galaktyka ma budowę spiralną, raczej rzadko spotykaną)· Nikt nie może więc zagwarantować, że
zbadany dotychczas obszar wszechświata jest typowy.
Ponadto sama wiedza o obszarze znajdującym się w zasięgu
instrumentów astronomicznych była dotychczas bardzo fragmentaryczna, obarczona poważnym efektem selekcji. Obserwacje przeprowadza lsię tam, gdzie nie ma zasłaniających pola widzenia mgławic ciemnych i przeważnie tam, gdzie można się
z góry spodziewać "czegoś ciekawego". Jeśli nawet fotografowano, lub w inny sposób obserwowano obszary "przeciętne", to
zadawalano się przeważnie wyszukiwaniem w nich jakichś ciekawszych obiektów. Oczywiście w takim stanie trudno było na
podstawie istniejących obserwacji powiedzieć coś miarodajnego
o budowie wszechświata.
,
W ciągu ostatnich lat sytuacja w tej dziedzinie dość zasadniczo się zmieniła wskutek badań przeprowadzonych przez amerykańskiego astronoma (Szwajcara z pochodzenia) F. Z w i ck y'ego, który zastosował do zagadnień kosmologii tak zwaną
dotyczących dających się badać

metodę morfologiczną badań.

Jednym z zasadniczych rysów metody morfologicznej jest
zerwanie z przyczynkowością· Stosując tę metodę należy się
rozejrzeć w całości zagadnienia, ująć ją możliwie w najwięk
szą liczbę różnych sposobów, uzyskać jak największą możliwą
ilość wszelkich informacji. W miejsce stawiania hipotez i przypuszczeń, należy poznać jak największą liczbę faktów i to faktów zebranych nie w sposób przypadkowy, lecz zbieranych S)~
stematycznie. W zakresie badań kosmologicznych nie można
się na przykład zadowolić największymi, ani najliczniejszymi
gromadami galaktyk, lecz trzeba poznać różne ich typy, również niepozorne i z trudem tylko dające się zaobserwować. Należy również określić jakie typy obiektów mogły się w ogóle
wymknąć spod obserwacji i jak ewentualne istnienie takich
obiektów może sfałszować nasze poglądy na całość zagadnienia.
Samo zebranie faktów obserwacyjnych jest oczvwiście nie-
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Fakty trzeba ze sobą we właściwy sposób poi do tego służy teoria. Żadnej teorii nie można jedn::1k
ufać całkowicie, zwłaszcza gdy ma ona charakter formalizmu
matematycznego. Każda teoria formalna jest bcwiem zgodna
z rzeczywistością tylko w pewnym obszarze "styczności''. Nie
ma ani jednej teorii, która byłaby na pewno słuszna zawsze
i wszędzie. Stąd trzeba się wystrzegać stosowania teorii poza
obszarami "styczności" i jeśli wypadnie stosować którąś z nich .
w warunkach, w jakich dotychczas nie została potwierdzona
doświadczalnie, czy obserwacyjnie, należy szukać jakichś dodatkowych dowodów jej stosowalności.
Gdy prowadzimy badania różnymi, niezależnymi sposobami,
gdy z każdym zagadnieniem wypada nam się zetknąć w czasie
pracy w kilku całkiem różnych okolicznościach, możemy dopiero zrozumieć je należycie i uzyskać pewne wiadomości
o nim. Prowadząc badania metodą morfologiczną należy odrzucić wszelkie uprzedzenia i poglądy powzięte z góry. Nie należy
też z góry narzucać sobie problemów. Człowiek jest zawsze
skłonny pytać o znacznie więcej rzeczy niż przy danym
ogólnym stanie wiedzy - może zdobyć odpowiedzi. Dlatego
stawianie wielu problemów w sposób dowolny, bynajmniej nie
przyśpiesza rozwoju nauki. W czasie badań problemy powinny
raczej wyłaniać się same, wtedy nie będą przedwczesne,
i wtedy również same będą się wyłaniać ich rozwiązania.
Wyniki uzyskane metodą morfologiczną nie będą na ogół
tak błyskotliwe jak otrzymane z abstrakcyjnych teorii, lub ze
śmiałych uogólnień. Badacz posługujący się tą samą metodą
mówi tylko o tym, co wie na pewno, a jeśli wypowiada przypuszczenia, to obowiązany jest wymienić wszystkie zachodzące
możliwości, a nie tylko te, które z pobudek emocjonalnych wydają mu się najwłaściwsze. Hipotezy mogą być ważnym dodatnim czynnikiem w badaniach naukowych, jeżeli wynika:ią
same w naturalny sposób z toku badań i jeśli wskazują realny
sposób, jakich dalszych badań wymaga ich sprawdzenie·
W przeciwnym razie są raczej zbędnym balastem.
Morfologiczna metoda badań, jest - jak stąd widać może mniej efektowna, od metod stosowanych przez wielu dzisiejszych badaczy, jej wyniki są za to całkowicie realne, odnoszą się do obiektywnie istniejącej rzeczywistości.
Przejdźmy do konkretnych badań Zwicky'ego w dziedzinie
kosmologii. Wyrzekł się on tu tymczasem mówienia o całości
wszechświata. Uważa, że byłoby to przedwczesne, choć bynajmniej nie musi być w ogóle niemożliwe. Tymczasem ograniczył się do obszarów dostępnych obserwacjom przez duże kamery szmidtowskie (ze względu na nieustaloną skalę odległowystarczające·
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sc1, dość trudno to przeliczyć na parseki, czy lata świetlne),
czasem tylko napotykając na problemy dotyczące większych
odległości. Badając te same zagadnienia w wielu całkiem róż
nych aspektach, Zwicky wykazał, że dotychczasowe poglądy
na budowę tych obszarów były zgoła niesłuszneWyobrażano sobie na przykład dotychczas, że gromady ga~
laktyk zawierają przeciętnie po kilkadziesiąt- kilkaset galak. tyk i są odzielane od· siebie dużymi przestrzeniami zapełnio
nymi tylko z rzadka galaktykami pojedynczymi. Okazało się
natomiast, że gromady skupiają w sobie przeciętnie wiele tysięcy galaktyk oraz, że praktycznie biorąc, cała przestrzeń w obszarze dostępnym badaniom- jest nieomal ściśle wypeł
niona gromadami tak, że jedne stykają się na krańcach z in-nymi.
Również całkowicie należy zmienić pogląd na materię mię
dzygalaktyczną. Dotychczas bagatelizowano jej rolę. Zwick_y
na podstawie badań przeprowadzonych różnymi metodami
i opartymi o różne fakty obserwacyjne stwierdza, że między
galaktykami znajduje się sporo zarówno mgławic pyłowych,
jak i gwiazd. Pod wieloma względami trudno powiedzieć,
gdzie kończy się jakaś galaktyka. Przestrzeń pomiędzy galaktykami wypełniona jest takimi samymi obiektami jak wnętrza
galaktyk, z nieco tylko mniejszą gęstością
Morfologiczne badania Zwicky'ego sta;nowią niewątpliwie
przełom w dziedzinie kosmologii. Przyczynią się one w znacznej mierze do wyeliminowania z jej zakresu wielu abstrakcyjnych hipotez i błędnych poglądów. Uzyskane wyniki, z których wymieniliśmy tylko najważniejsze, będą musiały być uważane za podstawę do wszelkich dalszych badań kosmologicznych, z których Zwicky bynajmniej i sam nie zamierza zrezygnować. Zarazem stanowią one znakomitą, pomyślnie odbytą
próbę dla metody morfologicznej.
Należy oczekiwać zastosowania tej metody również w innych dziedzinach nauki, zwłaszcza tych, które ostatnio podobnie jak kosmologia, nazbyt oderwały się od · rzeczywistości.
Niektórzy dopatrują się w 'metodzie morfologicznej stylu pracy,
który zapanuje we wszystkich naukach. Czy mają rację, pokaże przyszłość- ·
ANDRZEJ PACHOLCZYK -

War s z a w a

POLA MAGNETYCZNE W GALAKTYCE . (II)
· Przejdźmy teraz do omówienia następnej klasy zagadnień,
związanych z koniecznością załozenia istnienia pól ' ·rilagnetycz.;;
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nych w Galaktyce. Są to zagadnienia izotropii i wielkich energii pierwotnych promieni kosmicznych. Pierwotne promieniowanie kosmiczne, w skład którego wchodzą głównie protony
i cząstki alfa, charakteryzują się wysoką izotropowością , nie
wykazując żadnego związku z płaszczyzną Galaktyki i kierunkiem na centrum Galaktyki. Ponadto pierwotne promienie
kosmiczne odznaczają się wielką gęstością energii, wynoszącą w okolicy Słońca około l elektronowolt na centymetr
sześcienny (nie wliczona jest tu gęstość energii składowej sło
necznej promieniowania kosmicznego). Gęstość energii p ierwotnych promieni kosmicznych jest więc pczeszło trzy razy
większa od gęstości energii pola promieniowania św i etlnego
w otoczeniu Słońca (z wyłączeniem promieniowania sł o n e cz
nego).
Wyjaśnienie powyższych faktów obserwacyjnych przez założenie, że promieniowanie kosmiczne nie jest związane z Galaktyką, lecz pochodzi z przestrzeni metagalaktycznych, wymagałoby niemożliwych do przyjęcia założeń o wydainości
źródeł tego promieniowania. Dopiero przyjęcie J.stnienia pól
magryetycznych w Galaktyce pozwala usu:1ąć powyższą trudność. Pole magnetyczne bowiem może po pierwsze utrzymywać
cząstki promieniowania kosmicznego w granicach naszej Galaktyki (jak wiadomo naładowane elektrycznie cząstki poruszają się w polu magnetycznym po torach zakrzywionych), po
drugie może przyśpieszać te cząstki w wyniku działania określonego mechanizmu (mechanizm F er m i e g o). Mechanizm
ten polega na uzyskiwaniu energii przez naładowaną cząstkę,
odbijającą się od poruszającej się (względem układu, w którym liczymy energię) niejednorodności pola magnetycznego,
np. od biegnącej w ośrodku międzygwiazdowym uderzeniowej
fali magnetohydrodynamicznej. Przyjmując zatem istnienie
międzygwiazdowych pól magnetycznych wystarczy założyć, że
promienie kosmiczne powstają gdzieś w naszej Galaktyce (ny.
w otoczkach supernowych) i są przez te pola magnetyczne
utrzymywane w granicach Galaktyki oraz przyśpieszane przez
mechanizm Fermiego. Stąd izotropia i wielkie energie pierwotnych promieni kosmicznych.
Fazostałaby do omówienia jeszcze jedna klasa danych obserwacyjnych, do wyjaśnienia których wygodnie jest założyć
istnienie międzygwiazdowych pól magnetycznych· Mam tu na
myśli dane dotyczące sferycznej składowej promieniowania radiowego Galaktyki. Jak wiadomo, mechanizm termiczny jest
w stanie wyjaśnić obserwowane na falach krótkich (do 2-3 metrów) radiowe promieniowanie Galaktyki, podczas gdy dla fal
o długości 3 i więcej metrów daje on już tylko 60 i mniej pro-
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cent ogólnego promieniowania radiowego. Mechanizm termiczny może być zresztą odpowiedzialny jedynie za składową płaską
(tzn. związaną z płaszczyzną Galaktyki) tego promieniowania,
powstającą w obszarach równikowych o dużej gęstości zjonizowanego wodoru, pozostawiając niewyjaśnionym pochodzenie składowej sferycznej promieniowania radiowego Galaktyki. Dopiero w 1950 roku A l f e n i H er l o f s o n oraz Ki ep e n h e u e r wysunęli myśl, że składowa sferyczna promieniowania radiowego Galaktyki może być spowodowana efektem spowalniania relatywistycznych elektronów w kosmicznych polach magnetycznych (tzw. promieniowanie betatronowe). Elektrony o wielkich energiach (o prędkościach bliskich
prędkości światła) poruszając się w polu magnetycznym są
hamowane, spowalniane, wypromieniowują przy tym energię
w zakresie fal radiowych (w przypadku astrofizycznym)·
Wytłumaczenie obserwowanego rozkładu widmowego promieniowania radiowego składowej sferycznej Galaktyki wymaga przyjęcia istnienia chaotycznych (pod względem przebiegu linii sił) pól magnetycznych o natężeniu rzędu IQ-5 gausów.
Przyjęcie betatronowego mechanizmu emisji radiowej w Galaktyce tłumaczyłoby jednocześnie obserwowaną małą gęstość
relatywistycznych elektronów w pierwotnym promieniowaniu
kosmicznym w pobliżu. Ziemi, te bowiem elektrony traciłyby
swą energię kinetyczną na rzecz promieniowania.
Tak więc omówione wyżej cztery grupy faktów obserwacyjnych uzyskują rozsądną interpretację teoretyczną jeżeli założy się istnienie w przestrzeniach międzygwiazdowych pola
magnetycznego. Czynnikiem przemawiającym istotnie na korzyść wspomnianego założenia jest ten sam rząd wielkości natężenia tego pola; pole o natężeniu rzędu I0-6 -:- I0-5 gausów
jest zupełnie wystarczające do wy]asmenia omówionych
uprzednio aanych obserwacyjnych. Inaczej nieco przedstawia
się sprawa z charakterem przebiegu linii sił międzygwiazdo
wych pól magnetycznych. Dane polaryzacyjne wymagają jednorodnego pola na stosunkowo dużych obszarach przestrzeni
(rzędu l kiloparseka), natomiast izotropia promieni kosmicznych jak również i sferyczna składowa promieniowania radiowego mogą być wyjaśnione przez przyjęcie obecności pola
magnetycznego o chaotycznym przebiegu linii sił. Trudność ta
może być usunięta przez założenie regularnego charakteru pola
w ramionach spiralnych Galaktyki (które zajmują około 1%
objętości podsystemu sferycznego) i poplątanych na skutek
ruchów turbulentnych ośrodka międzygwiazdowego linii sił
pola magnetycznego ·w pozostałej objętości Galaktyki· Bliżej
będzie jeszcze o tym mowa w dalszej części artykułu.
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dane obserwacyjne są poprzez swą interjedynie pośrednim argumentem przemawiającym za istnieniem międzygwiazdowych pól magnetycznych. Bezpośrednich argumentów za istnieniem tychże pól
w Galaktyce jeszcze w tej chwili nam brak. Tym nie mniej
B o l t o n i W i l d w 1957 roku wskazali na możliwość bezpośredniego stwierdzenia istnienia międzygwiazdowego pola
magnetycznego w naszym układzie galaktycznym (a także pomiaru wartości jego natężenia) zapowiadając również rozpoczęcie odpowiednich prac obserwacyjnych. Słabe pole magnc·tyczne powoduje bowiem rozszczepienie linii 21 cm neutralnego
wodoru na trzy składowe (rozszczepienia zeemanowskie). Róż
nica częstości pomiędzy skrajnymi składowymi wynosi okoł o
30 Hz przy spodziewanej wartości natężenia pola rzędu lQ-5
gausów i może być wykryta za pomocą dzisiejszej techniki
radioastronomicznej przy obserwacjach ostrych stosunkowo
linii absorpcyjnych HI 21 cm radioźródła w KasjopeL
Gaz międzygwiazdowy gromadzi się głównie w pobliżu
płaszczyzny Galaktyki, przy czym rozkład jego gęstości jest
wyraźnie niejednorodny. Materia międzygwiazdowa posiada
zagęszczenia w kształcie spiral wyraźnie wskazują na to obserwacje radioastronomiczne na fali 21 cm. Gazowe ramiona
spiralne mają poprzeczne rozmiary rzędu 500 parseków w pła
szczyźnie galaktyki, zaś 200 parseków w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny Galaktyki. Materia w ramionach spiralnych posiada jeszcze lokalne zagęszczenia, mają one rozmiary
rzędu 100 parseków. Materia międzygwiazdowa jest bardzo
rozrzedzona; w ramionach spiralnych liczba atomów gazu na
centymetr sześcienny jest rzędu jedności. W skład chemiczny
gazu międzygwiazdowego wchodzi głównie wodór, poza tym
hel oraz niewielkie domieszki innych pierwiastków (neon, tlen,
węgiel, magnez, żelazo i in.).
· Międzygwiazdowy wodór na przeważającym obszarze prze- .
strzeni międzygwiazdowej znajduje się w stanie prawie cał
kowicie neutralnym (są to tzw. obszary HI). W odległościach
rzędu 20-150 parseków od gwiazd wczesnych typów (odległość
ta zależy od gęstości ośrodka i temperatury gwiazdy) wodór
jest prawie całkowicie zjonizowany (obszary HII)· Granice pomiędzy tymi dwoma typami obszarów są bardzo ostre, spadek
stopnia jonizacji z odległością jest na granicach pomiędzy H •
i HII bardzo gwałtowny. W obszarach HI temperatura kinetyczna jest rzędu 100 stopni Kelvina, zaś w obszarach zjonizowanego wodoru wynosi ona 10000 stopni.
Na skutek bardzo małej gęstości gaz miedzygwiazdowy za równo w obszarach HI jak i w obszarach HII może być uwa Omówione
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żany za bardzo dobry przewodnik elektryczności. Dlatego też,
podczas ruchów takiego gazu w polu magnetycznym będzie się
wyraźnie
przejawiać
oddziaływanie
magnetohydrodynamiczne *).
Oddziaływanie to polega z jednej strony na kontrolowaniu
ruchu ośrodka międzygwiazdowego przez pole magnetyczne,
z drugiej zaś strony na modyfikowaniu tego pola przez ruch
materii. Przy bardzo dobrym przewodnictwie elektryczny;:n
materii można przyjąć, że linie sił pola magnetycznego pozostają jakby .,wmrożone" w ośrodek, tzn. przesuwają się wraz
z ośrodkiemZałóżmy, że materia międzygwiazdowa znajduje się w sła
bym pierwotnym polu magnetycznym. Słabość tego pola oznacza, że jego średnia energia jest mała w porównaniu ze średnią
energią ruchów ośrodka. Obecność pierwotnego słabego pola
w Galaktyce może być spowodowana różnymi czynnikami, jak
np. lokalnymi gradientami temperatury czy ciśnienia, różnicz
kowym obrotem Galaktyki, ruchem naładowanych cząstek pyłu
czy wreszcie wyrzucaniem namagnesowanej materii z gwiazd.
Ten ostatni proces wydaje się być najbardziej efektywnym
czynnikiem umożliwiającym wytłumaczenie obecności pierwotnego pola magnetycznego w Galaktyce.
Słabe pole magnetyczne praktycznie nie wpływa na stan
ruchów ośrodka międzygwiazdowego. Natomiast odwrotne oddziaływanie jest silne: wrnrażone w ośrodek linie sił pola magnetycznego są zaplątywane na skutek turbulentnych ruchów
ośrodka, w wyniku czego następuje rozciąganie i wydłużanie
tych linii· Oznacza to ciągły wzrost natężenia pola magnetycznego z czasem. Wzrost ten będzie następować dotąd, dopóki nie
przejawi się oddziaływanie wzmocnionego pola magnetycznego
na ruchy materii, które będzie wpływać hamująco na ruchy
turbulentne, tłumiąc je., W rezultacie ustali się pewien stan
równowagi pomiędzy polem magnetycznym i polem prędkości
ośrodka międzygwiazdowego, określony przez ekwipartycję
(równość) energii magnetycznej i kinetycznej. Ta równość śred
niej energii magnetycznej ośrodka międzygwiazdowego i śred
niej energii kinetycznej tegoż ośrodka pozwala na oszacowanie ·
natężenia . pola magnetycznego przy znajomości średniej pręd
kości ruchów turbulentnych. Tak wyznaczone natężenie mię
dzygwiazdowych pól magnetycznych wynosi I0-5 gauąów.
Na zakończenie zatrzymamy się przez chwilę nad zagadnieniem przebiegu linii sił pola magnetycznego w otoczeniu Słoń.

*)

Zagadnieniom oddziaływania magnetohydrodynamicznego będzie
w jednym z · najbliższych numerów "Uranii" osobny artykuł.
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ca. Jedynym jak dotąd źródłem wiadomości o kierunku pola
magnetycznego są obserwacje polaryzacji światła gwiazd*).
Wyjaśnienie obserwowanej polaryzacji światła gwiazd wymaga
przyjęcia, że linie sił pola magnetycznego są regularne w ramionach spiralnych w najbliższym otoczeniu Słońca, tj. do odległości rzędu 4 kiloparseków. Regularność ta ma polegać na
przybliżonej oczywiście równoległości linii sił do kierunku ramienia spiralnego Galaktyk. O równoległości tej świadczy
obserwowana zależność stopnia polaryzacji od długości galaktycznej.
Ramiona spiralne zajmują jednak jedynie około l % obj_ę
tości sferycznego podsystemu Galaktyki. Obserwacje promieni
kosmicznych i ich interpretacja poprzez mechanizm Fermiego
powodują konieczność przyjęcia obecności pola magnetycznego
nie tylko w ramionach spiralnych Galaktyki, ale i w całym sferycznym podsystemie. Pole to nie przejawia poza ramionami
spiralnymi regularności, linie sił wydają się być poplątane na
skutek turbulentnych ruchów materii międzygwiazdowej.

--x - Czytelników zainteresowanych bliżej poruszanymi tutaj zagadnienia mi odsyłamy do przeglądowej pracy autora, zamieszczonej w .,Postępach
Astronomii'' VI, Nr 4 - (1958). VII. Nr l i Nr 2 (1959). w. pracy tej podana jest bardzo obszerna bibliografia odnosząca się do omawianych
zagadnień.

KRONIKA
"Łunnik'·

II

Rankiem 12. IX. 1959 konstruktorzy radzieccy, nie bacząc na daty
nowiu (3. IX.) i perigeum (7. IX.), dokonali udanego odstrzału wielostopniowej rakiety ku Księżycowi. O godzinie 20h4am rakieta wyzwoliła obłok sodowy (sztuczną kometę), który był widoczny przez niewiele minut obok Księżyca na tle gwiazdozbioru Wodnika, osiągając
bla sk wystarczający dla dostrzeżenia gołym okiem. (W obserwatorium
w Ostrowiku uchwyciła go na 2-ch kliszach I. S e m e n i u k). "Łun
nik" II, bo tak nazwano rakietę, posiadał wraz z ostatnim członem mas<:
1511 kg, sam zaś zasobnik z aparaturą naukową 391 kg. Był wyposażony w trzy radiostacje, pracujące na falach o długości: 15 m, 7,5 m
i 1,63 m. Na podstawie radiolokacji i pracy szybkościowych maszyn
rachunkowych, korygowano oddalnie tor rakiety za pomocą specjalnych urządzeń, kierując go wprost na tarczę satelity.
W pobliżu Księżyca pojemnik odłączył Slę od ostatniego członu rakiety. 13. IX. o 23h2m24s obie radiostacje pojemnika - jak doniosło
obserwatorium Jodrell Bank - nagle zamilkły, sygnalizując obserwatorom ziemskim osiągnięcie powierzchni satelity i roztrzaskanie się·
*)
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(I) w poprzednim numerze .,Uranii".
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o nią. Pojemnik spadł z prędkością 3,3 km/sek, a więc przewyższającą
o 0,9 km/sek prędkość swobodnego spadku ciała materialnego z nieskończoności na glob księżycowy.
Ostatni człon rakiety po odłączeniu się od pojemnika, zmienił orbitc:;.
Albo spadł na Księżyc, albo przeszedł jak .,Łunnik" I na tor okołosło
neczny. Trudno to rozstrzygnąć, gdyż już przedtem jego radiosygnały
(1,63 m) osłabły, uchylając się od kontroli ziemskiej.
Tak pierwsza rakieta z Ziemi osiągnęła Księżyc, spadajL:c prawdopodobnie w okolicach między Mare Tranquilitatis i Serenitatis.
Z pomiarów "Łunnika" II najcenniejsze dla nauki będą pomiary natężenia promieniowania kosmicznego na przebytej trasie oraz zapisy
magnetografu w czasie przekraczania ewentualnego pola magnetycznego
naszego satelity.
J. Gadomski
Kronika Komet

Na str. 97 w "Uranii" (1959) podaliśmy wiadomość o pi·e rwszej teg'Orocznej komecie: 1959 a - S l a u g h t er- B urn h a m a. Obecnie referujemy dalsze dane o tych ciałach niebieskich tak jak napłynęły do
biblioteki PTMA z Biura Telegramów Astrvnomicznych w Kopenhadze.
Ilustruje to najlepiej "ruch" w tej dziedzinie.
1959 b kometa periodyczna G i a c o b i n i- Z i n ner a, znana .od
r. 1900. Obie5a Słońce raz na 6.59 lat. Odszukała ją dn. 8 ·V E. R o e m er
za pomocą duilego teleskopu obserwatorium Flagstaff jako obiekt o jasności 20m na granicy zasięgu na~rzędzia. śledziła ją do dn. 26 •V II wc
wzrastającym blasku do 17m.
1959 c komelta periodyczna Ar e n d a, odkryta przez tę samą
obserwatorkę dn. 6 VII jako słaby obiekt 19m.
1959 d - w Yeoville w południowej Afryce odkryto dn. 26 VII nową
kometę B e s t e i:- H o f f m e i ster a, stosunkowo jasną, bo 8m. Odkrywcy śledzili jej bieg do dn. 8 VIII. Prowizoryczne obliczenia wykazują, że obiekt ten minął perihelium dn. 16 VIII w odległości 1.24 jednostek astronomicznych od Słońca, w oddaleniu 0.23 j. a. od Ziemi. Orbita
komety tworzy z płaszczyzną ekliptyki kąt 13°.
1959 e - wykrytą dn. 25 VIII przez A l c o ck a jako ciało niebieskie
o jasności 10m, szybko mknące po niebie. 27 VIII zaobserwował ją
M r kos w Skalna te Pleso oraz M orko w ska w Poznaniu, dn. 28-31
VIII mierzono jej położenie w Kopenhadze. Prowizoryczne obliczenia
wykazują, że kometa dn. 18 VIII minęła perihelium w odległości 1.14
j. a. od Słońca i 0.23 j. a. od Ziemi. Biegnie po orbicie nachylonej dq
ekliptyki pod kątem 48°.
1959 f - druga nowa kometa A l c o ck a, bardzo jasna. Według obserwacji dokonanych w Wiedniu dn. 2 IX biegnie na tle gwiazd Raka,
wykazując jasność 6m, jądro i warkocz krótszy niż 1°.
1959 g - kometa S z ar o w a, wykryta dn. 31 VIII na Krymie. Obserwowana tamże dn. 3 IX. Jako mgiełka 12m przesuwa się na tle gwiazdozbioru Herkulesa.
W sumie w r. b. sygnalizowano pojawienie się 7-miu komet: 3 periodycznych i 4 nowych.

--oWedług Cyrkularza nr 1689 kometa S z ar o w a okazała się identyczną z poprzednio odkrytą kometą 1959 b (Giacobini-Zinner). Wobec tego
rok bieżący przyniósł tylko 6 komet: 3 periodyczne i 3 nowe.

J. Gadomski
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Sztuczna kometa sodowa

Obserwowane z odległości setek tysięcy km rakiety kosmiczne są
obiektami bardzo słabymi. Rakieta obserwowana z odległości 400 tys. ktn
będzie stanowić obiekt 15 wielkości gwiazdowej, a więc 106 razy słabszy ,
niż Sputnik II z odległości 400 km. Fotografowanie tak słabych obiektów napotyka na znaczne trudności, zwłaszcza , dla rakiet księżycowych,
widocznych na jasnym tle nieba oświetlonego przez Księżyc. Jasne tło
ogranicza czas ekspozycji do kilku sekund przy światłosile instrumentu
l : 3, liczba zaś instrumentów, dających przy ekspozycji ok. l sek. obrazy
gwiazd 15m -:- 16m nie przewyższa dziesięciu na całym świecie.
W tej sytuacji stało się koniecznym sztuczne zwiększenie jasności
rakiety. Projekty takie, jak umieszczenie reflektorów czy wybuch bomby atomowej nie wytrzymały krytyki - pierwszy z nich wymagałby
obciążających źródeł zasilania, drugi trwałby zbyt krótko. Bardziej
realnymi były projekty oparte o wykorzystanie promieniowania sło
necznego, jak wypuszczenie wypełnionego gazem balonu o dużej zdolności odbijającej czy obłoku drobnych cząstek rozpraszających. NaJwiększy jednak współczynnik rozproszenia można uzyskać za pomocą
tzw. fluorescencji rezonansowej, polegającej na wypromieniowaniu
energii przez atom czy cząsteczkę w tych samych długościach fal ,
w których została ona pochłonięta. Zjawisko to wystl')puje w kometach
(pasma C 2 , CO+, CN itp., linie D, i D 2 sodu - w głowie; CO+ i N 2 + w ogonie). Koncentracja promieniujących cząstek jest dla przeciętnych
komet rzędu kilku molekuł na l cm 3, co daje masę świecącego gazu
w głowie n:ędu stu ton; kometa taka stanowi obiekt 3m z odległości
350 mln . km. Dla uzyskania tego samego efektu z odległości 400 tys. km
wystarczyłoby zaledwie 5 kg gaz.u.
Najbardziej odpowiednim okazał się atomowy sód, który łatwo parując daje intensywny dublet linii o średniej długości fali 5893 A.
Fluoryzujący gram sodu daje z odległości 100 tys. km obiekt 14m; obłok
o masie l kg daje '?l tych warunkach jasność 6m.
W celu odparowania sód jest zmieszany z termitem, zapalanym we
właściwym momencie. W procesie odparowania część sodu może zostać
w postaci molekuł bądź kropel metalu. Jeżeli nawet tylko 10-150/o zamieni się w sód atomowy, to parujący l kg metalicznego sodu zwiększy
jasność rakiety 10 3 razy.
Do fotografowania takiej "sztucznej komety" można już stosować
kamery o małej stosunkowo średnicy obiektywu, a więc łatwo dostępne .
Wykorzystanie zjawiska fluorescencji rezonansowej ma jeszcze jedną
zaletę w porównaniu z innymi rodzajami rozproszenia jest monochromatyczne. Stosując wąskopasmowe filtry można znacznie osłabić
jasność aureoli księżycowej, nie osłabiając promieniowania samego sodu.
Podczas wykonywanych prób zamiast aparatów fotograficznych
użyto przyrządów z przetwarzaczami elektronowo-optycznymi, pozwalającymi na 15-krotne skrócenie ekspozycji. Przyrządy te są równoważne zasięgiem teleskopowi metrowemu.
Po ukończeniu doświadczeń zamontowano aparaturę "sztucznej
komety" w pierwszej radzieckiej rakiecie kosmicznej *). Urządzenie zapłonowe włączono w momencie 1959 I 3h56m2Qs. Obłok świecącego sodu
był widoczny przez 20 sek. przy szybkości rozszerzania się ok. 2 km/sek.
Efektu tego nie udałoby się uzyskać jakimkolwiek innym sposobem.
(Priroda, Nr 5, 1959, str. 74)
W. Jod.lowski
~)

Sztuczną kometę wytworzyła również

rakieta

"Łunnik
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Nowe satelity
Technika odstrzału sztucznych satelitów została już tak opanowan a,
że imprezy te częściej się udają, aniżeli zawodzą. Np. na 6 startów
Explorerów tylko 2 były nieudane (II i V), podobnie na taką samą liczbę
Discoverer'ów 2 odrazu spadły (III i IV), wreszcie na 4 Pioniery 3 były
nieudane (I, II, III). Należy przypuszczać, że i 3 udane starty Sputników miały też próbne niepowodzenia. Ostatnio stworzono 3 nowe satelity. Oto ich zestawienie:
Nazwa

Explorer VI
Discoverer V
Discoverer VI

'

Wys.,P

~-,
Wy~~
startu
pertapor. 19.9
g~:.m
g~~ m
1
7. VIll.
13. VIII.
19. VIII.

243 41250
218
181

720
859

~ Okres
dl::g~';ć

IN

l

hl

M:osa
~~~d'- lloĄć
,,tycia' · obiegu satelity orbity stopni

l rok 12,b5
purę

miesięcy

l rok

94m
95m

65 kg

48°

3

765 "

90

2

765 "

90

2

Zwraca uwagę swą wydłużoną rozległą orbitą Explorer VI, który
w apogeum oddala się na 6,5 promieni Ziemi. Satelita o dotychczas
najdalszym apogeum, Vanguard I, odbiega zaledwie na 0,6 promienia
Ziemi od je.i powierzchni. Explorer VI, zaopatrzony w baterie słoneczne,
mierzy między innymi nasileni·e promieniowania kosmicznego na wysokich pułapach .
Discoverer V i VI miały urządzenia do odłączania - na sygnał
radiowy z Ziemi - swych pojemników, a to celem wypróbowania
powrotu z Kosmosu na Ziemię istot żywych umieszczonych we wnętrzu
sztucznych satelitów. Obu pojemników jednak nie znaleziono.
Na 14 dotychczasowych sntelitów Ziemi aktualnie (6 IX 59) krąży
po orbitach 8. Poza tym na orbitach okołf)słonecznych pozostają 2 satelity słoneczne .
J . Gadomski

Fotograficzny

przegląd

planetoid

Stan aktualny planetoid na koniec 1957 r. wynosił 1616 skatalog_owanych obiektów o obliczonych orbitach. G. P. Ku i per (obserwatoria
Yerkesa i Me Donalda) wraz ze współpracownikami postawił sobie za
cel przegląd przy pomocy fotografii wszystkich planetoid, by ustalić
ich ilość w poszczególnych przedziałach jasności widomej (co l wielk.
gw.) w czasie przeciwstawienia ze Słońcem . W ciągu lat 1950-52 przefotografowano w tym celu pas nieba po obu stronach ekliptyki o szerokości 40° . Poszczególne klisze formatu 20 X 25 cm pokrywały pola
6,5°X8,1°. Każde pole było dwukrotnie fotografowane w odstępie kilku
godzin, by ewentualnym plan-etoidom "dać czas" na przesunięcie się
o pewien drobny łuk na niebie konieczny do ich wykrycia. Takie pary
klisz porównane ze sobą za pomocą tzw. mikroskopu błyskowego ujawniały automatycznie wszystkie uchwycone na nich planetoidy. Zdjęcia
naświetlane przez 10 minut sięgały do 16m-17m. Naświetlono w sumie
1094 par klisz. Dla wszystkich planetoid wyznaczono na podstawie materiału obserwacyjnego: dokładne położenie na tle gwiazd, ruch dzienny
oraz jasność widomą ze średnim błQdcm ± om .15.
A teraz wyniki. Uchwycono w opisany sposób ponad 3000 planetoid .
260fo z nich - a więc około 80) - nie udało się zidentyfikować. Praw-
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dopodobnie były to obiekty nowe, jeszcze nie skatalogowane. Po uszeregowaniu materiału obserwacyjnego według jasności widomej otrzymano następującą tabelę:
Jasność

widoma
w opozycji

llość według

katalogu 1957 r.

Ilość wedługTzliczeń

na kliszach

m

7
8
9

lO
1l

12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

l

l

3

3
9
30
83
185
269
478
401
133
12
7
3

13
30
66
148
332
740
1660
3700
8300
18eoo
42000

6

Porównanic ze 'sobą liczb tabeli wykazuje, że począwszy od 15m
skatalogowanych planetoid jest fragmentaryczna i daleka od stanu
rzeczywistego. Ostatnie cztery liczby ostatniej kolumny są wynikiem
ekstrapolacji. Wynika z nich, że przy użyciu dużych narzędzi i wydłu
żeniu czasu ekspozycji powinniśmy wykryć w sumie 75 000 planetoid
do 20m w opozycji. Widać stąd, że naszych następców czeka nie mała
praca w Lej dziedzinie, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę konieczność obliczenia dla każdej planetoidy dla każdego obiegu, perturbacji,
a to celem utrzymania jej w ewidencji.
ilość

J. Gadomski

O

możliwościach

Rozwiązania

wykrywania

najsłabszych

gromad galaktyk

wielu podstawowych problemów kosmogonicznych na-

leży oczekiwać w badaniach najdalszych galaktyk. Dotychczas nastrę
czało to wiele trudności technicznych; obiekty słabsze od 20m były dostępne na drodze fotograficznej tylko przy użyciu największych teleskopów. Ostatnio wszakże coraz szersze zastosowanie technik elektro-

nowych po7wala nawet na wykonywanie dla takich galaktyk wielobarwnych pomiarów fotometrycznych i spektrafotometrycznych Licznik
fotonowy Bauma w ognisku pięciametrowego reflektora na Mt Falomar
pozwala mierzyć fotoelektrycznie jasności i barwy galaktyk z trudem
rejestrowanych na najlepszych kliszach. Sytuacja jest zatem paradoksalna: możemy do ok. 23m precyzyjnie wyznaczać jasności i barwy
galaktyk, a nawet wielkość "czerwonego przesunięcia" (por. Urania październik 1958), mamy natomiast poważne kłopoty z odkrywaniem
nowych objektów, potrzebnych do dalszych badań, Oczywiście można by
do tego celu użyć największych aktualnie teleskopów o średnicach powyżej dwu metrów, jednakże niewielkie pola widzenia takich instrumentów pociągałyby za sobą zajęcie ich na długi okres czasu - rzecz
nie do pomyślenia przy ogromnej różnorodności programów obserwacyjnych realizowanych przy ich pomocy.
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Jedyną drogą odkrywania najsłabszych gromad galaktyk jest zastosowanie kamer Schmidta. Największy teleskop tego typu pracujący
na M t Pa.lomar (122 cm) pozwala w sposób ekonomiczny na pokrycie
całego nieba kliszami z dość dużym zasięgiem. Taki materiał stanowi
na przykład Atlas-Palomar Sky Survey (poza 20ID) W. A. B a u m konstatuje jednak, że jest to już granica zasięgu tego instrumentu. sxtuacja nie jest jednak beznadziejna. Najdalsze galaktyki wykazują
jednocześnie tak znaczne przesunięcie widma ku czerwieni, że maksimum jego intensywności przypada na daleką czerwień - ok. 7000 A.
Stosując klisze uczulone na tę część widma, gdzie w dodatku świecenie
nieba nocnego jest bardzo słabe, można sięgnąć do obiektów kilkakrotnie słabszych., niż osiągane na zwykłych kliszach .,ślepych" lub
panchromatycznych. Szczególnie dobre wyniki będzie można osiągnąć
za dwa, trzy lata, gdy minie maksimum aktywności słonecznej, z którą
związane są zmiany intensywności świecenia nieba nocnego.
(Wg Publ. A. S. P. 70, 450, 1958)
J. Smak

GWIAZDY NASZEGO NIEBA
50

najjaśniejszych

gwiazd nieba

H. L. John s o n z Obserwatorium Lowella, w chwili obecnej najchyba autorytet w dziedzinie fotometrii gwiazdowej i twórca
powszechnie już używanego systemu pomiarowego U, B, V (ultrafiolet,
część niebieska widma, trzecia odpowiadająca jasnościom wizualnym)
podał niedawno zestawienie 50 najjaśniejszych gwiazd nieba. Na czele
listy znajduje się Syriusz z jasnością wizualną - l,m43 i takąż jasnością nj.ebieską. Drugi.e mi·~ j s cc zajmuje niewidoczna u nas nigdy Canopus - a. Carinae (Kil Okrętu). Dalsza kolejność zależy już od tego, czy
porządkujemy gwiazdy według ich jasności wizualnych, czy niebieskich.
W pierwszym wypadku następną na liście jest a. Centaura, dalej Arktur (a Wolarza), a dopiero piątą jest Wega ustępująca mu o 0,~'10. Jasności niebieskie natomiast dają trzecie miejsce Wedze: a. Centaura jest
słabsza o o,m35, a czerwony olbrzym Arktur aż o 1,m13. Na półkuli
północnej zatem miano najjaśniejszej wypada podzielić między dwie
wymienione gwiazdy. Dla oka ludzkiego najjaśniejszym obiektem jest
jednak Arktur. Na dalszych miejscach zwraca uwagę kolejność w jakiej występują najjaśnf,ejsze gwiazdy w poszczególnych gwiazdozbiorach. I tak na przykład Betelgeuse (a Oriona) jest o pół wielkości słab
sza (wizualnie) od B Oriona (Rigel); jasności niebf.eskie jeszcze bardziej
faworyzują białego nadolbrzyma, jakim jest Rigel. Kastor i Polluks
dzielą się pierwszym miejscem w gwiazdozbiorze Bliźniąt w zależności
od tego, jakie jasności bierzemy pod uwagę. Polluks (~ Geminorum)
jest przy tym jaśniejszy wizualnie.
Podany w zestawieniu Johnsona wskaźnik barwy pozwala na ilościową ocenę barwy poszczególnych gwiazd. Dla białych gwiazd tn~u
widmowego A O wskaźnik ten z definicji jest równy O. Takimi gwiazdami są m. in. Syriusz i Wega. Wśród najczerwieńszych gwiazd nieba
znajdujemy Betelgeuse. a na drugim miejscu innego czerwonego nadolbrzyma Antaresa (a Niedźwiadka). Ten ostatni dla obserwatorów na
naszych szerokościach wydaje się zwykle tak czerwony, że jego drugie
miejsce wydać się more nieco dziwne; · należy jednak pamiętać, że
Antaresa w najkorzystniejszych nawet sytuacjach widzimy na wysokości kilku zaledwie stopni nad horyzontem, gdzie gwiazda jest silnie powiększy
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Tabela 50
Gwiazda,
_l
l
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
.50

l ' Car

najjaśniejszych

l

l

: ~:t

l

gwiazd

T
wid-~ wtzualna
JasnośĆ'mebteska
~asz:ość 'Odległość
YP
w
mowy
v
B
parsekach

Nazwa

l

----L

CM a : S ri u;;
. "
l Cano pus
1
" Cen
'' Boo l At cturus
" Lyr l Vega
Copella
'' Aur
Rigcl
~ Ori
a CMi
1-'1 ocyon
a Eri
Achernar
(, Cen
a Ori
Betelgeusc
1
Altair
1 a Aql
1 a Tau
Aldebaran
l a Ctu
r< Sco
Antares
Spica
a Vir
a PsA
Famalitaut
~ Gem 1 Pollt~x
Deneb
" Cyg
p Cru
Hegulus
"· Leo
Adhara
CMa
a Gem ' Castor
), Sco
Shaula
Bcllatrix
1 ·r Ori
Elnath
:~ Tau
~ Miaplacidus
~Car
·r Cru
z Oti
Alnilrm
a Gru
Al Nair
~ Ori
Al •1itak
E UMa
Alioth
1 Vel
a Pt r
Mirfe~k
o. UMa
Dubhe
Kaus Australis
E Sgr
a CMa Wezen
"l UMA Alka id
8 Sco
~Aur
j Menkalinan
o Vel
Al hen a
1 Gem
o. TrA
a Pav
Murzim
~ Cma
E Car
Alphard
Hanal
o. UMi
Polaris
~ UMi
Kocha b

l
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Al V
l
FO la l
G2 V
K2 lllp ~
AO V
1 (GO)
B8 h
F5 IV-V l
B3 V
BO. 5 V
M2 lab
A 7 IV, V
K5 I1I
BO. 5 V
Ml lb
Bl V
A3 V
KO III
A2 la
B0.5 IV
B7 V
B2 II
(AO)
B2 IV
B2 III
B7 III
AO III
M3 II
BO I.1
B6 V
09.5 lb
(AOp)
WC7+B3
F5 lb
KO III
B9 IV
F8 la
B3 V
FO 1-11
(AOp)
A2 V
AO IV
l (1<.2)
B2 V
Bl II-III

l

l

11.

m
l~
1.43
- 1.43
0.73 ~ - 0.58
- 0.27
+ 0.39
- 0.06
+ 1.17
0.04
0.04
0.09
0.89
0.15
-t- 0.11
+ 0.37
+ 0.78
+ 0.53
0.37
+ 0.66
+ 0.45
+ 0.7*
+ 2.6*
+ 0.80
+ 1.02
+ 0.85* + 2.37*
+ 0.87
+ 0.63
+ 0.98* + 2.78*
+ 1.00
+ 0.77
+ 1.16
+ 1.25
+ 1.16
+ 2.17
+ 1.26
+ 1.35
+ 1.31
+ 1.08
+ 1.36
+ 1.25
+ 1.49
+ 1.32
+ 1.59
+ 1.63
+ 1.62
+ 1.39
+ 1.64
+ 1.41
+ 1.65
1.52
+ 1.65
+ 1.65
+ 1.67
+ 3.20
+ 1.70
-+ 1.52
+ 1.75
-;- 1.61
+ 1.78
"i 1.57
1.78
-j 1.76
1.80
-t 1.56
1.80
-r- 2.28
1.80
+ 2.85
+ l 82
1.78
1.84
+ 2.50
1.87
1.67
+ 1.87
+ 2.24
+ 1.90
+ 1.93
+ 1.92
+ 1.95
+ 1.93
+ 1.93
+ 1.93
3.34
1.96
1.76
1.97
+ l 74

-

+
+

l+
+

+

+

+

i

+

+
+

+

+
+

±
+

~~tJ +
~:~~
+ 2.00

K2 III
(F8)
K4 m

+ 2.01 *
-+

2.02

i ~:!~
+

3.15
2.61 *
3.49

l

-

2.66
110
1.33
11
8.1
14
400
3.48
24
63
150
5.0
20
90
115
63
6.9
11
290
115

:n

140
14
80
100
44
32
66
400
28
400
24
200
140
24
42
300
48
110
20
19
25
30
72
190

~~~24

140
30
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czerwieniona przez ekstynkcję w atmosferze ziemskiej. Do najbardziej
niebieskich wśród owej pięćdziesiątki należy aż siedem gwiazd typu B
z identycznymi niemal wskaźnikami barwy. Na półkuli północnej są to:
u. Panny (Spica - Kłos) i y Oriona; oprócz nich widoczna jest u nas
zmienna pulsująca - 13 Wielkiego Psa.

* Gwiazda zmienna.
(Wg Sky and Telescope, 16, nr 10, August 1957, Ri§e Hvezd, 38, nr 12
(1957).
J. Smak

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Kopernik

Od Eratostenesa, którego
w poprzednim
odcinku Przewodnika, wystarczy przesunąć się około 200 km
na południowy wschód, aby
natrafić na wielki krater Kopernik, leżący już blisko pół
nocnych
brzegów
Morza
Chmur (Mare Nubium). Wszyscy obserwatorzy zgodnie określają ten utwór jako najpiękniejszy krater na Księży
cu. Przyczynia się do tego nie
tylko wielkość krateru i majestatyczny wygląd jego wału
i wnętrza, ale także dogodne
dla obs.e rwacji położenie w
centralnej części tarczy Ksi~
życa. Istotnie krater ten zasługuje na to, aby nosić nazwisko astronoma, najsłynniej
szego ze słynnych.
Zewnętrzna średnica Kopernika mierzy 90 km, ale potężne jego wały (do 3700 m
wysokości) są tak szerokie, że
wewnętrzna średnica dna krateru ma tylko 65 km. Krater
jako całość jest prawie dokładnie kolisty, ale w najwyż
szej części wału można wyróżnić kilkanaście prawie prostoliniowych
odcinków, dzięki czemu jeszcze wyraźniej niż w wypadku Eratostenesa.
wydają się one być bokami potężnego wielokąta.
Zewnętrzne zbocza krateru są bardzo łagodne, poprzetykane pojedynczymi masywami i kraterkami; wyrasta z nich wiele grzbietów rozchodzących się w kierunkach radialnych. Na zachód od krateru wał
przechodzi stopniowo w równinę dosłownie usianą mnóstwem drobnych
zwiedziliśmy
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kraterków. Można je dobrze wyróżnić na załączonym zdjęciu modelu
Kopernika wykonanego przez Nasmytha (płd.- u góry, zach.- z lewej).
Wewnętrzne zbocza schGdzą tarasowato do poziomu dna krateru.
Tarasy te są w wielu wypadkach oddzielone głębszymi wąwozami,
o czym można się przekonać obserwując Kopernika np. niedługo po
wschodzie Słońca nad jego powierzchnią. Rzeźba zboczy jest bardzo
urozmaicona i zauważono już między innymi na nich aż 23 małych
kraterków. Sporą część dna zajmuje górka "centralna", która w tym
wypadku jest wyraźnie położona na poludnio-zachód od geometrycznego
środka krateru. Nie jest to zresztą pojedyncza góra, ale duży masyw,
składający się, jak to wykryto w dobrych warunkach obserwacji, z 7
oddzielnych szczytów (najwyższy - 730 m wysokości). Reszta dna krateru jest dość równinna i co ciekawe - nie wykryto na nim dotychczas
żadnych drobniejszych kraterków, tak jak w wypadku Platona i Archimedesa. Zresztą pod względem wyglądu zewnętrznego Kopernik różni
się znacznie od wspomnianych kraterów. Tu potężne. szerokie wały ,
spory masyw centralny - tam natomiast wał nie tak imponujący, natomiast rzucająca się w oczy wielka ciemna powierzchnia równinnego
dna, prz'ypominająca tafle jeziora. Różnica wyglądu rzuca się jeszcze
bardziej w oczy podczas pełni, kiedy to Kopernik i otaczający masyw
na zewnątrz wałów wydaje się być niezwykle jasny przez kontrast
z ciemną powierzchnią otoczenia i może być nawet dostrzeżony gołym
okiem na tarczy Księżyca jako maleńka jasna plamka.
Kopernik stanowi centrum złożonego ukł;1du jasnych promienistych
smug, widocznych najlepiej podczas pełni. Jest ich tak wiele, że w pobliżu wału krateru zlewają się one w jedną jasną plamę, ale niektóre
z nich można prześledzić bardzo daleko. Dzięki nim właśnie Kopernik
wydaje się w pełni tak jasnym obiektem. Natura tych smug nie jęst
dotychczas ostatecznie wyjaśniona, chociaż przeważa pogląd, że poehochodzenie ich jest wulkaniczne (smugi popiołu?).
A. Wróblewski

OBSERWACJE
Obserwacje plamy

słonecznej

W dniach 12 i 15 lipca br., na kilka minut przed zachodem Słońca.
była dobrze widoczna okiem nieuzbrojonym duża, wyraźna plama na
tarczy słonecznej, w pobliżu jej środka. Miejsce obserwacji : Augustów,
wschodnie

wybrzeże

jez. Necko.
Krystyna i Maciej Bieticcy
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PORADNIK OBSERWATORA
Sposoby

zwięl{Szenia powiększenia

lornetki

Przy wielu obserwacjach astron omicznych, między innymi przy
obserwacjach Sł o ńca , ld óre należą do jednego z klasycznych działów
obserwacji amatorskich, staramy się używać dużych powiększeń, podczas gdy zwyczajne l or netki dają tylko 6 ...;- S-krotne powiększenie. Przy
obserwacjach plam na Słońcu to małe p owiększenie bardzo niekorz_ystnie wpływa na jakość obserwacji, a nie każdy znów amator może sobie pozwolić na posiadanie lunetki czy teleskopu i niejednokrotnie musi
właśnie poprzestać na łatwo stosunkowo dos tępnej lornetce.
Istnieją proste sposoby zwiększenia powiększenia dawanego przez
lornetkę do kilkuna·s tu czy nawet więcej razy, co czyni już z niej peł
nowartości owy instrument do obserwacji słonecznych.
Najpierw ogólna uwaga - aby przystosować lornetkę do obserwacji astr on omiczn ych, najlepiej je st używać tylko j e dną jej połowę
(obserwować jednoocznie).
Wymienię teraz najprostsze sposoby zwiększenia powiększenia lornetki:
l) a) Zastąpienie okularu lornetki przez okular o krótszej ogniskowej .
Jak wiadomo powiększ•enie lornetki czy teleskopu wyraża się wzorem:
powięk szenie

=

ogniskowa obiektywu
ogniskowa okularu
Poważną zwykle trudność sprawi dobranie okularu o odpowiednio
krótkiej ogniskowej, a jednocześnie dającego się umocować wewnątrz.
wąskiej stosunkowo oprawki okularowej. Samo rozebranie oprawki okularowej lornetki i wykręcenie poprzedniego okularu nie powinno p rzy
odrobinie uwagi i staranności sprawiać trudności.
b) Zamiast okularu można zastosować mikroskop czy lupę (o możli 
wie małym jednak powiększeniu). W tym wypadku mamy tę korzyść .
iż mały stosunkowo obiektyw mikroskopu da się łatwo wsunąć d o
oprawki okularowej.
c) Jeżeli nie zdołamy dobrać odpowiedniego małego i daj ącego się·
umieścić w oprawce okularowej lornetki okularu, można "wyprowadzić" nieco na zewnątrz płaszczyznę obrazową obiektywu przez umieszczenie przed obiektywem lornetki soczewki rozpraszającej (np. o zdolności zbieraj ąc ej l dioptria czyli ogniskowej = - l metr). Jako takiej
soczewki można użyć zwyczajnej soczewki od okularów dla krótkowidzów, przy czym należy postarać s ię o możliwie dobrą socz•ewkę, a więc
np. firmy Zeiss. Srednica soczewki musi być nieco większa niż średnica
obiektywu lornetki. Przy postępowaniu tym nie należy jednak "wyprowadzać" na zewnątrz płaszczyzny obrazowej więcej niż to jest niezbędnie konieczne, gdyż przy tym "obcina' ' się promi~nie pochodzące
ze skrajnych części obiektywu, co zmniejsza jego czynną średnicę , a co.
7.a tym idzie zasięg i siłę rozdzielcz ą.
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Po "wyprowadzeniu " płaszczyzny ogniskowej na zewn ątrz oprawki
okularowej można zastosować już okular o d owoln ej śr ed ni cy. Zwykle
na j łatwiej moż na dostać okulary mikroskopowe produkcji PZO. Są one
znakowan e; 8x, lOx, 17x itd . Ogni skow a t ak iego okularu wy r aża się
wzorem:
250 mm
liczba stojąca przed x
·= ogniskowa okularu w mm
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Ostrość obrazu przy wyżej wymienionych sposobach uzyskuje się
przez przesuwanie okularu w kierunku ku i od obiektywu lornetki.
2) Ustawienie za okularem lornetki drugiego okularu. Zasadę te_go
sposobu obrazuje rys. l. Im dalej odsuniemy drugi okular od pierwszego,
tym większe uzyskujemy powiększenie. "03trość" obrazu uzyskuje się
przez odsuwanie lub przysuwanie pierwszego okularu względem obiektywu. Dokładne doregulowanie ostrości uzyskuje się przez przysuwanie
drugiego okularu. Jako drugiego okularu można użyć okularu od drugiej połowy lornetki. W opisany wyżej sposób można uzyskać bardzo
duże powiększenie. Wadą jego jest jednak to, że bardzo silnie zmniejsza
się pole widzenia lornetki, a przede wszystkim to, że uzyskane w ten
sposób obrazy ni'e są zbyt "ostre''.
Stronę techniczną wykonania nasadki z drugim okularem zostawiam
Czytelnikom.
3) Zastosowanie lornetki nasadkowej.
Zasadę konstrukcji wyjaśnia rys. 2. Okular lornetki nasadkowej
ustawiamy w takiej mniej więcej odległości od jej obiektywu, jaka jest
ogniskowa tego obiektywu. Jako obiektywu lorne tki nasadkowej można
użyć zwyczajnej soczewki od okularów najlepiej o ogniskowej rzędu
20 cm ( + 5 dioptrii) . Jako okularu używamy jakiegokolwiek okularu
mikroskopowego lub astronomicznego. "Ostrość" obrazu uzyskuje się
najpierw przez przesuwanie okularu lornetki, a następnie dokładnie
wyregulowuje się przesuwaniem okularu lornetki nasadkowej. Lornetka
nasadkowa tylokrotnie zwiększa powiększenie lornetki ilokrotne powiększenie sama daje. Powiększenie lornetki nasadkowej można obliczyć z podanego na początku wzoru.
Z opisanych wyżej metod najlepsza jest la, niewiele ustępują jej
lb, lc i 3. Najgorsze rezultaty daje sposób 2. Przy zwiększaniu powięk
szenia lornetki nie należy przesadzać i stosować za dużych powiększe1'1,
gdyż na ogół wbrew rozpowszechnionym poglądom przy bardzo dużych p_owiększeniach nie "widać więcej" a wręcz przeciwnie "widać mniej'' niż
przy średnich powiększeniach; przy dużym powiększeniu mimo tego,
że obraz jest duży, jest on na skutek dyfrakcji światła i błędów obiektywu bardzo "nieostry", rozmazany, nie pozwalający na dostrzeżenie
drobnych szczegółów . Należy przy tym pamiętać, iż obiektywy lornetek
nie mają zbyt dokładnej korekcji optycznej. Najlepiej jest drogą prób
dobrać takie (jeszcze raz podkreślam nie za duże) zwiększenie powiększenia naszej lometki, przy którym najwięcej się daje zauważxć
szczegółów i obraz jest najlepszy. Zwykle powiększenie to będzie się
zawierać w granicach 15 -;.- 30 X , wyjątkowo więcej razy. Czasem pożyteczne jest zmniejszyć (zdiafragmować) w niewielkim stopniu czynną
średnicę obiektywu. Postępowanie takie, umiejętnie zastosowane, bardzo nieraz polepsza jakość obrazu. Techniczne wykonanie opisanych
urządzeń zostawiam pomysłowości Czy telników.

Andrzej Marks -

Warszawa

Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na październik (podane są przymomenty minimum w czasie środkowo-europejskim) :
WW Aur: X, 2d16h45m, 3d23hOQm(wt), 7d1ShOQm, 9dQh15m(wt), 12d19hl5m,
14dlh30m(wt), 17d2Qh30m, 19d2h45m(wt), 22d21h45m, 24d4hOQm(wt),
27d22h45m, 29d5hOQm(wt), 31d17h45m.
AR Cas: X, ld22h45m, 6d2hOOm, 10d5h15m, Z6d1Sh15m, 30d21h30m.
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RZ Cas: X, 3h17h30m, 4d22hl5m, 6d3hOOm, 9d17hOOm, 10d2lh45m, 12d2h30m,
16d21h15m, 18d2hOOm, 22d20h45m, 24dlh15m, 28d2QhOOm, 30dOh45m.

AR Lac: X, 18d6h30m, 20d6hOOm, 22d5h45m, 24d5h15m, . 26d4h45m, 28d4h30m,
30d4hOQm.

RR Lyn: X, 1d22h3Qm, 1ld21h]5m, 2ld20hOOm, 31d18h3Qm.
~ Lyr: X, 3d]7h, 16d15h, 29d13h.
A W Peg: X, 5d20h, 16dllh, 27d2h.
EE Peg: X, 3dOh30m, 10d21h45m, 16d3h45m, 18d18h45m,
~

24d1hOOm,
31d22hOQm.
Per: X, 3d2h30m, 5d23hOOm, 8d20hOQm, 11d16h45m, 23d4hOOm, 26dOh45m,
28d21h45m, 31d18h30m.
A. Wróblewski

'fO i OWO
Mimo pozorów, praca astronoma może się stać niekiedy dosyć niebezpieczna. Właśnie niedawno głośny był wypadek, jakiemu uległ znany
astronom amerykański, były prezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej, O t t o S t r u w e. Obserwując wraz z asystentem obiekty nieba
południowego pr7ez wielki 150 cm reflektor na Mt Wilson, w pewnym
momencie obsunął się z wąskiej platformy obserwacyjnej i spadł na
podłogę z wysokości 3 metrów. Upadek był tak nieszczęś liwy, że astronom pozostawał nieprzytomny prze<: 10 minut. Po przewiezieniu do
szpitala stwierdzono u niego złamanie łopatki, dwóch kręgów i kilku
żeber. Struwe pozostawał w szpitalu przez 5 tygodni.
Wypadek Struwego nie jest wcale odosobniony. W r. 1946 podobne
niesn·zęście spotkało A. H. J o y a podczas obserwacji przez 2,5 metrowy
reflektor na Mt Wilson. Słynny "astronomiczny" ród Struwe może jednak mówić o pechu, bowiem ojciec Ottona, L u d w i k S t r u w e, dyrektor Obserwatorium w Charkowie, złamał dwukrotnie nogę podczas
obserwacji kołem południkowym, a prapradziadek, W i l h e l m S t r uw e, dyrektor Obserwatoriów w Pułkowie i Dorpacie, zwykł był mówić,
że 24 cm teleskop dorpacki słusznie jest nazwany "wielkim refraktorem,.
(refrakcja z łac. - łamanie) , bowiem on i S c h u m a c h e r złamali nogi
podcns obserwacji przez ten przyrząd .
Widać z tego, że praca przy wielkich teleskopach, gdy obserwator
znajduje się wysoko na niewygodnej i wąskiej platformie obserwacyjnej,
wymaga dużej uwagi i zręczności.
· Są jeszcze i inne zupełnie nieoczekiwane ni,ebezpieczeństwa. Niektóre obserwatoria są celowo budowane w suchej okolicy pustynnostepowej, a tam częste są pożary stepu. I tak np. niedawno ogień atakował dwukrotnie Obserwatorium Mt Wilson. W r. 1953 pożar doszedł
pod samo obserwatorium, które zaczeto już ewakuować, natomiast w listopadzie 1957 r. zatrzymał się szczęśliwie w odległości kilku kilometrów
od zabudowań.

*

Wspomniany wyżej Otto Struwe jest postacią wyjątkową w dziedzinie popularyzacji astronomii. Począwszy od lipca 1949 r. w każ d y m
n u m e r 'l e amerykańskiego miesięcznika "Sky and Telescope" ukazują
się popularne artykuły tego astronoma. Są to przy tym artykuły d0ść
długie, bogato ilustrowane (sam tekst zajmuje średnio objętość 7 st:ron
"Uranii" a drugie tyle za:mu~ą ilustracje), pisane w bard'lo prosty zajmujący sposób, przy zachowaniu wysokiego poziomu wykładu. Obejmują
one przeważnie zagadnienia astrofizyczne, ale nie brak również tematów z kosmologii, mechaniki nieba, astrobiologii itd. Z przeszło 120
artykułów Struwego można by już ułożyć kilka pięknych tomów.
l
A. Wróblewski
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J. Pagaczewski (Mapka -

A. Barbacki)

Październik 1959 r.
P l a n e ty i p l a n c t o i d y.
M er kury może być dostrzeżony z wielką trudnością przy
pomocy lornetki polowe; lub
lunety na niebie zachodnim,
nisko nad horyzont~m. na tle
zmierzchu. Pod koniec miesiaca warunki poprawiają się
nieco gdy planeta zachodzi
3/4 godz. po zachodzie Słońca.
W e n u s widoczna bardzo
dobrze w drugiej połowie nocy na niebie wschodnim, początkowo w Sekstansie a w
drugiej połowie miesiąca w
dolnych partiach konstelacji
Lwa. W dniu 9. X. osiąga Wenus swą największą jasność.
M ar s przebywa w pobliżu
Słońca i nie jest widoczny na
ciemnym tle nieba. W dniu
30. X. nastąpi złączenie ze
Slońc~m.

J o w i s z przesuwa sic; z
Wagi do Skorpiona, przechodząc w połowie miesiąca tuż
pod (na południe) gwiazdą beta Sco (Akrab). Jednakże planeta zachodzi w l Y. godz. po
Słońcu, a więc prawie równocześnie z zapadnięciem ciemności. Dlatego nie podajemy
zjawisk w systemie jej satelitów.
S a t urn jeszcze nieźle widoczny wieczorami nisko nąd
południowo-zachodnim
horyzontem
w
gwiazdozbiorze
Strzelca; daje sposobność oglądania szeroko rozwartego
pierścienia i najjaśniej >ze go z
jego księżyców - Tytana.
Uran jest dość łatwy do
odszukania przy pomocy lornetki polowej na zachód od
Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Lwa, w
drugiej polowie nocy.
N e p t u n w pobliżu Słońca,
niewidoczny.

URANIA

371

2rl Całkow ite zaćmienie Słońca w pasie: Ocean Atlantycki, Afryka
Północna, Ocean Indyjski. W Polsce zaćmienie widoczne będzie jako
<:zęściowe, przy czym w maksymalnej fazie ulegnie zakryciu przez Księ
życ około 1 /o promienia tarczy słonecznej. Zjawisko przebiegnie w g_odzinach przedpołudniowych. Podajemy przybliżone momenty początku,
maksymalnej fazy i końca zjawiska dla niektórych miast Polski.

__l Szczecinl
Foczątek

Faza maks.
Koniec

h m
12 33
13 17
14 02

Poznań

l W1oclaw l

h m
11 m
12 38 12 37
13 22 13 24
14 10 14 12

Gdońsk
h

m

12 42
13 23
14 00

l Kraków lWarszawa ~- Rzeszów -~
h

m

12 44
13 30
14 15

h

m

12 47
13 29
14 10

h m
12 48
13 32
14 16

Blały;k
.;t h

m

12 52
13 31
14 08

3•12h3 Minimum blasku Algola. Ze względu na nów Księżyca (2. X.)
warunki do obserwacji dogodne.
3<l4h3 Księżyc mija Marsa o 1° od północy. Zjawisko niewidoczne.
4d Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac .
• Tytan na lewo od Saturna).
5tl23hl Minimum blasku Algola. Dobrze obserwować można będzie
s amo minimum i blask rosnący.
6tlOh7 Księżyc mija Jowisza o 4n od północy . Zjawisko niewidoczne.
8<1]9h9 Minimum blasku Algola. Pierwsza kwadra Księżyca będzie
przeszkadzać początkowo obserwacji, jednakże po jego zajściu warunki
obserwacyjne powinny być dobre.
9<1 Wenus w największym blasku.
9d24h Będą ukazywać się meteory należące do roju Giacobinid, jednakże nie należy oczekiwać większego nasilenia zjawiska, zwłaszcza, iż
:silny blask Księżyca w l kwadrze będzie utrudniał obserwację i dopiero
po jego zachodzie warunki się poprawią. Radjant: Głowa Smoka. Podany
moment oznacza teoretyczny czas najwi~kszego nasilenia.
12tl Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac.
Tytan na prawo od Saturna).
15tl-25d Ukazują się meteory z roju Orionid; maksymalnego nasilenia należy oczekiwać w dniu 20. X. Polożeni.a radia11tu (punktu promieniowania roju) należy spodziewać się w pobliżu gwiazdy gamma Bliźniąt.

20tl Największe zachodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac .
Tytan na lewo od Saturna).
23'd4hO Minimum blasku Algola. Księżyc w ostatniej kwadrze b~
dzie dość znacznie przPszkadzał obserwacjom.
26tlOh8 Minimum blasku Algola. Dobre warunki do obserwacji
:słabnącego blasku, potem wschodzi Księżyc.
26t1-XI.l6d Ukazują się meteory z roju Taurydów. Okres największego nasilenia wypadnie dopiero 1-7. XI. Radiant (punkt promieniowania) na południe od Plejad (ok. 10°).
28tl Największe wschodnie odchylenie Tytana (w lunecie odwrac.
Tytan na lewo od Saturna).
28Lłl4h6 Księżyc zbliża się do Wenus na 1° od południa; zjawisko
powinno być widoczne przez lunety lub lornetki polowe w wypadku
czystego nieba. Znając położenie Wenus, można ją w okresach jej naJwiększej jasności zobaczyć gołym okiem w dzień.
28t12lh6 Minimum blasku Algola. Dobre warunki do obserwacji
blasku rosnącego.
30d Mars w złączeniu ze Słońcem .
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki:
W godzinach rannych 11 kwietnia br. na południowo-zachodnim
brzegu Słońca pojawiła się wielka protuberancja. O godzinie 9,01 cz,
uniwersalnego wyskok miał kształt regularnego łuku. (patrz też 4. str,
okładki) .
Znak zodiaku:

Niedźwiadek.

Druga strona okładki :
Grupa galaktyk (NGC 3185, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193) ró ż nych
typów w gwiazdozbiorze Lwa.
Trzecia strona okładki :
Okolica księżycowego krateru Kopernik sfotografowana w Obserwatorium Licka.
Czwarta strona okładki :
Wyskok pokazany na l str. okładki szybko rosnąc osiągnął o godz. 10.11
cz. uniwersalnego wysokość 361.000 km. Oba zdjęcia wykonał J. Klepe!lta
za pomocą koronografu Ludowego Obserwatorium Astronomicznego
w Pradze (Peti'in).
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH
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Podlaska - Powlatowy Dom Kultury.
- Ul. Kllińskiego l, Zakład Fizyki Akademii MedyczneJ.
Przeamiesc•e ti18.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki l soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
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
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch Llnll Oceanicznych.
Gllwlce - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowegn
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacle czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska 1, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
JędrzeJów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wYCieczek.
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8, m . 3, z Ust. Cezarego Janlszewsklell'"
Klelee - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Biała

Białystok

Bie<.z -
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Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4. Sekretariat czynny
w ponledzlalkl l czwartki, w godz. od 17-20. Biblioteka czynna we czwartki
w godz. 18-20. Pokazy nieba na Wawelu w bezchmurne wieczory od goctx.
19-21.
Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., IJan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w l<ażdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niE'rlzlel l świąt. po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - Odd71ał nie posiada wlasne~o lokalu.
t.ódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym pt·zy ul. Traugutta 18. V p .. pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat l Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
l w czwartki w gociz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku.
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
Myśłenlce Oddział nie posiada własnego lokalu.
'Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50Jl,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w be,~:
chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą Odd7.1alu.
Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt odbywają się pokazy
nieba obok Szkoły Podstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorze Długim.
Wycieczki po uprzennim prozurnlentu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum Mazurskie). Zebranta członków w każdą trzeclą sobotę miesiąca od godz. 18-tej
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3. Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzlety.
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury. Al. l-go Maja, HI piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w kazdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. SŁupkowa, 1,11.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Pło<'k ul. 1'11mskR 12. z ll<t. NapnlPnna !';l"nrnw<kiPPn.
Poznań Lokal własny przy ul. Chetmońoklego l. Sekretariat i Bllloteka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymźe czasie czynna pracownia
szlifierska.
Raclborz
ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlki czynny we
środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną śroctę.
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 sie
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teJ. 586.
Tarnów - 0-lrizlilł nłP pn•lada w>o•nel!n lokAlu .
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne.
w ponied2.ialki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Zebrania
Or'lrt7łatu z orelPl<cl" - w dniacł\ !i. 12 l 19. X. o godz. 18.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba będą wznowione w c.lnlu l. IX. br.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Plotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Poka2.y nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczó..r.
Zakopane - Oddział n!e posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu .

ZAWIADOMIENIE
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Cena obrotowej mapki nieba 12 zł plus 4 zł koszty przesyłki.
Cena 2 płyt szklannych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm l grubości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru 50 zł, o średnicy 250 mm l grubości
23 mm - 200 zł.
" Niebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewsklego - 4 zł.
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł plus 4 zł koszty przesylkJ.
Odznaka oksydowana dla członków kandydatów - 4.50 zł.
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstwa Oświaty z dnia 20. X. 1950 r.,
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich
JAN MERGENTALER-

Wrocław

POD ZNAKIEM KOMETY
Tak się złożyło, że kometa Brorsen - Metcalfa, odkryta
po raz pierwszy przez B r o r s e n a w 1847 r., a po raz drugi
w czasie swojego następnego zbliżenia do Słońca przez M e tcalfa w 1919 r., przyczyniła się do powstania pierwszych prób
ujęcia w ramy organizacyjne ruchu miłośniczego w dziedzinie astronomii w Polsce. Obserwacjami tego ciekawego obiektu
na niebie zainteresowali się dwaj uczniowie ostatniej klasy
gimnazjum Kulwiecia w Warszawie i zwrócili się do prof. F.
Kęp i ń ski e g o, prowadzącego wówczas lekcje kosmografii
w paru gimnazjach, z propozycją utworzenia Towarzystwa
Miłośników Astronomii. O projekcie tym prof. Kępiński zawiadomił uczniów innych gimnazjów, przede wszystkim gimnazjum im. M. Reja, i w ten sposób zebrał się pierwszy zespół entuzjastów, kandydatów za rok do matury, nie mających prawa
występowania oficjalnie wobec władz, jako niepełnoletni. Byli
to S t e f a n K a l i ń s k i i S t a n i s ł a w M r o z o w s k i
z gimnazjum Kulwiecia i Ja n M er g e n t a l er od Reja.
W krótkim czasie przyłączył się do nich E d w a r d S t e n z
i A n t o n i Z y g m u n d a potem inni, tak że pod koniec
roku powstałe Towarzystwo liczyło już kilkunastu członków.
Naturalnie nie mogło to być prawdziwe Towarzystwo, wobec
niepełnoletności zarówno założycieli jak i większości człon
ków. (Początkowo tylko dwie osoby były pełnol etnie - prof.
Kęp i ń ski i p. B i a ł ę ck i) . W tej sytuacji wystarano
s i ę u władz szkolnych (konkretnie u dyrektora gimnazjum
im. M. Rej a prof. K o z a ki e w i c z a a następnie bodaj że
u kuratora w Ministerstwie p. Je z i er ski e g o) o zezwolenie na utworzenie międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii, którego opiekunem został prof. F . Kępiński.
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Taki był początek wielkiego i licznego dziś Towarzystwa Ale to początkowe stadium trwało dość długo, zanim z Koła
nie narodziło się Towarzystwo, było więc dość czasu na próby
realizacji bardzo nieraz ambitnych zamierzeń. Poza cotygodniowymi zebraniami, na których omawiano nieraz naprawdę
najnowsze zdobycze astronomii, lub opowiadano o wynikach
własnych obserwacji, główny wysiłek szedł w dwu kierunkach:
utworzenia własnej dostrzegalni i wydawania własnego pisma.
To drugie zamierzenie udało się zresztą zrealizować wcześniej
niż to pierwsze, w postaci kilku numerów hektografowanych
Uranii, w której umieszczono artykuły pisane głównie przez
młodych członków Koła. Wśród tych artykułów nie brakowało
nawet takich tematów jak zakrzywienie drogi promienia świa
tła w polu grawitacyjnym w myśl teorii Einsteina, a sama ta
teoria była dyskutowana na zebraniach Kola. Te pierwsze numery Uranii były hektografowane w drukarence na ulicy
Marszałkowskiej, noszącej bardzo odpowiednią nazwę "Saturn". W nagłówku Uranii rysowanym przez jednego z człon
ków Koła figurował zresztą także Saturn z pierścieniem. Niestety prawdopodobnie wszystkie numery tej "prauranii" zaginęły, jeżeli jakiś ocalał byłaby to cenna pamiątka dla biblioteki PTMA.
W jaki sposób z tej hektografowanej uczniowskiej wypociny narodziła się pierwsza drukowana Urania- to może także
ciekawa historia, ale to już było Towarzystwo, a nie Koło
i rocznica 40-lecia nastąpi dopiero za parę lat.
Nie pamiętam dobrze kiedy doszliśmy wtedy do posiadania
lunety. Zdaje się, że dopiero w końcu 1920 r. Udało się wtedy
nabyć nieduży refraktor o średnicy około 8 cm i ustawić go
na Chmielnej dzięki uprzejmości Dyrekcji Kolei. Jakimi drogami uzyskaliśmy wtedy ten lokal - trudno po tylu latach
dokładni~ opisać. Pierwszym kierownikiem tak zorganizowanej
dostrzegalni już z ramienia Towarzystwa został p. Białęcki,
urzGdnik pocztowy, który z całym zapałem i poświęceniem prowadził tę placówkę.
Cóż

o tej skromnej rocznicy 40 lat możnaby jeszcze powieo losach pierwszych założycieli? Mrozowski - wybitny fizyk, po wojnie jest profesorem w USA,
podobnie jak Zygmund, jeden z najwybitniejszych matematyków pokolenia zaczynającego wtedy karierę naukową.
Stenz - również poważny uczony - geofizyk, twórca służby
meteorologicznej w Afganistanie, następnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł przed paru laty. Kaliński poświę
cił się agronomii. Astronomii wiernych zostało niewielu. Zdradzieć. Może wspomnieć
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dził ją

taki wyjątkowy entuzjasta, jakim był uczeń 4 klasy
z gimnazjów, nazywający się Grynszpan, a znający
tak selenografię, że każdy szczegół na powierzchni Księ
życa umiał nazwać po imieniu. Ale te zdrady były właśnie
dowodem tego, że Koło było zakładane nie przez astronomów,
ale przez miłośników. Zapewne dlatego mogło stać się Towarzystwem obejmującym ludzi o najrozmaitszych zawodach
i zainteresowaniach, bo nie było organizacją narzuconą
z góry - ale zrodziło się z entuzjazmu młodych, bardzo niedoświadczonych i bardzo ufnych w słuszność swojego postę
powania amatorów.
któregoś

MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

OBŁOKI

MAGELLANA

Ozdobą nieba południowego są dwie "małe chmurki" znane
od niepamiętnych czasów - opisywane przez najwcześniejszych
obserwatorów, którzy mogli je widzieć w okolicach między
zwrotnikowych Ziemi. Obserwował je również M a g e l l a n
w czasie swej .pierwszej podróży naokoło Afryki i na jego to
cześć nazwano "chmury" obłokami Magellana. Obłoki nigdy
nie są widoczne w naszych szerokościach geograficznych,
znajdują się bowiem w pobliżu południowego bieguna nieba
w odległości od niego zaledwie 20°. Jeden z nich, większy, znany
jako Wielki Obłok Magellana znajduje się w gwiazdozbiorze
Dorado (Złota Ryba). (Środek jego posiada współrzędne: rektascensję 5h26m, deklinację - 69°), mniejszy Mały Obłok
Magellana - w gwiazdozbiorze Tucana (Tukan) (ze środkiem
o współrzędnych: rektascensji Oh5om i deklinacji - 73°). Dla.
oka nieuzbrojonego Wielki Obłok wydaje się zajmować na
niebie przestrzeń o średnicy około 7°, Mały zaś posiada śred
nicę w przybliżeniu dwukrotnie mniejszą.
Obłoki Magellana są układami gwiazdowymi, najbliższymi
naszymi sąsiadami, leżącymi jednak poza granicami Galaktyki.
Wielki Obłok znajduje się w odległości około 72 000 lat świa
tła (w nowej skali), Mały zaś w odległości 80 000 lat światła.
Znajdują się one tak "blisko" nas, że często mówi się o nich
jako o satelitach naszej Galaktyki. Należą oczywiście do grupy
lokalnej galaktyk. Są to układy gwiazdowe o kształtach nieregularnych, o względnie małych wymiarach (w przybliżeniu
około 10 000 l. św. i 6 000 l. św.).
Obłoki, chociaż znane od dawna, są dla współczesnej astronomii jednymi z najciekawszych obiektów, stanowią bowiem
z powodu względnej bliskości oraz różnorodności obiektów
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wchodzących w ich skład, jak gdyby laboratorium badań Pozagalaktycznych. Jako oddzielne układy gwiazdowe w pierwszej
klasyfikacji galaktyk zaliczono je do nieregularnych. Są tak
jasne, że nawet światło Księżyca w czasie pełni nie wygasza
całkowicie ich blasku (zwłaszcza Wielkiego Obłoku) i można je
widzieć na mlecznym niebie w postaci słabo świecących mgiełek. W wielkościach gwiazdowych oceniamy ich jasność na
około 2 1 ~\ Główna część obłoków składa się z wielkiej ilości
jasnych gwiazd tysiące razy przewyższających blaskiem Słońce.
Wiele obiektów występujących w naszej Galaktyce, jak np.
gwiazdy typu O i B, gwiazdy zmienne (również typu l'l Cephei),
gwiazdy typu P Cygni, mgławice gazowe, gromady otwarte
i (nieliczne co prawda) kuliste znajdujemy również w Obło
kach Magellana. Zaskakujące jest bogactwo niebieskich nadolbrzymów, z których najjaśniejsza: S Doradus (prawdopodobnie układ podwójny) jest miliony razy jaśniejszil od Słońca.
Wielki Obłok Magellana posiada część środkową złożoną
z pojedynczych jasnych gwiazd i gromad gwiazd, zanurzonych
jak gdyby w obłokach gazu i pyłu pochłaniających światło
biegnące od dalszych galaktyk. Mały Obłok jest znacznie bardziej przeźroczysty, posiada bowiem o wiele mniej materii
rozproszonej, niezorganizowanej, choć jest również bogaty
w jasne gwiazdy wczesnych typów widmowych. Występują
również w obu Obłokach zmienne cefeidy, które są o wiele
liczniejsze w stosunku do gwiazd innych typów niż w naszej
Galaktyce. Cefeidy te przeszły do historii astronomii - z ich
to pomocą bowiem Miss L e a v i t t wyznaczyła słynną zależ
ność pomiędzy jasnością absolutną tych gwiazd a ich okresem
zmienności, co z kolei pozwoliło ocenić odległości obiektów
pozagalaktycznych, w których obserwuje się te zmienne.
Wspomniane obiekty, wchodzące w skład Obłoków Magellana są charakterystyczne dla populacji I: jasne, gorące nadolbrzymy, klasyczne cefeidy, gaz i pył, tzn. materia między
gwiazdowa. Wydaje się, że Obbki zawierają jedynie członków
populacji I bez jakiejkolwiek, lub z bardzo małą domieszką
populacji II.
W związku z tymi rozważaniami i badaniami powstaje pytanie, dlaczego tak interesujemy się rodzajem obiektów, jakie
wchodzą w skład układów gwiazdowych? Czy id21ie tu tylko
o dokładny opis, czy też o pewną statystykę? - Nie, nie idzie
tu jedynie o te sprawy, lecz głównie o to, że znajomość składu
danego układu pozwala ocenić jego wiek na gruncie współ
czesnych teorii ewolucyjnych materii we wszechświecie. Ponieważ skład taki czy inny układu gwiazdowego ma ogromne
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znaczenie ze względów kosmologicznych i kosmogonicznych,
specjalne badania celem wykrycia w Obłokach Magellana obiektów II populacji. Wielki .Obłok Magellana zawiera
rzeczywiście pewną liczbę pięknych skupionych gromad, które
wydawały się kulistymi (jak wiadomo, gwiazdy gromad kulistych są zaliczane do populacji II). Jednakże świeże prace
wykonane w obserwatorium Radcliffe w Południowej Afryce
dowodzą, iż gromady te wykazują cechy charakterystyczne dla
gromad otwartych, galaktycznych , a zatem są obiektami populacji I.
Innymi charakterystycznymi obiektami populacji II są
gwiazdy zmienne typu RR Lyrae, czyli cefeidy krótko-okresowe. Ciekawe, iż usilne poszukiwania tych gwiazd w Obłokach
dały, jak dotąd, wynik ujemny. Pośród wielu tysięcy gwiazd
zmiennych odkrytych w Obłokach Magellana znajdujemy
gwiazdy zaćmieniowe, klasyczne cefeidy, zmienne długookre
sowe, ale nie spotykamy zupełnie zmiennych typu RR Lyrae.
Widzimy zatem, iż w obu Obłokach Magellana populacja II
B a a d e' g o posiada albo bardzo nielicznych przedstawicieli ,
lub nie posiada ich wcale.
Taki skład Obłoków, jaki obserwujemy, oraz fakt, że s ą
one galaktykami, uważanymi do niedawna za nieregularne, stawiają je w rzędzie najmłodszych w łańcuchu ewolucyjnym galaktyk. Dochodzimy do wniosku, iż Obłoki Magellana są two·rami młodymi, znacznie młodszymi od naszej Galaktyki.
W związku z zagadnieniem wieku obłoków i stwierdzeniem,
iż są to formacje młodsze od Galaktyki, powstaje pytanie :
jak to się dzieje, że układy różniące się od niej wiekiem pozostają jednak w niewątpliwym z nią związku fizycznym?
Jedynym możliwym przypuszczeniem jest, iż powstały i uformowały się z pyłu i gazu w późniejszej epoce życia Galaktyki ,
być może z materii, która odłączyła się od niej na skutek działania pewnych czynników jak dotąd bliżej nieznanych. Za
tym przypuszczeniem przemawia fakt, odkryty całkiem niedawno, bo zaledwie parę lat temu, mianowicie - iż istniej e
połączenie Wielkiego Obłoku z Galaktyką pasmem świecąc ej
materii międzygalaktycznej. Takie połączenie nie jest czymś nowym, nie znanym w przyrodzie. Obserwujemy je w wielu wypadkach pośród galaktyk zewnętrznych. W naszym wypadku
pasmo świecącej materii, łączące Wielki Obłok Magellana z Galaktyką, składa się przeważnie z jasnych gwiazd wczesnych
typów widmowych, typów O i B.
Bardzo intensywne i wielostronne badania Obłoków Magellana prowadzi się w obserwatoriach południowej półkuli
podjęto
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Ziemi, głównie na Mount Stromlo w Australii i Radcliffe w Felludniowej Afryce, przy użyciu wszelkich środków dostępnych
w dobie obecnej.
Wyniki tych badań przemawiają za tym, iż oba Obłoki Magellana nie są jednakże całkiem nieregularne, lecz są to spirale typu barred, tzn. "z poprzeczką", z wyraźną przewagą
jednego z ramion. Jak się obecnie przypuszcza, taki kształt
układu gwiazdowego jest rezultatem wzajemnego oddziaływa
nia (prawdopodobnie grawitacyjnego) z sąsiednim układem
gwiazdowym, którym w tym wypadku jest nasza Galaktyka.
Parę lat temu astronom amerykański H. S h a p l e y podjął bardzo interesujące badania, mające na celu wykrywanie
gwiazd podczerwonych w Wielkim Obłoku Magellana. Wychodząc z założenia, że Obłok jest układem bardzo młodym.
Shapley spodziewał się wykryć w nim gwiazdy nowo-powstające, podczerwone, w których do głosu nie doszły jeszcze procesy jądrowe. Gwiazdy takie znajdowały by się w początkowym
stadium kurczenia się z globul lub materii międzygwiazdowej
i świeciłyby na koszt energii grawitacyjnej.
Przypuszczenia Shapleya zostały potwierdzone przez obserwacje. Za pomocą dwubarwnej fotografii udało mu się wykryć gwiazdy, które zaklasyfikował do typu widmowego MO
i które prawdopodobnie są gwiazdami bardzo młodymi o wzrastającym blasku.
·
Wiek Obłoków Magellana ocenia się na paręset milionów
lat. Duża zawartość materii międzygwiazdowej w Wielkim
Obłoku i prawie zupełny jej brak w Małym, przemawia za
tym, iż Wielki Obłok jest młodszy od Małego; w tym ostatnim
bowiem materia międzygwiazdowa została zużyta przy tworzeniu się gwiazd. Ponieważ jednak starszy nawet Mały Obłok
nie zawiera gwiazd typu RR Lyrae ani gromad kulistych, sło
wem obiektów starszych przeto wnioskujemy, iż są one
istotnie o wiele młodsze niż Galaktyka. Uformowały się prawdopodobnie w późniejszej epoce jej życia, być może z materii
międzygwiazdowej wyrzuconej przy zbliżeniu się do naszej
Galaktyki innej "wyspy gwiezdnej'" w czasie ich wędrówek
poprzez przestrzenie międzygalaktyczne .
.W roku bieżącym, w Astronamiczeskim Żurnale (tom 36,
nr 4) ukazała się ciekawa praca C. M. I d l i s a dotycząca
dynamiki Obłoków Magellana oraz ich pochodzenia. Autor
opierając slę na prędkościach
radialnych obserwowanych
w Obłokach oraz interpretując je częściowo jako składowe
obrotu, częściowo zaś jako składowe prędkości orbitalnych,
wyznacza orbitę galaktocentryczną środka ich masy. Przyjmu-
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jąc następnie hipotezę powstania Obłoków z materii, jaka
dzieliła się od naszej Galaktyki w czasie zbliżenia się do

odniej
innej galaktyki, próbuje obliczyć czas, kiedy mogło zajść takie
zdarzenie, oraz obliczyć obecne rozmiary i położenie owej drugiej galaktyki.
Liczby jakie /otrzymujemy w wyniku przepi"owadzonych
obliczeń bardzo są bliskie do analogicznych liczb dla galaktyki
NGC 55 odległej obecnie o około milion parseków (3,3 milionów lat świetlnych) i oddalającej się z prędkością 174 km/sek.
Nasuwa się zatem wniosek, iż ową galaktyką, która przed wieloma milionami lat zbliżyła się do naszej powodując oddzielenie się pewnej jej części, była właśnie galaktyka NGC 55.
Z oddzielonej materii powstały i uformowały się z czasem
Obłoki Magellana.
Zastrzeżenia budzi jedynie otrzymany moment, kiedy takie
zdarzenie mogło mieć miejsce. Idlis otrzymuje na możliwy wiek
obłoków wielkość około 3,8 miliardów lat, a więc liczbę o jeden rząd wielkości większą niż oceniany do tej pory wiek.
Na tego rodzaju rozbieżności astronomowie natrafiają dość
.często i nie zrażają si ę nimi przeciwnie - pobudzają ich
one do nowych badań, stawiają nowe zagadnienia. Obecnie
w związku z Obłokami Magellana będziemy oczekiwać na dalsze prace, które, mamy nadzieję, dadzą w końcu jednorodny
i zgodny pogląd na budowę i powstanie tych z wielu wzglę
dów ciekawych obiektów.
.JOZEF SMAK :..._ Warszawa

FANTAZJA, CZY RZECZYWISTOSC?
Fotoelektryczne pomiary jasności gwiazd w Obserwatorium
Lawella
Niniejszy artykuł nie jest opowieścią fantastyczną o pracy
astroooma przyszłości. Podane w nim fakty są świadectwem
zwycięskiego marszu elektroniki we wszystkich dziedzinach
życia. Dla astronomii osiągnięcia te otwierają ogromne moż
liwości niemal we wszystkich działach, zarówno obserwacyjnych, jak i teoretycznych. Fotometria astronomiczna jest tego
najlepszym dowodem. Jeszcze pięćdziesiąt lat temu dominO··
wała w niej niepodzielnie klisza fotograficzna, a i oko ludzkie
uważane było za wystarczająco dokładny przyrząd pomiarowy.
Jeszcze na krótko przed drugą wojną światową, gdy wykonywane były pierwsze pomiary przy użyciu fotokomórek pół
przewodzących, dalszy rozwój fotometrii fotoelektrycznej nie
był wcale taki oczywisty; głównym tego powodem była nie
wystarczająca czułość stosowanych wówczas fotokomórek.
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Momentem przełomowym dla fotometrii fotoelektrycznej
zastosowanie w latach wojny nowości technicznej, jaką
f o t o m n o ż n i ki, oparte na zjawisku wtórnej emisji
elektronów *).
Drugim historycznym momentem było skonstruowanie przez
W. A. B a u m a w Obserwatoriach na Mt Wilson i Falomar
tzw. "licznika fotonów", za pomocą którego możliwa jest rejestracja impulsów elektrycznych pochodzących od pojedynczych
fotonów padających ;na katodę fotomnożnika. Technika zliczania impulsów pozwala na precyzyjne pomiary gwiazd, których przy użyciu tego samego teleskopu nie da się zaobserwować gołym okiem ani nawet przy użyciu najczulszych klisz
fotograficznych!
Poniższy opis ma ułatwić wyobrażenie sobie techniki pracy
współczesnego astronoma zajmującego się precyzyjnymi pomiarami jasności gwiazd.

. było
były

*

W roku 1930 cały świat poinformowany został o odkryciu
nieznanej dotąd planety naszego układu słonecznego. Planetą
tą był Pluton, zaś Obserwatorium, które dokonało odkrycia, zo• stało założone dla tego właśnie celu przez Percivala Lowella,
namiętnego poszukiwacza nieznanej planety. Dziś badania prowadzone w Obserwatorium Lawella mało już mają wspólnego
z układem słonecznym. Obserwatorium to znane jest główn:ie
jako jedno z centrów światowych fotometrii fotoelektrycznej.
Tu właśnie H. L. J o h n s o n, twórca fundamentalnego systemu fotometrii trójbarwnej, oddającego niecodzienne usługi
w badaniu cech fizycznych gwiazd i absorpcji międzygwiazdo
stracja impulsów elektrycznych pochodzących od pojedynczych
gwiazd w stu gromadach otwartych. To wielkie przedsięwzięÓ::'
jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych zdobyczy technicznych i niemal kompletnej automatyzacji pomiarów i ich
opracowania.
Badania prowadzone są przy użyciu reflektora o średnicy
105 cm. W ognisku Cassegraina tego przyrządu zainstalowany
jest fotometr fotoelektryczny z dwoma specjalnie wybranymi
fotomnożnikami typu l P 21. Używany on jest w dwu kombinacjach. Dla gwiazd jaśniejszych (do ok. 15 m) mierzy się
osobno ilość promieniowania otrzymanego od gwiazdy i od tła
nieba. Prąd płynący przez fotomnożnik jest wzmacniany i następnie rejestrowany na taśmie papieru przez urządzenie samopiszące. Zwykle taśma z samopisu bywa następnie opraco*) Por . .. Urania" (1955) Nr 9, str. 263.

URANIA

385

wywana "ręcznie" (tj. tylko z pomocą arytmometru). Redukcje
obserwacji jednej gwiazdy w trzech barwach wymagają ok.
20-30 minut, tj. blisko czterokrotnie więcej niż trwa sam
pomiar.
W Obserwatorium Lowella wszystkie redukcje taśm samopisu aż do momentu otrzymania końcowych danych pomiarów:
jasności w trzech barwach i odpowiednich wskaźników barwy,
wtYkonywane są kompletnie automatycznie! Schemat czynności maszyny elektronowej, która służy do tego celu, jest
następujący. Taśma z samopisu jest odczytywana przez specjalny "czytnik", składający się z dwu "punktaków" ustawiających się samoczynnie na zapisanych na taśmie wychyleniach
na gwieździe + tło i samym tylko tle. Odjęcie tych dwu wielkości daje natężenie prądu wywołanego promieniowaniem samej
tylko gwiazdy. Zgodnie z definicją wielkości gwiazdowych należy następnie zmienić skalę na logarytmiczną, co realizowane
jest za pomocą prostego układu elektronowego. Czynności te,
powtórzone trzykrotnie, dają obserwowane jasności gwiazdy
w trzech barwach. Dla otrzymania jasności pozaatmosferycznych ·zostają one poprawione na efekty ekstynkcji (rozproszenia) w atmosferze ziemskiej. Dla danego współczynnika ekstynkcji sprowadza się to do rozwiązania przez następny segment
maszyny układu trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi.
W tym miejscu, przyzwyczajony do polskiej pogody czytelnik będzie widział zapewne konieczność interwencji czło
wieka w automatyczną dotąd pracę maszyny: każdej nocy,
a może nawet z godziny na godzinę, trzeba podawać aktualny
współczynnik ekstynkcji.
W zbliżonym do kalifornijskiego klimacie Arizony ta interwencja nie jest jednakże potrzebna. Wprawd:zie można podawać maszynie aktualne dane o ekstynkcji, jednak nawet przy
najwyższej żądanej dokładności pomiarów wystarcza jednorazowe poinformowanie o średniej wartości współczynnika
ekstynkcji*) i jego nieznacznych zmianach związanych z porami
roku.
Ostatnia część redukcji polega na przejściu od jasności instrumentalnych (w trzech barwach) do jasności U (ultrafiolet),
B (niebieski) i V (żółty - wizualny) stosowanych w układzie
fotometrycznym Johnsona. Sprowadza się to do uwzględnienia
definicji punktu zerowego wskaźników barwy: matematycznie
jest to kombinacją mnożenia i dodawania. Wynik końcowy
*) Jest on blisko dziesięciokrotnie mniejszy od polskiego.
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może być bezpośrednio odczytany z maszyny oraz jest rejestrowany na specjalnych "dziurkowanych" kartkach używa
nych w maszynach elektronowych typu IBM (Industria! Business Machine), tak, że dalsze wyciąganie wniosków z wyników
obserwacji również może się odbywać automatycznie. Całko
wita redukcja trójbarwnej obserwacji jednej gwiazdy zajmuje
mniej niż 3 minuty.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w wypadku gwiazd
znacznie słabszych, których pomiar opisanym powyżej fotornetrem byłby niernożliwy. Stosuje się technikę zliczania impulsów pochodzących jednocześnie od dwu fotornnożników,
z których jeden nastawiony jest na gwiazdę + tło·, drugi tylko
na tło. Impulsy te, wzmacniane przez dwa osobne układy elektroniczne, są następnie autornatycznie zliczane i rejestrowane
na "dziurkowanych" kartach maszyny IBM, która dalej opracowuje wyniki pomiarów. "Licznik fotonów", zainstalowany
przy 105 cm reflektorze, pozwala na pomiar gwiazd do 22m.
Jest to wyraźny postęp w stosunku do pomiarów Baurna pię
ciametrowym reflektorem, za pornocą którego sięgał on do
obiektów 24f!l. Źródło tej różnicy leży głównie w zastosowaniu
jednoczesnego pomiaru gwiazdy i tła. W surnie fotometr Johnsona jest od 10 do 20 razy czulszy od licznika fotonów Baurna.
Podane wyżej liczby pozwalają bliżej poznać źródło braku

Rys. l. Karta "dziurkowana" z maszyny elektronowej typu IBM. W poszczególnych kolumnach zaznaczone są przy pomocy dziurek współ
rzędne gwiazdy, oraz odczyty licznika fotonów na gwieździe + tło i samym tle. Dalsze niezajęte jeszcze kolumny służą do opracowania obserwacji.
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osiągnięć

obserwacyjnych w Polsce. Abstrahując od fatalnej sytuacji klimatycznej przekonujemy się przecież w porównaniu
z fotometrem Johnsona, ·że reflektor o średnicy 10 cm może zapewnić precyzyjny pomiar fotoelektryczny gwJ.azd do 17m.
Takich obiektów nikt nigdy w Polsce nie obserwował, mimo
że mamy instrumenty większe od owych hipotecznych 10 cm.
Trudności pochodzą głównie z braku odpowiedniego doświad
czenia i bazy technicznej dla konstruowania aparatur elektronicznych, pozwalających na zyvielokrotnienie siły narzędzi.
Do wybitnych osiągnięć należy w Polsce zbudowanie prostego fotometru fotoelektrycznego; opisaną powyżej złożoną
aparaturę używaną w Obserwatorium Lowella (za wyjątkiem
maszyny IBM) wykonano w warsztacie mechanicznym tego
obserwatorium!
Jakaż jest więc rola astronoma w prowadzeniu obserwacji
przy użyciu niemal kompletnie zautomatyzowanych przyrzą
dów? Człowiek jest potrzebny jedynie do nastawiania przewidzianych programem obserwacji gwiazd i kontrolowania
pracy przyrządów. Dla pewnego typu obserwacji (np. pomiarów zmian blasku gwiazd zmiennych) można sobie nawet wyobrazić zupełną automatyzację pomiarów bez ingerencji czło
wieka; w takim wypadku bowiem jego zadanie polega tylko
na systematycznym mierzeniu na przemian gwiazdy zmiennej
i porównawczej, co może z powodzeniem robić prosty mechanizm zegarowy. Dla astronoma zostaje więc tylko rzecz najważniejsza: projektowanie obserwacji i ich wszechstronna interpretacja. Tego nie potrafią dotychczas najdoskonalsze maszyny elektronowe.
•
KRONIKA
Łunnik

III

Dnia 4. X. 1959 r ., we wczesnych godzinach porannych, konstruktorzy
radzieccy dokonali udanego odstrzału trzeciej z kolei rakiety księży
cowej, Łunnika III.
Dnia 6. X. o godz. 6 czasu uniwersalnego osiągnęła ona największe
zbliżenie do Księżyca: 7000 km. Z czasu przeprawy do Księżyca można
wnosić, że maksymalna prędkość rakiety, od której tak wiele zależy
wynosiła około 10.96 km/sek. Łunnik III zaatakował Księżyc nie "od
tyłu" na orbicie lecz "od przodu" i dzięki temu mógł "zobaczyć" dużą
część odwrotnej jego półkuli.
Dnia 10. X. Łunnik III osiągnął apogeum (około 470000 km od Ziemi)
i zawróciwszy ku Ziemi począł ku niej dążyć ruchem przyśpieszonym . .
Perigeum (około 40000 km od Ziemi) ma osiągnąć około 18. X .
Nachylenie płaszczyzny orbity, ani też kierunek orientacji osi wielkiej nie zostały jeszcze podane. Okres obiegu ma wynosić około 15 dni.
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następnego przejścia Satelity przez apogeum (około 25 . X.),
Księżyca w pobliżu nie będzie. Orbita satelity obecnie (17 . X.) dopiero
się formuje pod wpływem sił grawitacyjnych Ziemi, Księżyca i Słońca.

W czasie
Kształt

orbity nie jest jeszcze znany.
J . Gadomski
Niebezpieczeństwo

meteorów dla pojazdów kosnJ:cznych

Wszelkie pojazdy kosmiczne narażone będ ą na niebezpieczeóstwo
'Zderzenia z odłamkami materii krążącymi w przes trzeni. Prędkości zderzenia mogą być tutaj rzędu kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów na
sekundę, należy więc liczyć się z możliwością uszkodzenia, czy nawet
całkowitego zniszczenia pojazdu.
Jak grożne jest to niebezpieczeństwo? Z przeprowa dzonych oblioczeń wynika, że większość meteorów w każdym razie w pobliżu Ziemi - są to głównie małe drobiny niegroźne dla pojazdów kosmicznych . Większe , niebezpieczne odłamki przebiegają stosunkowo rzadko.
Obliczenia oparte na obserwacji "gwiazd spadających " i na pomiarach radarowych dowodzą, że dla kilkunastometrowego statku kosmicznego szanse napotkania meteoru wielkości niebezpiecznej będą bardzo
niewielkie . Nie ulega wątpliwości, że dla krótkich wypraw trwających
tygodnie, lub nawet miesiące niebel1Piecreństwo przebicia ściany
statku praktycznie nie istnieje; jak dotąd nie zdarzyło się na przykład,
aby meteor uszkodził sztucznego satelitę. Prawdopodobne jest jednak,
że drobne
meteory uszkodziły nadajnik radiowy jednego z satelitów
:amerykańskich: nadajnik ten zamilkł przed czasem wyczerpania baterii.
Przy dalekich podróżach trzeba się będzie liczyć z niebezpieczeń
stwem napotkania grożnych odłamków i przez umiejętną nawigację
omijać bardziej "zagęszczone" szlaki stałych wędrówek meteorów. Przed
największymi meteorami zabezpieczyć mogą jedynie urządzenia radarowe, które pozwolą wykryć zbliżające się niebezpieczeństwo: - przez
odpowiedni manewr statek usuni,e się z drogi pędzącego me',eoru. Przy
olbrzymich prędkościach zarówno statku jak i meteoru przeprowadzenie takiego manewru nie będzie jednak zadaniem łatwym; podołać temu
zadaniu mogłyby może w przyszłości udoskonalone automatyczne urzqdzenia radarowe i liczące.
Tak więc dużym meteorytom statek będzie schodził z drogi, pozostaje jednak niebezpieczeństwo zderzeń z drobnymi odłamkami, które
nie zniszczą co prawda statku, ale potrafią przebić ścianki kabiny, wywołując wewnątrz nagły spadek ciśnienia . F re d L . W h i p p l e, astrónom i specjalista od zagadnień meteorycznych z uniwersytetu harwardzkiego, przewiduje jako środek zaradczy osłonę przeciwmeteoryczną.
Osłona ta niewielkiej nawet grubości na przykład, grubości dziesię
ciokrotnie mnie jszej niż ścianka statku - odegra mimo swe j cienkości,
rolę decydującą. Taka osłona w zupełności wystarczy przy szybkości
zderzenia rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę (kilkaset tysięcy
kilometrów na godzinę) - aby niewielki meteor uległ stopieniu i rozdrobni,e niu pod wpływem wywiązującej się olbrzymiej ilości ciepła.
Dzięki temu roztopiona masa meteoru upadnie na dużo większą powierzchnię ścianki statku i uderzenie będzie mniej niebezpieczne . Schemat działania osłony przeciwmeteorycznej pokazany jest na rys. l.
Dalszym zabezpieczeniem będą samozaklejające się wkładki w ścia
n ach kabiny statku oraz urządzenia automatyczne powodujące intensywny dopływ świeże go "powietrza'' w razie spadku ciśnienia poniżej
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pewnej wartości: w
zewnątrz, urządzenie

wypadku przebicia ścianki i ucieczki powietrza na
to winno utrzymać "znośne" ciśnienie aż do chw:ili
dokonania naprawy, to jest do chwili ponownego uszczelnienia kabiny.
W związku z dyskusją na temat niebezpieczeństwa meteorycznego
podró ży kosmicznych aktualną staje się również sprawa terminologii.
Nie ulega wątpliwości, że meteorytem nazywamy odłamek materii po-

chodzenia kosmicznego, który opadł na Ziemię. Zdaniem autora ntme]szej notatki słowo meteor oznacza ściśle biorąc jedynie zjawisko
świetlne, które powstaje, gdy odłamek kosmiczny przebiega przez górne
warstwy atmosfery. Jak jednak nazywają się odłamki, które krążą
w przestrzeni poza atmosferą?
W astronautycznej literaturz-e amerykańskiej przyjęto zgodnie z propozycją Whipple'a określenie meteoroide (w jęz. polskim: meteoroid).
Natomiast w popularnonaukowej literaturze europejskiej zachowuje się
dotąd termin meteor, również na określenie odłamka materii w prze!.trzeni pozaatmosferycznej; równocześnie samo zjawisko świetlne określa się terminem "gwiazdy spadając e j".
W związku z coraz częstszym używaniem terminów astronautycznych
nie tylko w literaturze naukowej i popularnonaukowej, ale i w języku
potocznym, pożądane byłoby wprowadzenie pewnych ustaleń. Mo:i:na
przyjąć termin meteor, oznaczając zjawisko świ etl ne pojęciem "gwiazdy
spadającej", względnie można ustalić nowy termin- podobno w meteorytycznej literaturze naukowej istnieje termin kosmolit. Pożądanym byloby, aby wypowiedzieli się na ten temat polscy astronomowie i specjaliści od meteorytów.
J. Thor
Wpływ aktywności Słońc.ł

na krew

ludzką

Jednym z czynników kosmicznych oddziaływujących silnie na biosferę jest Słońce. Rola Słońca w życiu świata organicznego jest niewątpliwie wielka i różnokierunkowa.
Jak wiadomo, wysyła ono promieniowanie o szerokim zakresie długości fal, poczynajac od fal radicwych poprzez widzialne. aż do promieni X. Oprócz promieniowania
falowego Słońce "zalewa" Ziemię potokami elektrycznie naładowanych
cząstek. Część promieniowania słonecznego nazywamy promieniowaniem
aktywnym. 'I'0 właśnie promieniowan:e jest wchłaniane przez atmosferę
ziemską i wpływa na układ warunków klimatycznych, Które odgrywają
ważną rolę w życiu istot żywych, kierując całym szeregiem ich procesów fizjologicznych.
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Wiele

z biologii i medycyny potwierdza istnienie zawahaniami aktywności słonecznej a prawidłowymi
czynnościami organizmu. Wahania te występują okresowo, przy czy:m
maksima wypadają średnio co 11 lat. W tych właśnie latach daje się
zaobserwować nasilenie chorób epidemicznych, np. nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Objawy rzucawki porodowej wystę
pują częściej w dniach silnych burz magnetycznych. Ziawiska te są
także często przyczyną śmiertelnych krwotoków płucnych spowodowanych patologią zastawek sercowo-naczyniowych.
Bardzo czułym na wahania aktywności słonecznej jest układ krwiotwórczy. Od dawna obserwowano i próbowano tłumaczyć odchylenia
od prawidłowego obrazu krwi. Stwierdzono wyrażną zależność tych
zmian od wahań aktywności słonecznej. Polegały one na zmniejszeniu
lub zwiększeniu ilości krwinek białych i limfocytów we krwi. Ob.iawy
leukopenii (niedobór krwinek białych) i leukocytozy (zwiększenie ilości
krwinek białych) występowały okresowo. Szczególnie dużą ilość wypadków leukopenii obserwowano w latach 1956--1957. W tych to lata-Ćh
miało miejsce nasilenie aktywności słonecznej. W czasie pierwszej wojny światowej notowano duży wzrost limfocytoz (zwiększenie ilości limfocytów); podobny stan istnieje obecnie. We wspomnianym czasie zaznaczyło się maksimum aktywności słonecznej 11-letniego cyklu, bY-łO
ono jednak niższe niż w czasach dzisiejszych. na które przypada zsumowanie się dwóch maksimów - cyklu 11-letniego i BO-letniego.
Niektórzy badacze tłumaczą wzrost leukop enii, leukocytoz i limfocytoz bądź to złymi warunkami bytowymi jak w latach 1917-1918, bądź
też stosowaniem sulfonamidów. Jest to jednak absurdalne, gdyż leki te
zostały po raz pierwszy zastosowane o wiele lat później, obecnie zaś,
gdy złe warunki bytowe nie wchodzą w rachubę, obserwujemy także
nasilenie tych przypadków. Stwierdzono dalej pojawienie się we krwi
obwodowej przesunięć i zmian w elementach morfotycznych, np. wystąpienie leukopenicznych form myeloblastów oraz zaostrzenie objawów
choroby Werlhoffa (upośledzenie czynności układu płytkotwórc:llego).
Objawy te wystąpiły w dniach nasilenia aktywności słonecznej. Krzywa
ilości zachorowań prawie pokrywa się z krzywą parametrów charakte-

leżności

przykładów

między

ryzujących

aktywność

Słońca.

Układ

krwiotwórczy jest bardzo czułym wskaźnikiem biologicznym,
dlatego też dalsze badania zjawisk zachodzących w obrazie krwi mo_gą
wnieść wiele nowego do heliogeofizyki.
(Wg Priroda, nr 6, 1959, str. 92)
Odkrycie punktowego

źródła

M. Maciejczyk-Marczewska

promieniowania kosmicznego w Orionie

Fizycy japońscy Y. S e ki d o, S. Y o s h i d a i Y. Kam i y a z uniwersytetu Nagoya ogłosili niedawno obszerne sprawozdanie z badań
punktowego źródła promieniowania kosmicznego, wykrytego przez nich
w gwiazdozbiorze Oriona. Obserwacje były wykonywane za pomocą
"teleskopów" złożonych z liczników Geigera-Miillera. Zdolność rozdzielcza aparatury była lepsza od 5°. Wstępne badania w latach 1952-1953
wykazały istnienie punktowego źródła promieniowania a dalsze badania (1954-1956) przyniosły bardziej kompletne wyniki. Zródło promieniowania kosmicznego ma współrzędne a = 5"15m, l>= + 0°,5. Natężenie jego promieniowania wynosi średnio 10% natężenia izotropowego promieniowania kosmicznego ale zmienia się dość wyrażnie
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w czasie, prawdopodobnie ze względu na modulujący wpływ pola magnetycznego Słońca.
Istnienie punktowego źródła promieniowania kosmicznego nie znalazło jeszcze zadawalającego wyjaśnienia. Dotychczasowe teorie pochodzenia promieniowania kosmicznego były przystosowane do jego izotropii, wskazywanej przez dotychczasowe obserwacje . K r a u s h a a r
przypuszcza, że źródłem tym może być ruchomy obłok materii między
gwiazdowej o silnym polu magnetycznym, N a g a s h i m a natomiast
sądzi, że być może lokalne niejednorodności pola magnetycznego w pobliżu źródła mogą wywierać na cząstki promieniowania swego rodzaju
wpływ " ogniskujący".

(wg The Physical Review, 113, 1108, 1959 r .)

A. Wróblewski

Nowy satelita

C·nia 18. IX. 1959 został ulokowany na orbicie za pomocą trzystopniowej rakiety nowy satelita : Vanguard III. Krąży on po dość obszernej
elipsie, której" apogeum wznosi się 3700 km nad powierzchnią Ziemi,
perigeum zaś zniża się do 507 km. Stosunkowo wysoko położone p ~ rigeum
(pod tym względem ustępuje tylko Vanguardowi I - 650 km) rokuje
długi "żywot " satelicie, który wyniesie zapewne kilka dziesiątek lat.
Ciężar satelity, największy z dotychczasowych Vanguardów, wynosi
45 kg. Satelita zawiera między innymi przyrządami pomiarowymi : magnetograf i rejestrator natężenia promieniowania Rentgena, wysyłanego
przez Słońce .
Vanguard III jest 15-tym z rzędu sztucznym satelitą Ziemi. Obecnie
(22. IX. 1959) na orbitach okołoziemskich utrzymuje się 8 satelitów:
Sputnik III, Vanguard I, II, III, Explorer IV, VI i Discoverer V, VI.
Najcenniejsze dla nauki są oczywiście satelity wyposażone w baterie
słoneczne : Sputnik III, Vanguard I , Explorer VI.
J . Gadomsk i

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Karpaty
Niedaleko na pólnoc od krateru Kopernik leżą Karpaty . Ten łańcuch
górski, tworzący południową granicę Morza Deszczów ciągnie się na
długości ponad 350 km i jest bardzo rozczłonkowany , składając s ię
w wielu miejscach z odosobnionych masywów. Wewnątrz łańcucha leży
kilka sporych kraterów: Tobias Mayer (35 km średnicy), Gay-Lussac
(24 km) i Wagner (23 km). Kilka innych nie ma jeszcze ustalonej nazwy.
Również i szczyty łańcucha nie mają własnych nazw, lecz oznaczone są
tylko literą M i kolejnym numerem. Najwyższy szczyt Karpat, M 10,
wznosi się na wysokość 2100 m i jest położony około 60 km na płd. za<:hód od krateru T. Mayer. Wymienione utwory łatwo jest odnaleźć na
mapce i fotografii okolic Mare Imbrium, zamieszczonej w nr 3 "Uranii"
195Q r .
A. Wróblewski
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NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA

Mgławica

Mgławica

planetarna w Lutmi M57 (NGC 6720)

znajduje się pomiędzy jasnymi gwiazdami 'V Lyr i gwiaLyr toteż jest wyjątkowo łatwa do odnalezienia na
niebie. (Jej współrzędne (1900,0) wynoszą n = 18h49,11)9 i b == 32°54'). Jasność mgławicy nie jest jednak duża, gdyż wynosi tylko 9m,3, toteż
przez lornetki jest ona widoczna z trudem i nie ma efektownego wyglądu. W lunecie przedstawia ona jednak wspaniały widok, gdyż wobec
małych rozmiarów kątowych (59" X 83") i pierścieniowntego kształtu
jej jasność na jednostkę powierzchni jest duża, toteż świecący pierścień
mgławicy wyrażnie odcina się nawet na niezbyt ciemnym tle nieba.
Obserwowana przez teleskop mgławica M57 ma wygląd wyrażnie zar.xsowanego "kółka dymu papierosowego'' (kształt mgławicy jest nieco
eliptyczny). Jasność gwiazdki centralnej jest tak mała (14m,7), że dojrzeć ją tylko można przez duże teleskopy astronomiczne. Mgławica położona jest w odległości 5400 lat światła od naszego układu słonecznego.
Zbliża się ona do nas z szybkością 19,1 km,sek. Liniowe rozmiary mgła
wicy wynoszą 14600X20600 miliardów km (100000 X więcej niż średnica
orbity Plutona). Mgławica zarówno rozszerza się (powiększa swoje liniowe rozmiary) jak i obraca wokół gwiazdy centralnej. Okres dobrej widoczności mgławicy przypada na lato i jesień.
A. Marks
zdą zaćmieniową ~
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Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ
Pierwsze fC'tografie spalonego Obserwatorium \Varszawskiego
Personel Obserwatorium został wysiedlony z Warszawy 11. VIII. 1944_
Podpisany i prof. M, K a m i e ń s k i przedostali się 12. X. 1944 r. za
zezwoleniem żandarmerii okupacyjnej - z Okęcia do gmachu. Zastali
wśród rowów strzeleckich i zaminowanego terenu jedynie wypalone
doszczętnie mury.
W r. 1946 osiągnął podpisany po drabinach wraz z laborantem J. Gr u dk o w ski m i grupą ślusarzy wyższe kondygnacje gmachu. Reprodukujemy 8 fotografii zdjętych przez podpisanego tego dnia. Przedstawiają·
one:
l) Elewację Obserwatorium od północo-zachodu, 2) elewację od
wschodu, 3) salę południkową (widoczne słupy koła południkowego
i w głębi konstrukcja metalowa wypalonej kopuły wschodniej), 4) salę
południkową (w głębi resztki wieżyczki meteorologicznej), 5) taras ·
wschodni. 6) demontaż z wieży zachodniej resztek 20-centymetrowego
refraktora Grubba, 7) elewację od południa, 8) taras południowy.
Spłonęła doszczętnie biblioteka (11 OGO numerów inwentarzowych,
w tytn wiele "białych kruków" z XV i XVI w.) oraz księgozbiór Jana
S n i a d e ck i e g o, przekazany Warszawie po likwidacji Obserwatorium
w Wilnie. Zespół chronometrów, pomniejszych narzędzi (fotometr fotoelektryczny Schilta) oraz cenniejsze przedmioty z mieszkań służbo
wych astronomów zostały przez hitlerowców wywiezione
J. Gadomski

Fot . 1.

Fot. 2.
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Fot. 3.

Fot. 4.

Fot . 5.

Fot. 6.
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Fot . 7.

Fot. 8.

PORADNIK OBSERWATORA
Gwiazdy zmienne
Efemerydy gwiazd zaćmieniowych na listopad (podane są przybliżone momenty minimum w czasie środk . -europejskim).
WW Aur: XI, ld24hOOm, 5dl9hQQm(wt), 7dlh15m, 10d20h15m(wt), 12d2h30m,
15d2lh3Qm(wt), 17d3h45m, 19d16h30m, 20d22h30m(wt), 22d4h45m,
24d17h30m, 25d23h45m(wt), 29dl8h4.5m,
AR Aur: XI, 4dOh45m, Sd3h45m, 24d17hOOm; 28d20h15m,
:RZ Cas: XI, 3d19h3Qm, 5dOhl5m, 6d4h45m, gd}ghoom, 10d23h3Qm, 12d4h15m,
15d1Sh15m, 16d23hOOm, 18d3h45m, 2ld17h45m, 22d22h15m, 24d3h15m,
27d17h1Em, 28d2lh45m, 30cl2h4Em,

396

URANIA

AR Lac: XI, }d3h30m, 3d3h15m, 5d2h45, 7d2h30m, 9d2h15m,

Udlh45m,
13d}h}5m, 15dlhOOm, 17dOh30m, 18d24hOOm, 20d23h45m, 22d23h}5m,
24d22h45m, 2.6d22h30m, 28d22hOOm, 30d21h45,
RR Lyn: XI, 10d17h15m, 20d16hOOm, 30d14h15m,
f} Lyr: XI, lld12h, 24d10h,
AW Peg: XI, 6d17h, 17d8h, 27d23h,
EE Peg: XI, 8d19h}5m, 14d}h}5m, 16d16h}5m, 2Id22hi5m, 29di9h30m.
~Per: XI, 3dl5h30m, 12d5h45m, I5d2h45m, I7d23h30m, 20d20h15m, 23d17hOOm.
A. Wróblewski
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

Jan Gadomski - Obrazy nieba, Warszawa, Nasza Księgarnia, 1959 r.
10.000, cena 65 zł.
Wydana ostatnio książka Dr G a d o m ski e g o, świetnego popularyzatora astronomii, stanowi pozycję wyjątkową na naszym rynku
księgarskim. Jest to właściwie piękny album, na który składa siG około
250 ilustracji czarno-białych i 16 wielobarwnych. Są to w przeważa
jącej części reprodukcje fotografii obiektów niebieskich, fotografii, wykonywanych przy użyciu największych teleskopów świata, nie brak
jednak także map, rysunków i wyjaśniających szkiców. We wstępie podane są przystępne definicje najważniejszych terminów astronomicznych.
Część fotograficzna podzielona jest na 7 rozdziałów: Narzędzia astronomiczne, Ziemia, Księżyc, Słońce, Ci.ała układu słonecznego, $wiat
gwiazd, świat galaktyk. Każdy rozdział poprzedzony jest kilkoma
stronami wprowadzenia. Te krótkie ustępy tekstu, w większości świet
nie napisane, umożliwiają nawet zupełnie nieprzygotowanemu czytelnikowi zapoznanie się z problematyką i osiągnięciami różnych gałęzi
astronomii.
Najcenniejszą częścią książki są oczywiście ilustracje. Zasługą autora
jest, że poza nielicznymi wyjątkami (o których za chwilę) są one bardzo
właściwie dobrane. Duża liczba zdjęć została ogłoszona po raz pierwszy
w polskim wydawnictwie. Graficzna strona albumu stoi na niezwykle
wysokim poziomie, niespotykanym dotąd w Polsce w wydawnictwach
astronomicznych. Nie można pominąć milczeniem nazwiska autora
opracowania graficznego, Mateusza Gawrysia.
Wydaje mi się, że znaczenie albumu .. Obrazy nieba" dla popularyzacji astronomii jest zupełnie wyjątkowe . Polski miłośnik nieba nie
tylko nie ma na razie możności bezpośredniego podziwiania ciekawszych
obiektów nieba przez wielkie teleskopy, ale był dotychczas pozbawiony
również możliwości oglądania fotografii tych obiektów, oczywiście fotografii na wysokim poziomie, jakie spotyka się w wydawnictwach
zagranicznych. Np. mimo stosowania papieru kredowego reprodukcje
w "Uranii" są złe i mało wyraźne. Na przeszkodzie stoi głównie wysoki koszt ilustracji i brak odpowiednich urządzeń drukarskich (ogólna
bolączka w naszym kraju). "Obrazy nieba" umożliwiają wielu miłośni
kom obejrzenie po raz pierwszy prawdziw~e pięknych widoków Kosmosu,
a przecież wiadomo, że obraz znacznie silniej przemawia do wyobraźni
niż nawet najpiękniej ułożony tekst. Album może odegrać ważną rolę
jako źródło ilustracji do wszelkich pogadanek czy wystaw, szczególnie w mniejszych ośrodkach, · gdzie podobny wybór fotografii astronomicznych jest unikatem.
W kilku miejscach autor mógł, jak się wydaje, zrobić lepszy wybór materiału. Poważnym mankamentem jest, moim zdaniem, brak
nakład
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wykazu nazw kraterów k s iężycowych, mimo iż zostały one oznaczone
numerami na reprodukowane;_ mapie. Wykaz taki zająłby dwie strony
a przydatność jego w obecnym okresie zainteresowania Księżycem nie
ulegałaby dyskusji. Reprodukowana mapa Marsa ma niewielką wartość,
lepszych i dokładniejszych mo ż na by wyliczyć kilka. Brak jest jakichkolwiek fotografii czy rysunków .Merkurego, a przecież istnieje
nawet kilka dokładnych map powierzchni tej planety. Zamieszczone
jest zdjęcie stosunkowo niewielkiego radioteleskopu. nie wywierające
takiego wrażenia jak np. fotografia olbrzyma z Jodrell Bank. Takich
zastrzeżeń mam jednak niewiele.
Wreszcie najbardziej przykry obowiazek recenzenta : zwrócenie uwagi
na błędy i nieścisłości. Niestety jest ich do E ć sooro, biorąc pod uwagę
szczupło ś ć tekstu. W erracie sprostowane są błedy najmniej istotne.
Nie chodzi mnie rzecz prosta o takie zagadnienia jak np. odległości
czy wielkości galaktyk (sq to sprawy dotychczas nie dość pewnie ustalone), choć i tu autor mógł skorzystać z najnowszych źródeł, odzwierciedlających - stan wiadomości, powiedzmy, z roku 1958. Inna jest jednak
sytuacja jeśli chodzi np. o rozmiary kraterów na Księżycu, znane obecnie
z dokładnościa 2-3 km. W albumie pokaźna część danych lic7bowych
odnoszących się do tych zagadnień jest błedna . Wymieniam przykła
dowo : podane jest. że kratery Archimedes, Autolycus . Aristillus (rys. 39),
Langrenus (rys. 28), Theophilus (rys .34) i Kepler (rys. 35) maią średnice
kolejno : 200, 100, 140, 100, 200 i 20 km, podczas gdy w rzeczywistości
ś rednice te wynoszą: 60, 38, 56. 137, 105 i 35 km . Mare Imbrium ma
ś rednicę niewiele ponad 1100 km. natomiast w albumie p0dano cyfrę
ponad 2000 km . Podobnie jest ze średnicą Mare Nectaris (podano 600 km
zamiast 290). Krater, o którym mowa w podpisie do rys. 27 to Picard
a nie Struve, który leży w odległości kilkuset kilometrów od Mare
Crisium. Nie ma na Ksieżycu góry Leibnitza. a tylko łańcuch Gór
Leibnitza. Mniej poważnych pomyłek liczbowych ject wiele .
Na str. 14 podano. że na Mt Palomar można osiągnać powiększenie
20 000 razy, co oczywiście st:>_nowi tylko teoretyrzn::~ gr::~nicę instrumentu,
nigdy nie osią ganą w praktyce (patrz Uremia. nr 9 z b . r ., str. 336\. Na
str. 29 podano, że okres obrotu Ziemi dokoła osi wynosi 24 godziny
(w rzeczywistości 23h56m04S). średnice planetoid podane na rys. 76 są
p rzynajmniP.i dwukrotnie za małe . Krater meteorytowy w Arizonie ma
średnicę 1207 m, a nie 3,8 km, jak podano w podpisie do rysunku 118.
Okres obrotu Saturna dokoła osi wynosi ponad 10h (na str. 73 podano
9h25). Pr7y r ys. 145 podano, że wybuch Supernowej, wskutek którego
powstała mgławica cirrusowa w Łabędziu, nast ą pił 1000 lat temu. co
jest oczy ;viście niemożliwe ze względu na ogromne rozmiary mgławicy .
Wiek jej ocenia się na conajmniej 50 000 lat. Podobnych nieścisłości jest
więcej .

Możn a
obja ś nień .

bv zarzucić autorowi zbytnią kategoryczność w formułowaniu
W wielu miejscach, gdzie omawiane są zagadnienia bardzo
niepewne i w ż adnym razie nie wyjaśnione do końca. brakuje wprost
słów: "przypuszczalnie", "prawdopodobnie", "około" itd. Takie ujmowanie n''"awy by łoby bardziej wła~ciwe i 0opowiadałoby obecnej sytuacii
w wielu d ziedzinach astronomii. Niezodentowany Czytelnik moż e się
zdziwić spotyke>'a c w innych źródład' odmienne dane o wielu zagadnieniach (prz y kładow o: ucieczka galaktyk. kanały Marsa, doba Wenus itd.),
które w ś w ietle obj aś nień albumu wydają się być bezspornie wyjaśnione.
Usterki te nie mogą jednak wpłynąć na dodatnią ocenę omawianego
wydawnictwa , którego znaczenie dla popularyzacii astronomii, iP~t. oow t-:uzam, wyj ą tkowe.
An ti n:ei Wróblewski
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Z KORESPONDENCJI
Meteor Tunguski
W naszej prasie pojawiła się niedawno wiadomość o oświadczeniu
radzieckiego pisarza A. K az a n c e w a, który twierdzi, że meteor, który
spadł 30. VL 1908 r. na Syberii, nie był wcale meteorem ,ale rakietą
kosmiczną z Marsa. Powracała ona z Wenus i przelatując w pobliżu
Ziemi została zni5zczona wskutek wybuchu silnika atomowego. Uczony
radziecki S z t er n f e l d podobno wyliczył, że rakieta, która ma lecieć
z Wenus na Ziemię przy minimalnym zużyciu paliwa, powinna przybyć
na Ziemię właśnie 30. VI. 1908 r. Oprócz tego Kazancew podaje jeszcze
wiele innych dowodów. Zgadza się z nim S z k ł o w s k i, który twierdzi, że księżyce Marsa są sztucznymi satelitami zbudowanymi przez mieszkańców planety.
Argumenty Kazaneewa są bardzo niepewne. Na podstawie tego, co
wiem o Marsie, uważam całą tę teorię za bardzo nieprawdopodobną.
Jest jednak wielu ludzi, którzy w to wierzą. W prasie ukazuje się na
ten temat bardzo wiele, ale w czasopismach poważnych nie ma nic. Czy
dlatego, że tam na ten temat nic nie wiedzą, czy też po prostu nikt w tą
hipotezę nie wierzy? Jakie są Wasze zapatrywania na ten temat? Proszę o łaskawą odpowiedź listowną lub w "Uranii".
Jaroslav Stfe§tik, Litovel, Czechosłowacja
Sprawa rzekomego "pojazdu z Marsa" znalazła oddźwięk również
i w Polsce, w szeregu niepoważnych wypowiedzi prasowych. W "Uranii"
nie było na ten temat żadnej notatki, sądziliśmy bowiem, że Czytelnicy
sami wyrobią sobie właściwy pogląd na to zagadnienie. List Czytelnika
z Czechosłowacji dał jednak doskonała s-posobność do podania szerszego
wyjaśnienia sprawy meteoru tunguskiego.
Twierdzenia K a z a n c e w a i jego współpracownika L i a p u n o w a,
})r-ef)&geWIHle przez nich od r. 1946, wzbudziły wiele protestów wśród
uczonych radzieckich, którzy wielokrotnie wskazywali, że fantastyczna
hipoteza "pojazdu z Marsa" nie ma nic wspólnego z naukowym traktowaniem zagadnienia meteoru Tunguskiego. Po bliższym zbadaniu okazuje się b<lwiem, że większość "argumentów", na których opiera się hipoteza statku kosmicznego, jest nieprawdziwa. Ostatnio ukazała się
w Moskwie książka Kazaneewa .. Go .~ć z Kosmosu", w której autor
podtrzymuje swe poglądy . Ma ona postać opowiadań fantastycznych
(ukazała się zreszta w serii "Podróże- Przygody- Fantastyka"), ale
zawiera również przypisy, mające stanowić uzasadnienie hipotezy statku
z Marsa. W jednym z ostatnich numerów dwumiesięcznika Astronomiczeskij Zurnał (nr 2 z 1959 r., str. 381) omówiono obszernie to ostatnie
wystąpienie Kazancewa, podkreślając jego szkodliwość . .. ...To już nie
dowolne tłumaczenie faktów czytamy tam - ale konsekwentne
i świadome oszukiwanie czytelników, mające na celu wykazanie , że
właśnie on, Kazancew, rozpoznał rzeczywistą naturę złożonego zjawiska,

na przekór wszystkim " domyslom" przedstawicieli nauki oficjalnej ...

Jeden z argumentów podawanych przez Kazancewa, to rzekome syradiowe z Marsa, które podobno odbierano na Ziemi w latach
1920-1924 na fali 300 000 metrów(!). Autor hipotezy zapomina tu, że fale
o takiej długości w ogóle nie przedostają się przez jonosferę, która przepuszcza tylko fale w ,.oknie " radiowym od około l cm do około 60 m.
Jeśliby wiec nawet ,.Marsjanie" usiłowali się z nami porozumieć na
drodze radiowej, musieliby używać fal o długościach we wspomnianym
,.Okl}ie", bowiem inaczej ich sygnał odbijałby się od jonosfery i wracał
na zewnątrz.
gnały
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Powoływanie się na A.
Prędkość i kierunek ruchu
że nie mógł to być "statek
kilkakrotnie właśnie ... sam

S z t e r n f e l d a też nic tu nie pomoże.
meteoru Tunguskiego świadczą wyr-aźnie.
kosmiczny" lecący z Wenus. Pisał o tym
A. Szternfeld (np. ostatnio w miesięczniku
.,Wokrug swieta", nr 10, 1959 r., str. 9).
Kazancew triumfalnie podaje, że, jak wynika z obserwacji wizualnych, meteor Tunguski leciał lotem hamowanym, co przesądza, że był
to "statek kosmiczny". Jest to tylko jeszcze jeden dowód braku u autora
podstawowych wiadomości, wiadomo bowiem, że w atmosferze ziemskiej
wszystkie meteory poruszają się ruchem hamowanym.
W innym miejscu Kazancew wspomina, że w r . 1956 w obserwatorium
w Pułkowie zaobserwowano na Marsie wybuch atomowy. Widać tu znów
bezkrytyczne podejście do zagadnienia. Rzeczywiście na Marsie obserwowano jasne rozbłyski świetlne i to nie raz, lecz kilkakrotnie, ale natura ich nie jest jeszcze wyjaśniona. Może powodują je wybuchy wulkaniczne, może upadek wielkich meteorów co na Marsie jest bardziej
prawdQpodobne ze względu na bliskość strefy planetoid, nie są też wykluczone inne przyczyny, np. eksplozje sztuczne. Ale są to tylko domysły, bowiem brak jest jeszcze obszerniejszych danych obserwacyjnych.
Nie można więc bezkrytycznie i kategorycmie mówić o wybuchu atompwym - dziele .. Marsjan". Kazancew stara się uzasadnić swój fantastyczny pomysł opowiadaniem o śmierci tubylców w okolicy upadku
meteoru na skutek jakoby działania ciał promieniotwórczych (choroba
popromienna). Okazuje się, że jest to opowiadanie zmyślone, bowiem
żadnych wypadków z tubylcami nie było. W innym miejscu autor pisze,
że ekspedycja Komisji Meteorytyki, pracująca w 1958 r. w tajdze Tunguskiej pod kierownictwem K. P. F l o re ń s k i e g o stwierdziła, że
katastrofa z r. 1908 była wybuchem atomowym . .. To już po prostu klamstwo - czytamy w Astronamiczeskim Zurnale - ani czlonkowie ekspedyGji , ani jej kierowroik do

żadnego

podobnego wniosku nie dosrli ... "

Trzeba dodać .że wszystkie zjawiska obserwowane w tajdze Tunguskiej w dniu 30. VI. 1908 r. można doskonale wytłumaczyć na podstawie
dobrze opracowanych teorii spadku meteorów. Olbrzymi meteor przeszył atmosferę ziemską i z resztą prędkości kosmicznej uderzył o powierzchnię Ziemi. Podczas upadku wydzieliła się tak wielka ilo ś ć
energii (oceniana na około 1021 ergów\. że większość masy meteoru
zamieniła się w parę lub w postaci pyłu rozproszyła się w powietrzu .
Krater powstały przy wybuchu nie zachował s ię długo (zniknął , być
może, już następnego lata), bowiem meteor spadł na wielkie zabagnione
torfowisko, tzw . .,Błoto południowe" .
Poglądy S z k ł o w s k i e g o to zupełnie inne zagadnienie . O satelitach Marsa pisaliśmy już obszernie w .,Uranii" (nr 3 i 7 z br.), zestawia jąc fakty, stwierdzone tym razem naukowo, i podając ich różne tłuma
czenia. Hipoteza, że są to ciała wprowadzone na orbity w sposób sztuczny wydaje się tak samo uzasfldniona, jak hipoteza, że są to schwytane
planetoidy (i jedna i druga hipoteza są r6wnie nieprawdopodobne) . Oba
tłumaczenia są oparte na stwierdzonych faktach w przeciwieństwie do
hipotezy Kazancewa, opartej na faktach do niej dopasowanych.
Skoro już mowa o fikcji, to przecież temat meteoru Tunguskiego wykorzystał już St. L e m w .. Astronautach ", zachowując jednak właściwy
umiar i nie przybieraiąc pozy uczonel{o, usiłujacego przekonać czytolnika o słuszności swoich domysłów. Kazancew teP"o umiaru nie zachowuje, o czym świadczą jego liczne "naukowe" a r tykuły i wywiady .
A. Wróblewski
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W sprawie koloroWYch fotografii nieba
Szereg czasopism zamieściło ostatnio liczne · artykuły o kolorowych
lotograflach niektórych obiektów astronomicznych, wykonanych przez
W. C. M i 11 er a w obserwatoriach na M t. Wilson i Palomar. Artykuły
przypisują wielkie rzekomo znaczenie tego rodzaju poczynaniom. Również i .,Urania" nie ustrzegła się podobnych nieścisłości w notatce
"Pierwsze kolorowe fotografie nieba" (nr 9, 1959, str. 327), W. C. Miller
urósł w nim do rangi .,naukowego fotografa" 1 ) dwu wielkich obserwatoriów, a stwierdzenie, że poszczególne obiekty astronomiczne mają na
jego zdjęciach takie barwy, jakie od dawna im się przypisuje - do roli
zasadniczęgo odkrycia.
Rozwój fotografii barwnej, pozostającej znacznie w tyle za fotografią czarno-białą, będzie mieć pewne znaczenie jedynie w dziedzinie
popularyzacji astronomii. Tam rzeczywiście obejrzenie barwnych fotografii ułatwia zrozumienie charakterystycznych cech i budowy mgławic
gazowych, fizycznych właściwości galaktyk itp. Ich znaczenie naukowe
jest jednak zupełnie znikome. Zastosowanie klisz czarno-białych, czułych na różne części widma od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni,
wraz z odpowiednimi filtrami barwnymi pozwala na badanie rozkładu
natężenia promieniowania w widmach gwiazd i mgławic w sposób
ilościowy. W przeciwieństwie do tego kolorowe fotografie dają jedynie
;akościowy obraz badanych obiektów i to jedynie w wąskim przedziale
barw, na jakie czułe jest oko ludzkie. O iluzoryczności takiego obrazu
niech świadczy przykład dwu mgławic: pyłowej, oświetlanej przez czerwoną gwiazdę późnego typu widmowego i gazowej, złożonej głównie
z wodoru, świecącego w linii Ha; na fotografii barwnej obydwie będą
miały zabarwienie czerwonawe, nie wykazując zasadniczych różnic;
użycie fotografii czarno-białej (z odpowiednimi filtrami) bez trudu
pozwoli na zbadanie fizycznych eech obydwu obiektów. Nie trzeba
chyba dodawać, że próba oceny temperatur ~iazd na podstawie
·fotografii byłaby cofaniem się wstecz o dobre kilkadziesiąt lat. Podsumowując, stwierdzić wypada, że nie jest żadną rewelacją uzyskanie
na kolorowych zdjęciach niebieskawego zabarwienia gwiazd typu O i B.
czerwono świecacych mgławic wodorowych, czy zmiany barwv przy
przechodzeniu od jądra galaktyki w Andromedzie ku jej peryferiom;
może to świadczyć co najwyżej o poziomie. na jakim znajdnie się obecnie
technika barwnej fotografii. W przyszłości odegra ona być może doniosłą rolę w popularyzacji astronomii.
I wreszcie jeszcze jedno: fotografie Millera nie sa wcale pierwszymi.
"Próby maiące na celu otrzymanie barwnych fotografii obiektów astronomicznych były wykonywane od dawna i wielokrotnie kończyły się
powodzeniem. Dla przykładu: s7ereg kolorowych fotografii planet, korony słoneC'znej ito, zawiera radziecki podrPcznik astronomii dla szkół
pedagogicznych P o p o w a, B a j e w a, W o r o n c o w - W i e l i a m in o w a i Ku n i ck i e g o, wydany jeszcze w 1953 roku . J . Smak
Używaiąc w tytule notatki określenia ,.pierwsze kolorowe fotografie nieba" miałem na myśli fotografie obiektów nieba gwiaździstego:
gwiazd, mgławic, galaktyk itp. Barwne foto.e:rafie "'lanet s., oczywiście
wykonvwane od lat {p. np. Urania, 1953, str. 181). Zdjęcia kolorowe maią
'Oczywiście najwieksze znaczenie dla popularyzacji astronomii. co zresztą
jasno wynika z treści notatki.
J. Gadomski
1 W sytuacji, gdy przeszło połowę wszystkich obserwacji dokonuje
~ię przy u7yciu kliszy fotograficznej , każdy astronom-obserwator jest
-<>czywiście fotogrll.fem.
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TO I OWO
W północnych Węgrzech, w górach Matra, powstaje kosztem około
10 milionów zł. nowe obserwatorium astronomiczne. Znajdować się ono
będzie na wysokości 902 m npm. Głównym instrumentem będzie 90 cm
reflektor firmy Zeiss. Będzie tam także zainstalowany astrograf. Budowa zostanie zakończona w bieżącym roku.

*

ZSRR zakupił w NRD pierwsze 13 refraktorów, które zostaną przydzielone pierwszym Ludowym Obserwatoriom Astronomicznym w ZSRR.

"'

Fabryka Zeissa w Jenie (NRD) skonstruowała refraktor typu courle
o średnicy obiektywu 150 mm i ogniskowej 2250 mm. Nieruchomość
i łatwa dostępność okularu czyni z niego idealny instrument dla popularyzacji astronomii. Refraktor wyposażony jest w szereg instrumentów pomocniczych pozwalających na pracę naukową. Można go
umieścić w kopule już o średnicy 3 m.

*

W 1959 r. mija 40 lat od chwili ukazania się pierwszego numeru
RiSe Hvezd, a w grudniu 1958 r. minęło 41 lat istnienia Czechosło
wackiego Towarzystwa Astronomicznego.

*

W dniach 19-21 VIII 59 r. odbyła się w Brnie VI konferencja pracowników Ludowych Obserwatoriów Astronomicznych i Kółek Astronomicznych. Wzięło w niej udział około 250 pracowników z 34 Ludowych Obserwatoriów i wielu z Kółek Astronomicznych (liczba kółek
przekracza 300\. Wzieli w niej także udział zawodowi astronomowie.
Na konferencji podsumowano osiągnięcia czechosłowackiego amatorskiego ruchu astronomicznego i opracowano wytyczne na przyszłość. Z ciekawszych doniesień wymienić należy poruszenie n'l konferencji sprawy
budowy w lata c h 1959-63 planetarium i Ludowego Obserwatorium
w Bratysławie i fakt. że w 1958 r. zorganizowano w Czechosłowacji
10 000 różnych
akcii astronomic~nych w których uczestniczyło
300 000 słuchaczy. W czasie konferencji Dr V a l n i cek stwierdził, że
za nnilepszy dla Ludowych Obserwatoriów instrument należy uznać
refraktor o ~rednicy obiektywu 15-20 cm i ogniskowej 3 m. Z doniesień
astronomów 7awodowych należy wymienić projekt budowy
w Ondrzejowie teleskopu o średnicy 2 m. Z polskich gości wzięła udział
w konferencji mgr M ar i a P a ń k ów z Chorzowskiego Planetarium
i Ludowego Obserwatorium. Następna konferencja odbędzie się w Karlowych Varach.
A. Marks

*

H. H. N i n i n g er podaje, że ilość tektytów trebranych przez
pewnego, jak go nazywa, "entuzjastę" z Manili (Filipiny), s1ęga
500 000 sztuk. On sam w okolicy Sajgonu (Wietnam Płd.) zebrał w ciągu
kilku godzin blisko 800 okazów.
J. Pokrzywnicki

I{R.ONIKA

l

>

ZAŁOBNA

Dnia 5. IX. 1959 r. zmarł nagle w Londynie Kazimierz Z ar a n ki ew i c z, nasz długoletni członek, entuzjasta astronomii, założyciel i pierwszy prezes Folskiego Towarzystwa Astronautycznego, prof. Folitechniki
Warszawskiej.
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
A. Barbackil
Lis top'.\d 195!! r.
ld-30d. M er kury osiąga
w dniu 3. XI. największe
wschodnie odchylenie od Słoń
ca (23°33'); mimo to warunki
widzialności planety nie ukła
dają

się

pomy ś lnie, głównie
du ż ego zboczenia
południowego. 24. XI. na stą pi
dolne złączenie ze Słoń c e"'l , po

z powodu

czym Merkury przej.d zie na
niebo wschodnie, gdzie b ę d z ie
go można obserwować.
W e n u s o siąga w dniu 11.
XI. największe wschodnie odchylenie od Sło ńca (46°37')
skutkiem czego wschodzi na
cztery godziny przed wschodem Słońca . Odszukanie nie
przedstawi żadny ch trudności
ze względu na dużą j a sność ;
Wenus przebywa w Pannie
i kieruje się ku Kło sowi.
M a r s niewidoczny, bezpośrednio po górnym złącz e
niu ze Słońcem (30. X .) po
czym zacznie uka zywać się na
niebie wschodnim .
.T o w i s z
zwolna zbliża
s ię do złączenia ze Słońcem
(5. XII.).
S a t urn dojd7ie do złą
czenia ze Słońc c m w miesiąc
po .J owiszu: w listopadzie
Świeci nisko na pd-zachodzie
i tylko krótko widzialny jest
wieczorami.
Uran przemieszcza się
ruchem prostym we Lwie;
odszukamy go łatwo lornetką
na zachód od Regulusa.
N e p t u n w Wa dze, o dwie
tarcze Księiyca na północo
wschód od lambda Panny.
26dX-16dXI Ukazują się
meteory z roju Taurydów,
przy czym maksymalnego natężenia
roju spodziewać się
należy między l a 7. XI. przy
ilości około 6 meteorów na
godzinę. Radjant roju znajduje
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od Plejad. Obserwacje tego roju

2d
3d
4<1
5d

18h8 Księżyc mija Jowisza o 4• na północ.
llh Merkury w największym odchyleniu wschodnim (23.33').
16°6 Księżyc mija Saturna o 4• na północ.
18h Zakrycie jasnej gwiazdy ro Strzelca (4~0) przez Księżyc.

ię
gwiazdobiorze Byka, na południe
mają duże znaczenie naukowe.

Podajemy momenty zjawiska obliczone przez Obserwatorium U. J .
18h41m4, Wrocław 18h42rn4, Toruń 18h42m5, Kraków 18h45m8,
Warszawa l8h45m1.
12dlh Wenus w największym odchyleniu wschodnim (4.6°37')).
12d5h6 Minimum blasku Algola. Bliski pełni Księżyc będzie utru{]nial wybitnie obserwacje wizualne, aż do chwili swego zachodu
(w Warszawie 3h21m).
15d-17d Ukazują się meteory należące do roju Leonid z radiantu
znajdującego się w tzw. Sierpie Lwa. Maksymalnego natężenia spo<iziewamy się w dniu 16. XI. przy ilości około 4 meteorów na godzinę.
Pełnia Księżyca bardzo utrudni w tym roku obserwację tego ciekawego
roju.
15d2h5 Minimum blasku Algola. Jak poprzednie, minimum będzie
trudno obserwowalne z powodu przeszkód ze strony Księżyca.
16d19h Zakrycie Alebarana (alfa Tau, 1~ ' 1) przez Księżyc w fazie
tuż po pełni. Podajemy momenty wg Obserwatorium U. J.
Poznań

Foczątek

Foznań
Wrocław
Toruń

19h35~8
34~'3
37~3
34~' 6

Koniec
20h33~3
301~12

351114
28 1 ~2
34m' l

Kraków
Warszawa
37~' 5
17d23';'3 Minimum blasku Algola. Ksi<;życ tuż po pełni jeszcze bę
~lzie silnie przeszkadzał obserwacjom.
20d3h Zakrycie jasnej gwiazdy lambda Bliźniąt (3~' 6) przez Księżyc.
Momenty według Obserwatorium Krakowskiego.
Foczątek

Koniec

Foznań
\Vrocław
Toruń

3h13~5

3hfi6019

19'!'8

531~0

13~4

59"'8

Foznań
Wrocław
Toruń

23hlllll7

23dOhll~O

10'i'5

09~2

12"'4
091i18

12';'4

Kraków
291ll3
55~5
Warszawa
4 05'!'0
19 1~0
20h20d.l Minimum blasku Al?ola. Za(·mienie dogodnie obserwowalne
do chwili wschodu Księżyca (w Warszawie 20l•02m).
22d23h Zakrycie jasnej gwiazdy o Lwa (3'~ '8) przez Księżyc w ostatniej kwadrze. Fodajemy momenty wg Obserwatorium Krakowskiego.
Foczątek

Koniec

Kraków
08~ 1 3
Warszawa
11~7
12'!'0
24dJ2h Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem.
27d3~2 Księżyc miia Wenus o 1• na południe. W okolicy tego momentu (dzień przed i dzień po) piękne konfiguracje obu ciał niebieskich.
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona

okładki:

Fotografia Wielkiego i Małego Obłoku Magellana wykonana na jednej ze stacji Obserwatorium Harwardzkiego. W prawym dolnym rogu
jasna gwiazda Achernar - a Rzeki Erydan, położona na północ od Małego Obłoku. Ze względów technicznych fotografia jest zorientowana tak,
że północ jest z lewej a zachód u góry.
Znak Zodiaku: Strzelec.
Druga strona okładki:
U góry: Fotometr dwumnożnikawy zamontowany przy 105 cm reflek-

torze w Obserwatorium Lawella w Ari7onie.
U dołu: Widok ogólny maszyny elektronowej służącej do opracowy~
wania pomiarów fotoelektrycznych jasności gwiazd w Obserwatorium
Lowell.a ... W środkq widoczna jest taśma z samopisu oraz automatyczny
.,czytmk .
Trzecia strona

okładki:

Mgławica

"cirrusowa" w gwiazdozbiorze Łabędzia, stanowiąca przypuszczalnie produkt wybuch•! przed około 50 000 lat gwiazdy Supernowej.
okładki:
mgławice nieba południowego w gwiazdozbiorze Kil Okrętu
według fotografii wykonanej za pomocą 150 cm reflektora.

Czwarta strona

.Jasne
(Ca-ina)

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M.. A.
Listopad 1959 rok
Podlaska- Powiatowy Dnm Kultury.
- Ul. Klllńsk:iego l, Zakład Fizyk! Akademii MedyczneJ.
Przeclmlc-scie 613.
C:t:~~lLt.llowa Su:dziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny w poniedziałki, wtorki. czwartki i soboty w godz. 18-19, pokazy nieba do godz. 21-szej. Zaś we środy czynny
w godz. 11-12 a pokazy Słońca do godz. 14-tej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddzi ału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. P!astowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
i piątki w godz. 17-13.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch Lin!! Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Stąska l, ul. Obrm'lrów Stalingradu 32 (teł. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
7';:n••onych li~town;c lu!> ldr''mlrznte na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewsk!elf"
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu
Biała

Białystok

Blccz -
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K.raków - 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 gocl,z.
19-21.
Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w lrażdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt. po uprzednim zgłoszeniu.
Lublin - Oddział nie posiada własnego lokalu.
ł.ódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym pt·zy ul. Traugutta 18. V p., pokóJ 511,
tel. 250-02. Sekretariat l Biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku.
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
Myślenlce Oddział nie posiada wiasnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellonsklej 50.lł,
teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. ?okazy nieba w be}:chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą Oddziału.

Olsztyn - W każdy pogodny wieczór, z wyjątkiem świąt odbywają sle pokazy
nieba obok Szkoły ?odstawowej nr 7, Aleja Przyjaciół przy Jeziorn• Długim.
Wycieczki po uprzednim prozumieniu telefonicznym nr 24-74 (Muzeum M!lzurskle). Zebrania członków w każrtą trzeclą sobotę mlesiaca od godz. 18-teJ
w Muzeum Mazurskim.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 18-18. ?okazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzlezy.
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w ZakładowyJll
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
,
Oświęcim ul. Władysława Jagleiły 2. ?okazy nieba odbywają się w kazdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, 1Jl.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Płock ul. Tumska 12, z list. Napoleona Sldorowsk!ego.
Poznań Lokal własny przy ul. Chelmońoklego l. Sekretariat 1 Bilioteka czynne
we wtorki l czwartki od godz. 17 do 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 lm. Kasprzaka.
Racibórz
ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechn!kl czynny we
środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środ,.ę.
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 s.ię
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586.
Tarnl>w - Oddzl<tł nie posiada w·o~ner:ro \okolu
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat 1 biblioteka czynne:
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 11-19. Zebrania
Oddziału z prelekcją - w dniach 5, 12 l 19. X. o !(Odz. 18.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki.
czwartki! soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba będą wznowione w unlu l. IX. br.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Plotra 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 porozumleniem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wleczó.r.
Zakopane - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nie posiada własnego lokalu.

ZAWIADOMIENIE
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Cena obrotowej mapki nieba 12 zł plus 4 zł koszty przesyłki.
Cena 2 płyt szkłaonych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm l grubości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru 50 zł, o średnicy 250 mm l grubości
23 mm - 200 zł.
,.Niebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewsklego - 4 zł.
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł plus 4 zł koszty przesyłki.
Ortzr>akR nk•vdow~n~ r11a członków kandydatów - 4,!;0 7ł.
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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

"KONIEC SWIATA"

Jakie niebezpieczeństwa zagrażają ludzkości, by wreszcie
ten tak od wielu wieków zapowiadany "koniec świata"?
Trudno jest sprecyzować początek naszej planety, koniec znacznie łatwiej przewidzieć. Termin ten tak odległy jest w czasie,
że niemal odsuwa się w nieskończoność w odniesieniu do norm
ludzkiego, życia: z jednej strony przeszłość 600 000 lat istnienia
człowieka, a z drugiej przyszłość dziesiątków miliardów lat.
Nabrawszy zatem otuchy, możemy już bez wz·ruszeń rozważać
wszelkie możliwości zaniku życia organicznego na naszej pla~
necie.
Oczywiście mogą być i niespodzianki, np. spotkanie Ziemi
z jakimś rozpędzonym, dostatecznie masywnym ciałem niebieskim. Wówczas nagła przemiana części energii ruchu obu ciał
na energię cieplną mogłaby zniszczyć powl.erzchnię Ziemi. Rozważmy szanse takiej kolizji.
Planety należy wykluczyć. W XIX wieku zagadnienie to
rozpatrywali teoretycy, udowadniając stałość i niezmienność
w ogólnych zarysach systemu planetarnego Słońca. Pewne obliczone przez M i l a n k o w i c z a długookresowe zmiany wielkich półosi i mimośrodów orbit planet do zderzenia tych ciał
nie doprowadzą, a znajdą wyraz jedynie w epokach lodowych,
które zresztą ludzkość nauczy się pokonywać.
Ewentualność druga: meteory. Okrążają one w dużej ilości
Słońce po chaotycznych orbitach. Ale od czegóż jest atmosfera
ziemska? Ona bez przerwy pełni służbę ochronną, skutecznie
lokalizując w swoim obrębie następstwa przemiany energii
ruchu meteorów w energię cieplną.
nastąpił
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Ale są - jak wiadomo ·_ także "niezdyscyplinowane" planetoidy, które wkraczają za każdym obiegiem Słońca w pobliże orbity ziemskiej. Mógłby z tego wyniknąć jakiś bodaj
uszczerbek naszego globu, ale takich obiektów jest niewiele
i ich zderzenie centralne z Ziemią też w praktyce nie zagraża.
Już większe sz·anse mają komety. Orbity komet też są chaotyczne. Niektóre z nich przeszywają pobliże dr-ogi ziemskiej,
ale czy Ziemia będzie tam na nie czekać.
Spróbujmy rozważyć, które typy komet mogą ewentualnie
zagrażać n::~szej planecie. Od razu możemy wykluczyć wszystkie obiekty, których perihelia przypadają nazewnątrz orbity
ziemskiej (q> l jedn. astr.). Tych - katalogi wykazują 42 %.
Oczywiście najgroźniejsza byłaby kometa obiegająca Słońce
w płaszczyźnie ekliptyki (nachylenie płaszczyzny jej orbity do
ekliptyki wynosiłoby i = Oo) o perihelium nie wiele mniejszym od jednostki astronomicznej (q ex> 1). Takiego obiektu
jednak dotychczas nie zaobserwowano.
Zatem w grę wchodzą jedynie komety wkra-czające we
wnętrze drogi ziemskiej (q< l j. a.), których płaszczyzny orbit
są niewiele nachylone do ekliptyki (i- małe). Na 742 komet
zaobserwowanych do końca 1949 r., jake obejmuje kataLog
I. Y a m a m o t o (Publ. Kwasan Observatory, I, 4) oraz jego•
uzupełnienie oprac-owane przez J. B -o u s kę (Acta Astronomica, V c, 33) w grę wchodzą następujące:
Tabela I

Rok odkrycia i nazwa

Nachylenie
Odległość
orbity do perihelium
ekliptyki w jedn. astr.

Mimoorbity

Okres
obiegu
w latach

e

p

śród

q
o

1706 Cassini-Maraldi
1743 Klinkenberg
1770 Messier
1826 Flaugergues
1835 Bolesławski
1881 Denning
1886 Finlay
1893 F inlay
1906a Kopff
1928b Giacobini
1930g Nakamura

4.4
1.9
1.9
174.7
6.0
6.9
3.0
3.03
3.r5

1.4
42

0.65
0.8fi
0.67
0.19
0.51
0.73
0.998
0.989
0.965
0.995
0.41

l

0.72
0.79
l
l

0.83
0.72
0.72
0.72
0.71

6.85
6.85
6.19

l

A więc najgroźniejsze byłyby teoretycznie komety periodyczne Finlay'a i Kopffa. Widocznie jednak, mimo dwukrot-·

411

URANIA

każdym obiegiem pobliża orbity ziemskiej,
pozostawiały dotąd nasz glob w znacznej odległości, gdyż nie
zwracano na nie większej uwagi. Oczywiście orbity tych obiektów mogą ulec zmianie pod wpływem zakłóceń ruchu ze strony

nego mijania za

masy Jowisza, a więc mogą jeszcze bardziej zbliżyć się
do drogi Ziemi. Skutki i prawdopodobieństwo zderzenia się
Ziemi ze szczątkami jądra jakiejś komety*) czy też planetoidą
wyłamującą się z "przydzielonej" tym ciałom przestrzeni mię
dzy orbitami Marsa i Jowisza, obliczył niedawno astronom
irlandzki E. J. O p i k (Contr. Armagh Observatory No. 24).
Wyniki przez niego otrzymane są godne uwagi i najlepiej nadają się dla rozważanego zagadnienia. Podajemy je w postaci
tabeli liczbowej. Za podstawę obliczeń przyjęto w nich względ
ną prędkość zderzających się ciał: 20 km/sek.
dużej

Tabela II
Srednica meteoru
w metrach
95
130
260
520
1050
2100
4200
8500
17000
34000
68000
73100

Co ile lat

mogą się
zdarzać
zderzenia z Ziemią

10 1
2.2 X 10 4

Powierzchria (w km 2 )
zniszczona wskutek
zderzenia

1.4 ~ 10 7

20
160
1300
10'1
7.8 X 10'

6.1 X 107
2.6 X 10s
1.1 X 10!1
4.4 X 10 9
2.0 X 10 10
2.4 X 10 10

3.6X 10 6
1.9 10 7
9.6 X 10 7
4.3 X IO'
5'- 10 8

L2 X 10 ~

5.9X 1or•
2.9 X 1or.

5.6 X 10 ~

---

Z tabeli tej odczytujemy, że upadek wielkiego meteoru podobnego do tego, który spowodował powstanie krateru w Arizonie, przytrafia się przeciętnie raz na 10 000 lat.
Wielki nadbolid o średnicy 130 m przytrafia się przeciętnie
raz na 22 000 lat i niszczy doszczętnie - na skutek powstałej
radiacji i podmuchu - teren odpowiadający powierzchni sporego miasteczka.
*) W e dług F. L. W h i p p l e'a jądro komeLy stanowi wielokilometrowej średnicy konglomerat meteorów różnego kalibru wmarzniętych
w lód me1anowy i amoniakowy. W sąsiedztwie pcrihelium lód topi się
i paruje. Wybuchy powstałych gazów rozpraszają materię jądra wzdłuż
orb:ty komety i orbit pokrewn ych, co daje początek meteorom różnej
wielkości.
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kosmiczna o średnicy 260 m może zetknąć się z Zieraz na 120 000 lat, demolując całkowicie powierzchnię
wielkości Warszawy.
Miniaturowa planetoida, czy część jądra małej lmmety,
o średnicy 520 m ma szanse trafienia w Ziemię ra:z na 590 000
lat, co odpowiada "wiekowi" rodu ludzkiego. Wówczas zginęłoby życie na powierzchni równej obszarowi dużego powiatu.
Drobna, ledwo wykrywalna planeto,i da, czy część jądra
komety o średnicy l krr1 może zderzyć się z Ziemi ą raz na
2 900 000 lat, niszcząc teren odpowiadający zachodniej Mało
polsce.
Planetoida o średnicy 2 km, a więc dość trudna do wykrycia, z powodu małych rozmiarów, może upaść na Ziemię raz
na 14 milionów lat, demolując obszar równy czwartej części
powierzchni Polski.
Drobna planetoida, czy fragment jądra komety, o średnicy
nieco ponad 4 km, może- jak wykazuje rachunek-- uderzyć
w Ziemię raz na 60 milionów lat. W tym wypadku zniszczeniu
uległby obszar odpowiadający np. półwyspowi Iberyjskiemu.
Idźmy dalej! Planetoida o średnicy ponad 8 km, co odpowiada jądru przeciętnej komety, ma szanse zetknąć się z Ziemią raz na 260 milionów lat, a więc w odstępach czasu, jaki
dzieli nas od epoki węglowej. Wówczas zginęłoby życie na powierzchni odpowiadającej mniej więcej połowie Europy.
Planetoida, czy jądro większej komety, o średnicy 17 km,
mogłyby zderzyć się z naszym globem raz na miliard lat, niszcząc już powierzchnię niemal połowy kontynentu azjatyckiego.
,
Planet1o:ida taka jak Eros, o średnicy 34 km, może napotkać
Ziemię raz na 4. 4 miliarda lat (jest to okres niewiele krótszy
od wieku Ziemi), przyprawiając o zagładę, wskutek wyłado
wania energii ruchu, trafioną połowę globu. Eros istotnie należy do planet "niezdyscyplinowanych", lecz zbliża się do Ziemi
najwyżej na odległość 18 milionów km.
Wreszcie planetoida przeciętna, jakich znamy najwięcej,
o średnicy 68 km, co odpowiada jądru dużej komety, może centralnie trafić nas raz na 20 miliardów lat. Taki interwał cza su
miałby znaczenie dopiero w bardzo odległej przyszłości, gdyż
wiek Słońca i tych części Galaktyki, w których przebywamy,
ocenia się na 6 miliardów lat. To byłby istotnie "koniec świata",
gdyż zn'szczenie trafionej połowy globu rozprzestrzeniłoby się
zapewne i na drugą półkulę. Podany tu termin, jak widzimy,
jest zupełnie teoretyczny i nie ma co brać go pod uwagę.
Bryła

mią
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Ostatnie opisane kolizje z Ziemią dałyby ponadto pewną
orbity ziemskiej. A więc np. zmianę długości roku,
co w wyniku przesunęłoby Ziemię w ekosferze, dając średni
klimat gorętszy lub też chłodniejszy niż obecnie.
Widzimy więc, że po przestrzeniach międzyplanetarnych
krążą pociski w postaci planetoid, czy komet, niosące w sobie
groźne ilości energii ruchu. Nieco więcej od Ziemi jest "narażony" Mar:s, jako bliższy strefy planetoid iJ częściej mijany
przez komety.
.
/
A utrata atmosfery na rzecz próżni międzyplanetarnej?
Tutaj skuteczną zaporę stanowi pole grawitacyjne Ziemi, które
pozwoli utrzymać w ryzach atmosferę jeszcze w ciągu wielu
miliardów lrut.
Jaka zatem przyczyna nakreśli nam lirnit życia? Oczywi,ście
Słońce. Jego siłownia atomowa działa wprawdzie z wielką regularnością, ale przecież może się tu coś zmienić. Czyżby zagładę nam przyniosło przejście Słońca przez stadium gwiazdy
Nowej lub Swpernowej? Jak wiadomo, gwiazdy Nowe w ciągu
niewielu dni zwiększają emisję promieniow3nia elektromagnetycznego kilkadziesiąt tysięcy razy, a Supernowe nawet kilkaset milionów razy. Gdyby coś takiego przytrafiło się Słońcu,
niewątpliwie w czasie niewielu dni życie organiczne przestałoby istnieć na przepalonej powierzchni Ziemi. Lecz takie
"przeżycia" cechują, jak wykazują obserwa,c je, jedynie gwiazdy-podkarły, do których Słońce się nie zalicza.
W praktyce zatem jedyne niebezpieczeństwo stanowi wyczerpanie się zasobów energetycznych Słońca, a więc coraz
większy niedobór termiczny na powierzchni naszej planety.
Oto co dają obliczenia.
Według nowszych teorii kosmogonicznych gwiazdy tworzą
się z zasobów ciemnej materii Galaktyki bądź jako olbrzymy,
bądź jako karły, lub podkarły. Nasze Słońce powstało prawdopodobnie w taki sposób przed 6-ciu miliardami lat jako gwiazda
karłowata typu widmowego dGO (d-dwarf, czyli karzeł) (rys.
1). Miało wówczas nieco większą masę i promień (tabl. III).
System planetarny był nieco ciaśniejszy, okresy zaś obiegu
planet krótsze. Zakładając, że Słońce nasze będzie w swej ewolucji biec po linii rozwojowej gwiazd tzw. ciągu głównego*),
deformację

*) Nie jest. to jed:;·ny pogląd na ewolucję gwiazd. Według innych
uczonych Słońce będzie ewoluować zachowując prawie niezmienioną
masę, natomiast jego skład chemiczny będzie się zmieniał dość znacznie. Doprowadzi to w końcu do wybuchu, analogicznego do wybuchu
gwiazd Nowych. O tej drugiej możliwości "końca świata " 7-amieszczon y
będzi_e również artykuł w ,,Uranii".
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zmmeJSZClljąc systematycznie swą masę wskutek emiSJl promieniowania korpuskularnego i promieniowania elektromagnetycznego, możemy obliczyć temperatury powierzchniowe planet, traktowanych jako ciała doskonale czarne, szyblrowirujące,
dla poszczególnych stadiów rozwoju Słońca. Okresy obiegu
planet dokoła Słońca (P') oraz ich od niego odległości (D') będą
zmieniać się według wzorów:

D ' = D(M'(:))-V2
P

=

P(M'G )-'1•

(l)

gdzie D i P - oznaczają obecnie odległości planet od Słońca
oraz ich obecne okresy obiegu.
średnie temperatury powierzchni planet będą się obnizać
według wzoru :

T' =

,

/ R'8

V

gdzie R'(:) oznacza zmieniony

Rys. l . Obraz

(2)

2D'
promień

przeds tawia:j ą cy wizję

p laneto :dy.

globu

upa dku na

słonecznego.

Ziemi ę

wielkiej
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Opierając się
na zestawieniu przypuszczalnej ewolucji
gwia:tJd ciągu głównego (E. Rybka, Astronomia ogólna, str.
360) otrzymujemy z przytoczonych wzorów liczby tabeli III,
w której dĄ, dr; - oznaczają początek i koniec ekosfery sło
necznej, czyli termicznej strefy życia dla planet szybkowiru-

jących

*).

Z tabeli III odczytujemy, że w początkowym stadium Słońca
była po ostygnięciu na powierzchni, tzw. planetą polarną; krążyła w przednich gorących częściach ekosfery.
Je dynie w okolicach podbiegunowych mogło wówczas zaistnieć
życie organiczne, gdyż w tropikach temperatura w południe
sięgała : + 150° C.
Po upływie około 6-ciu miliardów lat Słońce "zeszło" po
drabinie ewolucyjnej zaledwie o dwa "szczeble" do typu widmowego dG2, który obserwujemy obecnie. W ślad za tym system planetarny nie.co się rozluźnił (rys. 2), okresy obiegu planet WZJrosły, średnie zaś temperatury ich powierzchn:i obniżyły
się. IDkosfera nieco skurczyła się.
"Koniec świata", tj. życia organicznego, n1łl Ziemi, nastąpi,
gdy Słońce obniży się do dwu pierwszych szczebli podkarła
typu dK. Ziemia oddalając się od Słońca, opuści ekosferę
(sch. 3), a równocześnie i ekosfera uskoczy, skurczy się. Średnia
temperatura powierzchni Ziemi spadnie poniżej: - 70° C, tj.
przekroczy dolny próg temperatur odpowiednich dla życia
nrganicznego. Oczywiście przedtem Ziemia przejdzie przez
stadium tzw. planety ekwatorialnej. Zycie zamrze w dzisiejszych strefach podbiegunowych i umiarkowanych i schroni się
w tropiki.
JaJk ewolucja Sło·ńca WJ}łynie na losy innych planet? Z tablicy III widać bezpośrednio, że planety wielkie, od Jowisza
począwszy, po ostygnięciu, od razu znalazły się poza zasięgiem
ekosfery i nigdy nie były ożywione. Mars ulokował się na
wstępie na zewnętrznych chłodnych kresach ekosfery. Z tego
powodu zapewne nigdy nie osiągnął wyższych form życia,
które zresztą - jak widać na przykładzie Ziemi - dla pełnej
ewolucji wymagają około miliarda lat pobytu planety w centrum ekosfery. Wenus po ostygnięciu znalazła się na przednich
gorących peryferiach ekosfery:. Obecnie jest pod względem
termicznym planetą polarną, gdyż w pobliżu równika pod-

(dGO) Ziemia

*) Tabelę tę zapożyczono z referatu autora na 11-giej Ogólnopolskiej
Krajowej Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki w Warszawie w dn. 21-23 V. 1959.
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grzewa się w południe do + 180° C. Merkury był od zarania,
jest i będzie planetą jałową z powodu braku wolnego tlenu
w atmosferze i wody w stanie ciekłym.
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RYli. 2. Schematy 1-4 obrazują rozluźnianie się orbity ziemsldej oraz
równoczesne kurczenie się ekosfery słonecznej w m:.Srę marszu Słońca
po drabinie ewolucyjnej głównego · ciągu gwiazd.

Są jednak pewne możliwości, zdolne opóźnić ten zresztą
bardzo powolny bieg wydarzeń. Mamy tu na myśli ewentualne
spotkanie się w przyszłości Słońca z jedną z licznych wodorowych mgławic, jakie obficie występują w przestrzeniach mię
dzygwiazdowych Galaktyki. Zjawisko nazwane przez F. H o yl e' a akrecją materii (W. Z o n n, Ewolucja gwiazd, PWN, 1959)
jest wyraźne wtedy, gdy różnica prędkości Słońce-obłok jest
mała. Hoyle obliczył, że w wypadku, gdy ta różnica wynosi
0.1 km/sek, Słońce mogłoby podwoić swą masę w okresie
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10 milionów lat, oo spowodowałoby 16-krotny wzrost natęże
nia emisji promieniowania elektromagnetycznego. W praktyce
trudno jest jednak o tak małą różnicę prędkości Słońce-obłok.
W każdym razie przebrnięcie Słońca przez obłok wodo,r owy
o rozmiarrach wielu lat światła niewątpliwie odmłodziłoby naszą gwiazdę, opóźniając ostygnięcie Ziemi.
Ale czy cz~owiek czekałby bezczynnie, aż go zamrozi ostygłe Słońce? Potrafi się przeciwstawić. Już dziś Słońce straciło
monopol dysponowania energią a tomową.
Dla porządku trzeba jeszcze wymienić jedno całkowicie teoretyczne niebezpieczeństwo dla Ziemi. Słlońce przynależy do
Galaktyki, która z kolei jest prawdopodobnie jednostką skła
dową lokalnej Supergalaktyki i obiega jej środek masy. Może
się więc kiedyś zdarzyć wypadki takie obserwujemy w głę
binach Kosmosu - że nasza Galaktyka zetknie się z jakąś
inną galaktyką systemu lokalnego. Wówczas obydwa wielomiliardowe konglomeraty gwiazd będą oczywiście przez długi
okres czasu nawzajem się przenikać. Można by przypuszc21ać,
że nastąpi jakaś katastrofa, np. zniszczenie układu planetarnego Słońca. Obliczenia wykazują jednak, że gwiazdy przenikających się galaktyk mijają się swobodnie bez kolizji, a ście
rają się ze sobą jedynie rozległe obłoki międzygwiazdowej materii, co w efekcie daje wzmożenie promieniowania radiowego
obu galaktyk. Takie przenikanie się dwóch galaktyk bez kolizji gwiazd wydaje się na oko nieprawdopodobne. Gdybyśmy
jednak posłużyli się miniaturą zmniejszającą wzajemne odległości gwiazd w galaktyce miliard razy, to takie starcie dwóch
galaktyk byłoby równoważne starciu się ze sobą dwóch tyralier, w których poszczególni :llołnierze byliby oddaleni od siebie
dystansem 50 000 km, czyli czterokrotnością średnicy ziemskiej. Oczywiście w tych warunkach możliwości zetknięcia się
ze sobą walczących pierś w pierś możemy nie brać pod uwagę.

JOZEF SMAK

~

Warszawa

OBSERWATORIUM LICKA-WCZORAJ I DZIS
W październiku 1873 r. członkowie Kalifornijskiej Akademii
Nauk zostali poinformowani przez swego prezesa George' a
D a v i d s o n a o niezwykłym darze jednego z najbogatszych
podówczas ludzi świata, ex-fabrykanta fortepianów, J a m e s a
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L' i c·k 3.

Człowi'ek ten p os ta-

nowił wyasygnować sumę

l 2.00 000 dolarów (zredukowaną później do 700 000
Da budowę nowego obser-

watorium astronomicznego. Fundator, pierwszy
multimilioner kalifornijski,
twórca potężnegQ
Trustu Licka, powziąwszy
pod koniec życia zamiar
wsławienia swego nazwiska, nie od razu skierował
swoje zainteresowania w
kierunku naukowym. Pierwszą jego myślą było wystawienie na wysokim brzegu Pacyfiku, kosztem mibona dolarów, pomników:
Portret Jamesa Licka
własnego i swoich rodziców. Człowiekiem, któremu astronomia zawdzię::za odwiedzenie
Licka od jego pierwotnego zamiaru, był jeden z nielicznych jego
przyjaciół, D. J. S t a p l e s. Długo tłumaczył on milionerowi,
że projekt wzniesienia pomników zaspokoi wprawdzie ambicje
fundatora, jednakże dla ludzkości będzie w zasadzie czymś
obojętnym. Lick uważał znowu, że w przyszłości monumentalne
pomniki będą cennym reli.ktem clawnej cywilizacji, tak jak
obecnie są nimi wykopaliska świata antycznego. Wątpliwości
nasunęła dopi.ero uwaga Staplesa o niepewnym losie takich pomników w wypadku jakiejkolwiek wojny; wszak w ten sam
sposób wiele arcydzieł starożytnych rzeżbiarzy nie dotrwało do
naszych czasów. I wtedy padło, jakże charakterystyczne w ustach milionera pytanie: "Więc cóż mam zrob!.ć z pieniędzmi?".
Pomysł wybudowania obserwatorium zrodził się prawdopodobnie z przyjaźni Licka z wym'.enionym na wstępie profesorem Davidsonem. O jego niezwykłości niech świadczy fakt,
że Lick nigdy przedtem nie oglądał n!eba przez lunetę; co
więcej nie widział nawet prawdziwego teleskopu. Zaspokoić
jego ambicję miało wybudowan:.e obserwatorium, którego głów
nym narzędziem byłby największy na świecie refraktor. Początkowo, pobieżnie tylko zorientowany w technice instrumentów astronomicznych chciał, by instrument ten miał średnicę
6 stóp (ponad 180 cm): Wielu dyskusji z astronomami i optykami wymagało obniżenie jego wymagań do około 100 cm.
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Innym trudnym do zmienienia zamiarem Licka było usytuowanie obserwatorium w centrum San Francisco. Zgodne
w tym względzie opinie astronomów sprawiły wreszcie, że
ostatecznie Lick zgodził się na ustawienie największego teleskopu świata na jednym ze szczytów górskich. Od połowy
1873 roku projekt budowy obserwatorium zaczął nabierać
cech realnych. Posiedzenia Rady Trustu Licka oocraz częściej
gościły w charakterze doradców wybitnych astronomów amerykańskich; w orbitę zamierzeń Licka wciągnięte zostały autorytety tej miary co Simon Newcomb, Henry Dcrap e T i późniejszy pierwszy dyrektor Obserwatorium Licka E d w a r d S. H o l d e n. W dwa lata później dokonano ostatecznego wyboru m:ejsca pod budowę obserwatorium- Mount
Harnilton w paśmie Sierra Nevada miała stać się jednym z centrów astronomicznych Stanów Zjednoczonych i śwjata. Przed
realizatorami W.•e lkiego planu stanęło zadanie udostępnienia
szczytu dla celów astronomicżnych. W roku 1877 ukończono
budowę drogi na sam wierzchołek i rozpoczęto pierwsze prace
konstrukcyjne. James Lick n:e dożył już tej chwjli - zmarł
l października 1876 roku. Kierownictwo trustu objął po nim
Richard S. F l o y d. Jego osob!.stej działalności, w szczególności blisko ośmioletniemu pobytowi na Mt Hamilton,
można zawdZ.:. ęczać szybki postęp prac. l czerwca 1888 roku
Rada Trustu Licka oddała gotowe już Obserwatorium Uniwersytetowi Kalifornijskiemu, który stał się jego użytkownikiem.
Obok wielu pomniejszych narzędzi główny 36-calowy (92 cm)
refraktor miał służyć do różnorodnych badań astrof'eycznych,
głównie spektroskopowych, planet i gwiazd. Z chwilą powstania
Obserwatorium Licka, astronomia wkroczyła w erę wielkich
obserwatoriów amerykańskich, położonych w górach i dysponujących coraz potężniejszymi narzędziami, erę nowoczesnej
astrofizyki.
Tylko przez 9 lat 36-calowy teleskop Obserwatorium nfl.
Mount Harnilton spełniał główne z życzeń swego fundatora;
Obserwatorium Yerkesa na przeciwległym krańcu Stanów
Zjednoczonych stało się posiadaczem refraktora o średnicy
102 cm. Wkrótce potem uznano, że wyścig w dZ.:.edzinie konstruowania coraz to potężniejszych narzędzi soczewko·w ych
przestaje mieć sens praktyczny. W miarę powiększen'a rozmiarów obiektywów straty światła w grubych soczewkach stają
się coraz w.ieksze i wresz::ie zaczynają nawet przewyższać zysk
pochodzący od zwiększenia średnicy. Dalszy rozwój instrumentalny astronomii poszedł w k:terunku budowy teleskopów
zwierciadlanych.
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W r. 1895 Obserwatorium Licka otrzymało reflektor o śre
drucy 36 cah, identycznej z rozmiarami wielkiego refraktora.
Instrument ten został wykonany szesnaście lat w::ześniej w Londynie; konstruktor jego- A. A. C o m m o n otrzymał za jego
wykonanie złoty medal Royal Astronamical Society. Nabywca
teleskopu, Edward Cross l e y z Halifax, tylko przez kilka
lat eksploatował go w Anglii. Niesprzyjający astronomicznym
poczynaniom klimat sprawił, że zdobył się on na piękny gest
przekazania narzędzia dla Obserwatorium Licka. Miał to być
jednocześnie największy wówczas teleskop zwierciadlany na
kontynencie amerykańskim. Doskonała optyka sprawiła, że
dziś w epoce teleskopów gigantów, przewyższających go
kilkakrotnie rozmiarami, reflektor Crossleya dorównuje im
w wielu dziedzinach.
Nową epokę w historii Obserwatorium Licka otworzyła
decyzja władz stanu Kalifornia, przyznająca w r. 1946 pierwsze
kredyty na budowę wielkiego reflektora, o który od dość dawna
zabiegali astronomowie z Mt Hamilton. Najpoważniejszy problem - uzyskania bloku szkła o średnicy 120 cali, bo takie
rozmiary mlał posiadać nowy reflektor, tym razem sprowadzał
się do dokonarua wyboru między różnymi ofertami przedstawionymi przyszłym użytkowrukom. Pierwsza po chodziła z huty
szkła w Caltech, która posiadała już odpowiednich rozmiarów
blok szkła, odlany w celach doświadczalnych podczas wykonywania 200 calowego teleskopu dla Obserwator~!Uffi na Mt Palomar. T:1 ewentualność początkowo nie była jednak brana
pod uwagę, ponieważ nie można było przewidzieć , jak konstrukcja żeberkowa zastosowana przy odlewie obydwu tych bloków
zda egzamJIIl w praktyce. Drugim afertantern była firma Filkington Brothers z Londynu, przygotowująca się właśnie do
budowy stucalowego teleskopu im Izaaka Newtona dla Obserwatorium Greenwich, wreszcie trzeC.:m - zakłady Corning.
Wejście do akcji w 1949 roku 200 calowego reflektora wykazało
istnien'·e poważnych zalet systemu żeberkowego co przesądziło
o przyjęciu pierwszej oferty i zakupieniu za sumę 50 000 dolarów
bloku szklanego z Caltcch. SzUowanie zwierciadła, jak rówrueż
wszystkie niemal prace konstrukcyjno-'montażowe zostały wykonane na Mt Harnilton i w tej chwili instrument, którego
budowa kosztowała w sum:.e dwa l pół miliona dolarów, rozpo:::zął już systematyczną pracę*). Po siedemdziesięciu latach
swego istnienia Obserwator:.um Lickn ze swymi ogromnymi
teleskopami jest nadal jednym z najaktywniejszych centrów
astronomicznych świata.
*) ratrz:

Uran;a, nr 10, (1957 r ).
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Strat.osfecyczne laboratorium z

załogą ludzką

Jedną z nowych metod badawczych w astronomii jest zastosowanie
balonu stratosferycznego do przeprowadzania astrofizycznych badań
Słońca*) a także planet Wenus i Marsa.
Korzyści ze stosowania tej metody są bardzo duże. bowiem w ten
sposób można usunąć trudności obserwacyjne, spowodowane atmosferą
ziemską. Najważniejsza z nich to nieostrość obrazu uzyskiwanego
przez teleskop, powodowana ruchami cieplejszych i zimniejszych warstw
atmosfery. Gazy atmosfery ziemskiej przeszkadzają również w badaniach spektroskopowych składu atmosfer planetarnych. Dodatkową korzyść stanowi uniezależnienie obserwatora od pogody, albowiem obserwacje z balonu mogą być wykonywane ponad warstwą chmur. Podobne
warunki obs.e rwacji astronomowie uzyskają w obserwatoriach zbudowanych na Księżycu, bądź w przestrzeni międzyplanetarnej. Zanim
jednak laboratoria takie zostaną zbudowane, można już korzystać z balonów stratosferycznych przystosowanych do badań astronomicznych.
Jedną z takich prób było wysłanie do stratosfery, w dniu 25 sierpnia
1957 roku, balonu wyposażonego w 30 cm teleskop zwierciadlany (na
razie bez załogi ludzkiej), który osiągnął wysokość około 26 000 m.
Następny lot balonu zwanego ,.Stratolab", już z załogą ludzką , odbył
się w dniu 26 listopada 1958 roku, lecz lot ten był niezbyt pomyślny.
Załogę balonu stanowili:
Fizyk John Stron g z Uniwersytetu
J. Hopkinsa, inicjator lotów balonowych oraz komandor M a l c o l m
D. Ros s z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych A. P., która
finansowała owo przedsięwzięcie.
Gondolę "Stratolabu'· stanowi kula ze stopu aluminiowego o średnicy
około 2,3 metra, zaś jej zasadnicze wyposażenie składa się z 40 cm teleskopu Schmidta zmontowanego na szczycie gondoli oraz urządzeń do
pomiarów spektrofotometrycznych. Całość jest podwieszona do balonu
za pomocą czterech nylonowych linek o długości 6 m każda. Sam balon
o objętości 56.000 m 3 pokryty jest powłoką z polietylenu i wypełniony
helem, co wydatnie wzmaga bezpieczeństwo lotu. Pewną niedogodność
dla obserwatorów stanowi konieczność zachowania jak największego
bezruchu w czasie dokonywania obserwacji, gdyż najmniejszy ruch ludzi lub wyposażenia wewnątrz gondoli, powoduje ruch całej gondoli
w prz€ciwnym kierunku. Błędy obserwacyjne wynikające z tej prz.:~
czyny starano się eliminować przez zastosowanie specjalnej aparatury
utrzymującej badany obiekt w środku pola widzenia. W skład aparatury badawczej wchodziły również elektronowe maszyny liczące, które
wydatnie ułatwiały pracę obserwatorów. Obserwatorzy mieli na sobie
skafandry próżniowe, stosowane w lotnictwie, które chroniły ich przed
niebezpieczeństwem nagłej dekompresji. Skafandry te były zaopatrzone
w mikrofony pozwalające obserwatorom na rozmowę zarówno między
sobą jak i bezpośrednio ze stacją naziemną. Oba wyżej wspomniane
loty do stratosfery były poświęcone badaniom atmosfery Marsa. Pierwszy
z nich miał na celu zbadanie zawartości pary wodnej, zaś drugi - zawartości tlenu w atmosferze planety, gdyż obecność obu tych gazów
na Marsie stanowi jeden z najbardziej spornych problemów w astronomii.

*) Patrz artykuł: "Stratosfera czy Księżyc?·', "Urania", nr 12, 1958 r.
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Inicjator tych lotów Dr. Strong w następujący sposób charakteryzuje dogodności płynące z zastosowania balonów stratosferycznych
w porównaniu do pocisków sterowanych i sztucznych satelitów jako
stacji badawczych: "Obserwacje z balonu można dokonywać przy zastosowaniu różnych metod i mogą one trwać dowolnie dlugi okres
czasu. Balon podczas ob:Jerwacji może pozostawać przez długi czas nieruchomo w tej samej pozycji, co wydatnie ulatwia wykonywanie obserwacji, zaś wyposażenie balonu może być wykorzystane do badań wielokrotnie. Koszty obserwacji przy pomocy balonu w porównaniu z pociskami sterowanymi i satelitami zdecydowanie przemawiają za stosowaniem balonów'·.
B. Gomółka
(wg. The Griffith Observer, XXIII, Nr l, 1959, str. 1).

Osobliwa. gwiazda.

zaćmieniowa

Najciekawsze gwiazdy są ukryte w systemach podwójnych. Jeżeli
są to układy zaćmieniowe, to można je zbadać najbardziej dokładnie.
Wychodzą wówczas na jaw różne osobliwości, których u gwiazd samotnych nie można rozeznać. Niech za przykład posłuży gwiazda
zmienna V382 Cygni.
Odkryta w r. 1946 przez A. P e t r o v a, została zbadana wyczerpująco w kilka lat póżniej w Dominion Astrophyskal Observatory przez
.J. A. P i er c e' a. Do obserwacji użyto teleskopu zwierciadłowego
o średnicy 185 cm, wyposażonego w jednopryzmatowy spektrograf. oto
wyniki:
V382 Cygni jest parą bliskich siebie olbrzymów, obiegających wspólny
środek masy raz na l.d8855. Ponieważ kąt zawarty między płaszczyzną
ich obiegu a kierunkiem naszego widzenia jest niewielki, a ciała skła
dowe bliskie siebie, przeto słońca zaćmiewają się dla obserwatorów
ziemskich, dając zmianę widomej jasności od 9';''04 do 91ll 94 środki
mas obu składników dzieli od siebie stosunkowo niewielka odległość:
18.5 milionów km. Ponieważ równikowe promienie globów wynoszą
odpowiednio dla składnika A - 7,4 milionów km a dla składnika B '6,8 milionów km, przeto zwrócone ku sobie powierzchnie obu gwiazd
są od siebie odległe zaledwie o 4.3 milionów km. A że masy obu gwiazt'1
są duże: A- 37.3 M (-' , B - 32.7 M (:;, dlatego ich prędkość orbitalna
jest znaczna: 710 km/sek. największa jaką dotychczas odkryto. Obj,ę
tości gwi:;1zd wynoszą: A-800 V (.i , B-610 V G) . Jest to para niebiesko-Qiałych olbrzymów typu widmowego 07, o temperaturach pOlwierzchniowych 33000°, o jasnościach rzeczywistych : A 350008.
B- 260000. średnie gęstości omawianych gwiazd są 20 razy mniejsze
niż Słońca, czyli wynoszą 0.28 g{cm 3 .
Przytoczone liczby mają swoją wymowę.
1

(Sky and Telescope, XII, nr 11, 1959).

J. Gadomski

Nowe meteoryty
Podajemy poniżej zestawienie niektórych spadków i
rytów w ostatnich latach.
Meteoryt żelazny T w i n C i ty (USA) znaleziony
gaty w nikiel ataksyt - masa znacznie zwietrzała 5.13
Meteoryt kamienny T r i f i r (Zachodnia Sahara.
danu) znaleziony 20 maja 1956. Masa l kg.

znalezisk meteo-

w 1955 r. -

bo-

kg.
Terytorium Su-
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Meteoryt M a y d a y (USA), kamienny, znaleziony w lipcu 1955.
Masa około 7 kg.
Meteoryt L a V i II a (USA) znaleziony w kwietniu 1956. Kamienny.
Masa zwietrzała 19,8 kg.
Meteoryt I b i tir a (Brazylia), kamienny, spadł 30 czerwca 1957 r.
Wymiary 10X15X17,5 cm. Ciężar w źródłach nie podany.
Meteoryt N a d i a b o n d i (Francuski Sudan Wschodni), kamienny.
Spadł 27 lipca 1956. Masa 3665 g.
Meteoryt S i n n a i (Włochy, Sardynia), kamienny. Spadł 19 lutego 1956. Znaleziono 5 odłamków o łącznej masie około 2 kg,
Meteoryt U f a n a (Tanganika). Spadł 5 sierpnia 1957 r. Mezosyderyt. 2 odłamki o łącznej masie 189.2 g, z jednej bryły.
Meteoryt S u s u m a n (ZSRR), żelazny, masy 18,8 kg. Wydobyty
z głębokości 32 m z warstw aluwialnych.
Meteoryt Ram s d orf (N.R.F.), kamienny, spadł 26 czerwca 1958 r.
Masa 4682 g.
Meteoryt Ok a b e (Japonia), kamienny. Spadł 26 listopada 1958.
Masa 194 g.
J. Pokrzywnicki

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Pierwsza fotografia drugiej

półkuli Księżyca

O drugiej półkuli Księżyca, niewidocznej z Ziemi, mówiliśmy obszernie w styczniowym numerze "Uranii" z b.r. Któż jednak przypuszczał
wówczas, że tak szybko spełnią się marzenia astroncmów, że już w paź
dzierniku będziemy mogli oglądać pierv.-·sze zdjęcia nieznanych obszarów. Mając przed oczyma historyczne zdjęcie (patrz l str. okładki) i wykonaną na jego podstawie schematyczną mapkę (poniżej) zróbmy w myśli
wycieczkę po nowoodkrytych terytoriach.
Kamera ,.Łunnika III" rozpoczęła wykonanie zdjęć 4 X o godz.
4h30m, w momencie, gdy Księżyc był odległy o około 60 tysięcy km.
Stacja międzyplanetarna :z:!·. ajdowała się wówczas na północ od płasz
czyzny równik3. księżycowego, dlalego też zdjęcie obejmuje wi<:cej powierzchni pólkuli pólnocnej niż południowej. Na załączonej schematycznej mapce są zaznaczone: położenie bieguna północnego Księżyca, poło
żenie równika, granica półkuł przy średniej libracji oraz granica obszarów możliwych do zaobserwowania z Ziemi podczas libracji maksymalnej*). Lewa, wschodnia część fotografii obejmuje więc wycinek półkuli
Księżyca obserwowanej już z Ziemi. Utwory położone na samym skraju
tej półkuli były jednak dotychczas obserwowane w znac-mym skrócie
perspektywicznym i dopiero teraz ujrzeliśmy je w postaci mniej zniekształconej prZC'z krzywiznę powierzchni globu. Obszary półkuli z Ziemi
niewidocznej zajmują około 70% powierzchni fotografii.
Za=ijmy od zapoznania się z obszarami leżącymi na skraju ,.naszej"
półkuli. W lewej górnej części fotografii, tuż przy linii znaczącej graniCG
obu pólkul przy średniej libracji, widzimy wyraźną ciemną plamę Morza
Humboldta (M.are Humboldtianum - na mapce oznaczone literą A).
Jest to morze niewielkie, ma średnicę około 300 km i jest otoczOIIle
górami dochodzącymi do 4000 m wysokcści. Niżej widzimy większą
owalną plamę Morza Kryzysów (Mare Crisiu:;n. B). Obok dwa kratery:
wielki Cleornedes (nr l) (130 km średnicy) i mały, bardzo jasny Proclus (2). Poniżej dwa małe morza: Morze Fal (Mare Undarum - C)
*) Wyjaśnienie zjawiska libracji -

patrz Urania, nr l, 1959, str.21
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i Morze Spienione (Marc Spumans- D). Jeszcze mzeJ zza brzegu tarczy

wyłania się

wielkie Morze Obfitości (Marc Foecunditatis - E) z wielkim
jasnym kraterem Langrenus(3).
Teraz j~ przechodzimy na samą granicę pólkuL Literą F oznaczone
jest Morze Graniczne (Mare Marginis) a literą G - Morze Smytha
(Mare Smythii). Fotografia potwie1-c!za kolisty ksztalt obu tych mórz,
wywnioskowaJny już z poprzednich obserwacji. Między Morzem Granicz...'lym i Morzem Smytha leży krater Neper (4). Powyżej M01rza Granicmego widzimy grupę ciemnych plamek. Są to kratery, a ściślej mówiąc
morza kraterowe, w rodzaju Platona czy Grimaldiego. Najbliżej granicy
półkul leży krater nr 5. Obiekt ten był już prawdopodobnie obs~rwo-
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wany z Ziemi. Podczas maksymalnej libracji angielski selenolog H. P.
Wilk i n s widział na samym brzegu tarczy, w tym właśnie miejscu,
wąską (skrót perspektywiczny) ciemną kreseczkę. Nie mogąc sprawdzić
czy jest to krater uznał utwór za zatokę jakiegoś bardziej rozległego
morza i nadał mu nazwę Morze Nieznane (Mare Incognito). Astronomowie radzieccy zaproponowali dla tego krateru nazwę Joliot-Curie i chyba
przy starej nazwie nikt nie będzie się upierał.
Na samym dole f;,tografii widzimy sporą ciemną plamę Morza Połu
dniowego (Mare Australe - H), które również może być z Ziemi obserwowane w całości podczas maksymalnej libracji. Obecnie możemy jednak znacznie dokładniej poznać jego kształt.
Na tym kończą się utwory, o których istnieniu wiedzieliśmy już przedtem. Reszta fotografii ukazuje nam obszary zupełnie nowe. Zaczmijmy
od okolic krateru Joliot-Curie. Na zachód od niego można jeszcze rozróżnić chyba trzy kratery. środkowy z nich ma około 70 km średnicy
i wyraźną górkę centralną. Będzie on nosił nazwę krateru Łomonosowa.
Ciekawa rzecz, że chyba właśnie położenie tego krateru odpowiada
miejscu, w którym maina było przewidywać istnienie sporego krateru
z jasnymi promienistymi smugami. W okolicy tej Wilkins zauważył dwie
takie smugi, wychodzące zza brzegu tarczy. Przedłużenie tych smug do
przecięcia pozwoliło "odkryć" niewidoczny nigdy z Ziemi krater*). Nie
można jeszcze napewno powiedzieć, czy chodziło o krater Łomonosowa
czy o któryś z jego sąsiadów, bo zdjęcie jest za mało dokładne i nie
ukazuje w tym miejscu żadnych 3mug.
Na północ od wspomnianej grupy kraterów rozpoczyna się wielkie
pasmo górskie (12), które biegnie początkowo w kizrunku na zachód,
skręca potem na południe, przecina równik i ciągnie się jeszcze na pół
kuli po•łudniowej. Łączna długość tego łańcucha Gór Radzieckich wynosi
około 2000 km. Nie znajduje on więc odpowiednika na półkuli obserwowanej z Ziemi i można z nim poróW11ać chyba tylko polączone łań
cuchy księżycowych Karpatów, Apenin, Kaukazu, Alp i Jury, które okalają Morze Deszczów.
Między pasmem Gór Radzieckich a Morzem Granicznym i Morzem
Smytha jest położony obszar (Ł), z wyglądu i barwy pośredni między
morzami i lądami księżycowymi. Podobny charakter mają również nienazwane dotąd obszary (M) i (N) na poludnie od równika. Zostanie im
prawdopodobnie nadana nazwa Bagien.
Poniżej leży wielki i wyraźny krater Ciołkowskiego (8) o średnicy
ponad 100 km, z dużą jasną górką C€ntralną. Na zdjęciu widać wokół
niego jakby ślady promienistych, jas111ych smug. Kto wie, może będzie
to odpowiednik Kopernika lub Tychona, które mają tak piękne i wyraźne korony smug. Nieopodal znajduje się spory nie nazwany dotąd
krater (9). Z za brzegu tarczy v.ryłania się część ciemnego morza, dla
którego zaproponowano nazwę Morza Marzenia. Jest to chyba morze
dość rozległe, ale ciągnie się na części półkuli południowej, niewidocznej
już na zdjęciu.
Powyżej wreszcie, około 30°selenograficznych na północ od równika,
widać spore owalne Mor.le Moskiewskie (K) z Zatoką Astronautów (11)
w po!łudniov.rym krańcu. Jest to chyba również morze kraterowe. Dłu
gość jego w kierunku północ-południe wynosi około 300 km. Na połu
dnia-zachód, blisko równika, widać jeszcze wyraźny krater z ciemnym
dnem (10). Morze Moskiewskie leży wśród obszernego jasnego lądu, przypuszczalnie pelnego kraterów, jak okolice Tychona i Claviusa na po*) O przedłużaniu wstecz smug -

patrz U-rania, nr l, 1959, str. 24.

URANIA

427

łudniu "naszej" półkuli Księżyca. Kratery te nie mogły zostać na zdjęciu
wyraźnie · uchwycone, bowiem faza Księżyca była zbliżoną do pełni,
a więc brak było cieni uwydatniających różnice poziomów.
Zachodnia i południowa część odwrotnej półkuli Księżyca pozostaje
nadal nieznana. Trzeba też wziąść pod uwagę, że obszary leżące na prawym brzegu fotografii nie mogły być dokładnie odtworzone ze względu
na skrócenie perspektywicz.ne. Blisko 50% powierzchni odwrotnej pół
kuli czeka jeszcze na dokładne zbadanie.

A. Wróblewski

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA
Wielka

Mgławica

w Andromedzie M31 (NGC 224)

W
medy

gwiazdobiorze Androznajduje s1ę ponad
gwiazdą ~, w punkcie o współ
r7ędnych a=Oh37m'2, 1>=+41"
43', jedyna galaktyka możliwa
do dostrzeżenia okiem nieuzbrojonym. Całkowita jasność jej bowiem wynosi aż
· 4'!'8. Coprawda gołym okiem
można
ją
zobaczyć
tylkp
w dogodnych okolicznościach
obserwacyjnych (ciemne tło
nieba i dobra przejrzystość),
a jej wygląd nie jest zbyt okazały. Jednak już przy obserwacji przez lornetkę galaktyka przedstawia wspaniały widok. Ma ona wygląd wrzeciona o kątowych rozmiarach
450' X 110'. Na obszarze zaję
tym przez galaktykę zmieści
łoby się więc około 45 tarcz
Księżyca. Dla obserwacji wizualnej dostępna jest jednak
tylko centralna, najjaśniejsza
część galaktyki.
Galaktyki są ogromnymi
skupiskami gwiazd liczącymi
po około 100 miliardów gwiazd.
Przeważnie mają one kształt
(orientacyjnie biorąc) wielkich dysków o średnicach około 100 000 lat
światła i grubości około 10 000 lat światła. Poszczególne gwiazdy w galaktyce nie są nieruchome, a obiegają wokół jej środka. Ponieważ
większość galaktyk ma kształt spiralny nazywano je dawniej mgławi
cami spiralnymi. Galaktyka M31 znajduje się w odległości około
2 300 000 lat światła od nas i zbliża się do nas z prędkością 220 km/sek.
W pobliżu Wielkiej Mgławicy w Andromedzie znajdują się dwie małe
galaktyki M32 (NGC 221) i NGC 205. Stanowią one jej galaktyki towarzyszące. Także i nasza Galaktyka posiada dwie małe galaktyki towa-
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rzyszące Mały i Wielki Obłok Magellana. Nie są one jednak widoczne na naszej półkuli. Galaktyki towarzyszące galaktyce M31 nie są
obiektami okazałymi, gdyż ich jasność jest mniejsza niż sm, a rozmiary
kątowe wynoszą tylko kilka minut łukowych, to też dostrzec je można
tY.lko przez teleskopy. Okres dobrej widoczności galaktyki w Andromedzie przypada na lato, jesień i zimę.

A. Marks
PRZEGLĄD

WYDAWNICTW

JAN GADOMSKI - Człowiek tworzy w!asny firmament, Iskry. Warszawa 1959 r., str. 120, cena 6 zł.
Zainteresowanie problemami astronautyki rozszerza się dziś proporcjonalnie do szybkości, z jaką współczesna technika sięga coraz dalej w głąb przestrzeni kosmicznej. Bieżąca informacja i artykuły popularno-naukowe w prasie nie są w stanie zaspokoić wzrastających
potrzeb. Bogaty i wciąż rosnący materiał informacyjny wymaga stałego systematyzowania i rzetelnego naukowego komentarza; jak dotąd
jednak problematyka astronautyczna w wydawnictwach książkowych
była stosunkowo szerzej omawiana przede wszystkim z pozycji nauk
technicznych, z bardzo marginesowym potraktowaniem jej aspektu
astronomicznego.
Praca dra Ja n a G a d o m s k i e g o pt. ,.Człowiek tworzy wlasny
firmament" jest chyba u nas pierwszą książką popularno-naukową o tematyce astronautycznej, w której odwrócone zostały te proporcje. Poświęcona jest ona pierwszym sztucznym satelitom Ziemi, metodom ich
obserwacji, warunkom widoczności i znaczeniu naukowemu - przede
wszystkim z punktu widzenia astronomiczne.e;o. Autor postawił sobie
za zadanie dostarczenie czytelnikowi możliwie dużego zasobu informacji o sztucznych satelitach jako ciałach niebieskich, traktując
problemy techniki rakietowej raczej ubocznie. Tym wartościowsza jest
to pozycja dla miłośników astronomii.
Po krótkim przeglądzie satelitów planet Układu Słonecznego znajelujemy tu zwięzłe omówienie początkowego okresu rakietowego sondażu atmosfery, jego wyników, a także ruchu sztucznych satelitów.
Szczegółowy przegląd pierwszych sztucznych satelitów Ziemi uzupełnia
szkicowe nakreślenie dalszych perspektyw rozwoju w tej dziedzinie
oraz szereg informacji o nowszych osiągnięciach, w szczególności wysłaniu pierwszej sztucznej planetoidy przez ZSRR. Szczególnie cenny
dla miłośników astronomii materiał dotyczący warunków widoczności
satelitów i zasad śledzenia ich ruchu może ułatwić przeprowadzanie
obserwacji podobnych obiektów. Trzeba tu stwierdzić, że znaczna cz ść
danych zawartych w tej interesującej pracy nie była publikowana
ani w prasie codziennej ani też w naszych periodykach popularno-naukowych. Autor zadał sobie tu niemały trud zebrania, uporządkowania
i selekcji informacji ogłaszanych w okresie wielu miesięcy w różnych
publikacjach astronautycznych i astronomicznych.
Trudności wynikające z konieczności nieustannego uzupełniania
i aktualiwwania materiału nie mogły niestety pozostać bez wpływu
na ujęcie poszczególnych zagadnień. odbijajac się nieco na zwartości
pracy, zwłaszcza w c7<;ści końcowej. Również dość ograniczone rozmiary książki utrudniły niewątpliwie szersze rozwini(icie wielu interesujących zagadnień, a konieczność szybkiego przygotO\yania materiału
ze względu na ogromną aktualno§ć, jak sic: wydaje, przyczyniła się do
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:powstania pewnej liczby przeoczeń, które przy okazji warto sprostować zwł<:lS7Cza, że niektóre występują również w publikacjach innych
autorów. Na str. 87 czytamy, że satelity .. wieczne" muszą krążyć daleko poza ekosferą. Chodzi tu z pewnością o błąd korektorski, gdyż
:powinno być "poza egzosferą " . Na str. 98 i 99 autor omawiając projekt satelity bazy opracowany przez W. von B r a u n a ilustruje go
rakietami transportowymi i kolejnymi stadiami budowy satelity "Meteor" wg projektu D. Rom i ck a, co wobec znacznych różnic tych
:projektów dezorientuje czytelnika, stwarzając wrażenie, że chodzi tu
o projekty identyczne. Na str. 104 autor stwierdza, że 7e względu na
o s zczędność paliwa rakiety będą pracowały tylko przez 5% czasu trwania lotu międzyplanetarnego, gdy w rzeczywistości czas ten nie przekracza prawdopodobnie 0,5 %. Jeśli zaś chodzi o drogę - to rakiety
księżycowe osia~aią maksymalną prędkość (jest to, jak dotąd, jeśli
chod7i o .,Łunniki", tajemnicą) po pPebyciu 200-600 km, a więc lotem bezsilnikowym przebywają nie 95% lecz nawet 99,9% drogi. Dla
lotów na Marsa czy Wenus różnice będą tu oczywiście jeszcze
większe . Na str. 112 niezbyt fortunne jest określenie "Łunnika r
jako
satelity księżycowego, gdyż nie był on satelitą Księżyca, lecz sztuczną
planetoidą. Wydaje się również, że niektóre istotne za~adnienia, jak
np. na str. 59 problem sprawdzenia ogólnej teorii wzglqdności przez
sztuczne satelity, potraktowane zostały zbyt krótko.
Na zgkończenie trzeba tu wysunąć do§ć poważny zarzut pod adresem wydawnictwa, druk:trni i Domu Książki. Przy obecnym r0 7 WOju
astronautyki nie do pomyślenia jest żółwie tempo produkcji książek
na te tematy. Praca dra Gadomskiego, jak wynika z danych wydawniczych, oddana była do składania w sierpniu 1958 roku, druk zaś ukoń
czono w kwietniu 1959 roku. O ile pamiętam na półkach ksiegarskich
ukazała się w czerwcu-lipcu br. 12 miesięcy to w astronautyce
niemal cała epoka.
K. Boruń

OBSERWACJE
Jasna zorza polarna
W drugiej czt:ści nocy z 3 na ~ IX 1959 r. obserwowano w Gdańsku
Oliwie jasną zorzę polarną.
Zjawisko miało następujący przebieg: o godz. OhlO~' (momenty podano w czasie środkowo-europejskim) raptownie wystapiła nad pół
nocnym horyzontem jasna seledynowa poświata z wyraźnie ograniczonym brzegiem, siq~ająca do wysokości 20° poniżej konstelacji Wielkiej
Niedźwiedzicy. W tym stanie zorza utrzymywala się niczmieniona do
godz. Oh?5m. W tym mnmencie ukazały się po bokach poświaty w NW
i NE słabo świecące obłoki koloru czerwonego.
O godz. 0''28';' wystąpiła pierwsza pionowa smuga światła wysokości ok. 45° i o szerokości ok. 1°. Smug takich przybywało coraz wię
cej i o godz. Oh30 1~ 1 stworzyły tzw. zjawisko korony.
Poświata, która była widoczna na początku zjawiska, powoli znL
kala. w następnych 70 minutae:h zorza występowała w hk różnorod
nych formach, że byłoby trudno zdać z tego nawet p·zybliżoną relację.
Najbardziej charakterystycznie odrysowały się układy korony i draperii występując niejednokrotnie równocześnie. Od czasu do czasu występowa1y tak iasne smugi, że prz-eświecały cne całą zorzę.
O godz. 1h48~ zorza zupełnie znikła, jednak po dość długiej przer-
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wie, mianowicie o godz. 2h34~. zjawiła się powtórnie, ale już nie tak
jasna. Zorza jeszcze kilka razy słabła i potężniała. O godz. 3h25 1~ znikł
jej ostatni ślad. W czasie trwania zorzy wykonano 7 zdjęć z czasem
naświetlania od 2 do 4 minut (patrz 4 str. okładki).
Jako ciekawostkę należy dodać , że w tym samym dniu roku ubiegłego obserwowano także bardzo jasną zorzę.
L. WohlfeiL
Obserwacje gwiazdy zmiennej V 367 Cygni
Gwiazdę zaćmieniową

V 367 Cyg obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA obserwowali w okresie: maj 1954-pa źdz iernik 1S57. Łącz
nie wykonano 130 ocen blasku, w tym: A. B isk u p ski 34 obserwacje,
L. W o h l f e i l 75, A. Wrób l e w s k i 21 obserwacji. Obserwacji dokonywano lornetkami, posługując się metodą Błażko-Nijlanda. Gwiazdy
porównawcze zaczerpnięto z książki "Pieremiennyje zwi.ozdy i sposoby
ich nabludienia" (1947) - P ar e n a g o i Kuk ark i n a .

v 367 c':l 9
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W wyniku opracowania otrzymano trzy indywidualne momenty minimów (tabela 1), jeden moment minimum normalnego (tab. 2) i średnią
krzywą zmian blasku (rys. 1).
Tabela l.
Moment minimum
hel. J. D.
M34898.23
36052.58
36107.45

l Granice l o-e
błędu

~

Ilość

E

l

-0.63
+0.64
-0.28

=!=0.25
0.37
0.39

-'

ocen

320
382
385

l Obserwator
A. w.
L. W.
A. B.

14
35
28

Tabela 2.
Normalne minimum
hel. J. D.

Granice

2435680.23

=!=0.20

błędu

0-C
+o.25

Średnia l=~
-1· epoka
obserwacji
E
Ilość

l

362

l

77
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Odskoki od efemerydy (0-C) liczono na podstawie elementów:
Min. J. D. = 2428947 . 5

+ 18 . 5980 · E

Momenty minimów blasku wyznaczano metodą kalkową. Zaobserwowany zakres zmian blasku : 6'~92-7m57.
Szczegóły opracowania oraz oryginalne oceny opublikowane będą

w .,Dodatku Naukowym do Uranii ...
.Łódź,

sierpień

1959 r.

A. Biskupski

Jasny bolid
W dniu 23 sierpnia 1959 r. o godz. 20 minut 43 zaobserwowałem niezwykle efektowne zjawisko rozpadnięcia się meteoru. Meteor ukazał się
w okolicy a Orła (Aquila) (a = 19h, a = + 8°) i biegł w kierunku gwiazdozbioru Małego Konia (Equuleus). W połowie swej drogi rozpadł się na
dwie równej jasności części, które leciały za sobą jakby wspólnym ruchem, pozostawiając jasną smugę świetlną. Oba fragmenty rozpadłego ·
meteoru miały barwę żółto-czerwoną. Czas trwania przelotu m eteoru
wynosił ok. 6 sek. Koniec drogi meteoru przypadł poniżej a Małego Konia (a = 21h}5m, a = + 4°).
W czasie rozpadu meteoru żadnego wybuchu nie słyszałem. Noc była
pogodna, bezksiężycowa.
Jerzy Vlanowicz
Oddział P. T. M. A. w Ostrowcu św.
Zaćmienie Księżyca

przez

półcień

Ziemi

W nocy z 16-go na 17-ty wrze~nia obserwowano w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym w Gdańsku-Oliwie ciekawe zjawisko zaćmie
nia Ksieżyca przez półcień Ziemi. Efemeryda przewidywała, że od
godz. 1h49'!' do godz. 2h16m główny cień Ziemi "zahaczy" o tarczę Księ
życa. Obserwacje miały następujący prrebieg: Foczątek zaćmienia nastąpił o godz. 23h46•~·w ale, jak wiadomo, był niedostrzegalny. Dopiero
o godz. 1h10m zauważono pierwszy ślad pólcienia. Kilkanaście minut przed maksymalną fazą, Księżyc zasłonięty został chmurami, tak
że najc~ekawsz e j części zjawiska nie można bv1o obserwować. O godz.
21120m zaćmienie wyraźnie osłabło. O godz. 2h30~'· z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych obserwacje przerwano.
Momenty podano w czasie środkowo-europejskim.
L. Wohlfeil
Obserwacje Giaeobinid 1959
W nocy 9 110 X niżej podpisani zamierzali przeprowadzić obserwacje
deszczu meteorów Giacobinitl. Przeprowadzona wieczorem wizualna
i lornetkowa obserwacja wykazała jednak tak ubogą d7iałalność meteorową, że przez pozostałą część nocy ograniczano się tylko do kontrolowania, czy aktywność roju nie wzrasta. Dostrzeżono: w godz.
173o_?ooo T.U. (5 meteorów). 21 90-2}1° (2), 22° 0-22 10 (1), 23° 0-23 10 {1),
000_010 (0), 100_}10 (1), 200_210 (2), 300_310 (0).
W nocy 10/11 X kilkakrotnie pr7eglądano niebo nie dostrzegając
wzmożonej czynności meteorowej. Także i w pierwszej połowie nocy
11112 X nie zaobserwowano ożywienia czynności roju.
A. Marks -

Warszawa.
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Z KORESPONDENCJI
Zakrycie

Regułusa

przez Wenus

Za pośrednictwem ,.uranii" zwracam się do wszystkich, którzy obserwowali w dniu 7 VII 1959 r. zakrycie Regulusa przez Wenus, z prośbą,
ażeby zechcieli przesłać mi wyniki swych obserwacji na adre3: ZSRR,
Irkutskaja Obłast, pos. Miegiet, Obserwatorium. Proszę o podanie możliwie dokładnych współrzędnych miejsca obserwacji, momentów początku i końca zakrycia oraz warunków obserwacji.
G. W. Cooklyn

Jeszcze w sprawie barwnych fotografii nieba
W liście do Redakcji, zamieszczonym w nr 11 "Uranii" z roku 1959,
(str. 400) mgr J. Smak wypowiada pogląd, że barwne fotografie nieba
otrzymywane metodą W. C. M i 11 er a mogą mieć znaczenie wyłącznie
dla popularyzacji astronomii, ale nie dla badań naukowych. Jestem
odmiennego zdania.
Do niedawna Wszelkie prace naukowe usiłowano op~erać wyłącznie
na badaniach ilościowych. Na przykład, fakt, że jakaś gwiazda jest
czerwona. stawał się naukowo ważny dopiero po liczbowym oszacowaqiu
długości fali o największym natężeniu, lub innego podobnego parametru.
Ostatnio w naukach daje się zauważyć powrót do ujęć jakościowych.
W zakresie barw gwiazd i mgławic, pewną technikę zdjęć barwnych - tzw. fotografii złożonej, " composite photography" - ostatnimi
laty stosował z powodzeniem w morfologicznej metodzie badań F. Z w ick y. Okazuje się mianowicie, że Vv takich zagadnieniach, jak rozmieszczenie różnych populacji gwiazdowych wewnątrz galaktyk lub budowa materii międzygwiazdowej, żmudne wyznaczanie tak zwanych
wskaźników barwy lub innych parametrów liczbowych dotyczących kolorów jest nieopłacalne. Pewnego rodzaju wnioski wygodniej wyciągnąć
ze zdjęć, na których wprost widać, czy jakiś obiekt jest niebieski, żółty,
czy czenvony. Stosując taką metodę Zwicky otrzymał interesujące wyniki dotyczące rozmieszczenia różnych obiektów wewnątrz galaktyk.
Biorąc to pod uwagę, uważam, że nie jest wykluczone, że również
metoda W. C. Millera otrzymywania barwnych fotografii obiektów niebieskich może odegrać rolę w badaniach naukowych, a nie tylko w popularyzacji tych badań.
Konrad Rudnicki

KRONIKA PTMA
Komunikat
W związku ze sprawozdaniem z Walnego Zjazdu Delegatów OddziaP.T.M.A. z 30 XI 1958 r., ogłoszonym w styczniowym numerze
.Uranii" z r. 1959, oraz "Sprostowaniem" co do składu Głównei Komisji Rewizyjnej, opublikowanym przez Zarząd Główny P.T.M.A.
w sierpniowym numerze "Uranii" z br. podaję do wiadomości co nałów
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l. Zgodnie z protokołem Walnego Zjazdu podpisanym przez obu
protokolantów: Jana Kaszę i Tadeusza Szufę - członkami Gł. Kom.
Rewizyjnej wybrano jednogłośnie Mgr Inż. Z. Popławskiego z Krakowa, Dyr. B. Luskę z Czechowic-Miasta i Dyr. J. Salabuna z Katowic. Zaproponowany na członka prof. A. Barbacki z Nowego Sącza nie
zgodził się na wysunięcie swej kandydatury.
2. Po ogłoszeniu w styczniowej .,Uranii" składu Gł. Kom. Rew.
(dyr. B. Luska, mgr Z. Popławski, mgr inż. J. Głowania oraz dyr. J. Sar
łabun jako zastępca) obaj protokolanci nadesłali sprostowanie na ręce
Zarządu Głównego, odpowiadające treści protokołu Walnego Zjazdu.
3. W protokole posiedzenia Zarządu Głównego z dn. l II 1959 r.,
stwierdza się, że w skład Gł. Kom. Rew. wchodzą: dyr. B. Luska,
mgr inż. Z. Popławski, oraz dyr J. Salabun jako zastępca. Prezes Z.G.
poinformował zebranych, że Z.G. otrzymał od Sekretarzy Walne_go
Zjazdu protokół obrad, jdórego treść wymaga .. pewnych uzgodnień'·:
dyr. Salabun nie został wybrany członkiem, lecz zastępcą członka Gł.
Kom. Rew. w miejsce proponowanego członka prof. A. Barbackiego,
który na sali obrad zrezygnował z tego stanowiska. ..Mgr Jerzy Gło
wania był proponowany, a nie został odczytany na Zjeździe·'.
4. Protokół następnego posiedzenia Z.G. z dn. 24 V 1959 r. obejmuje
wypowiedź uczestniczącego w naradach p. J. Kaszy, który stwierdza,
że w odczytanym protokole z poprzedniego posiedzenia Z.G. podano
nazwisko p. Głowani jak członka Gł. Kom. Rew. zaś p. dyr. Salabuna - jako zastępcy, podczas gdy obaj protokolanci twierdzą, iż dyr.
Salabun wszedł do Gł. Kom. Rew. jako członek, zaś nazwiska p. Gło
wani z ust Przewodniczącego Zjazdu mgr Pankiewicza w ogóle nie
słyszeli.

Prezes poleca odczytać odpowiedni ustęp z protokołu posiedzenia
Z.G. z dn. 23 XI 1958 r., gdzie p. Głowanię zaproponowano na członka
Gł. Kom. Rew. a p. Barbackiego na zastępcę. Ponieważ p. Barbacki
zrzekł się kandydatury jego miejsce zajął p. Sałabun. Powyższe wyjaśnienie zebrani przyjęli do zatwierdzającej wiadomości. popierając
je jednogłośnie. "Zalecono te poprawki wnieść do protokołu z Walnego
Zjazdu Delegatów celem przedłożenia następnemu Zjazdowi do zatwier_
dzenia".
5. "Sprostowanie" z sierpniowego numeru "Uranii" podaje, że skoro
do Gł. Kom. Rew. proponowano pp. Głowanię, Luskę i Popławskiego
na członków, a p. Barbackiego na zastępcę, zaś ten ostatni zrzekł się
proponowanej funkcji, w jego miejsce wybrano p. Salabuna na :~;.a
stępcę członka.

Pomijając istotne różnice między poszczególnymi enuncjacjami Z.G.
stwierdzić należy ,że problem składu Gł. Kom. Rew. ma zasadnicze
znaczenie z uwagi na kwestię absolutorium dla Z.G. Ponieważ kwestia
ta musi być rozstrzygnięta jeszcze przed następnym Walnym Zjazdem w oparciu o protokół Walnego Zjazdu z dn. 30 XI 1958 r. i protokół
posiedzenia Z.G. z dn. l II 1959 r. (gdzie wyraźnie przyznano, że kandydatura p. Głowani nie została odczytana, a przeto nie można mówić
o wybraniu Go do Gł. Kom. Rew.) - będę uważał Główną Komisję
Rewizyjną za wybraną w następującym składzie: mgr inż.
Popławski,
dyr. B. Luska i dyr. J. Sałabun.

z.

Kurator Z.G. PTMA
Mgr Jan Kutrzeb ki
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

J. P a g a c z e w ski.

(Mapka -

A. B ar b a ck i)
Grudzień

1959 r.

1<l-31d. Planety i Planetoi~
dy. M er ku r y po dolnym
złączeniu ze Słońcem (w dniu
24. XI.) przechodzi na niebo
wschodnie gdzie będzie go
można obsenvować około połowy
miesiąca ,
gdy będzie
wschodzić na około dwie godziny przed Słońcem. W dniu
12. XII. Merkury osiąga największe zachodnie odchylenie
od Słońca, byłby to najlepszy
okres do dostrzeżeń (w Wadze,
w pobliżu gwiazdy alfa), gdyby nie utrudniało ich silnie p_o łudniowc zbocrenJie planety.
W e n u s jest nadal królową
nieba porannego. Jej kątowa
odległość od Słońca zwolna j}lż
maleje, a na skutek zwiększa
nia się zboczenia południowe
go (deklinacji) warunki widoczności pogarszają się zwolna.
Mimo to wschodzi ponad 3
godz. przed wschodem Słońca.
W dniach 26-27. XII. będą
zachodzić efektowne konfiguracje z Księżycem.
M ar s po niedawnym złą
czeniu ze Słońcem jest praktycznie biorąc, niewidoczny.
J o w i s z w dniu 5. XII.
w złączeniu ze Słońcem, w cią
gu miesiąca grudnia niewidoczny.
S a t urn zbliża sie równie7.
do złączenia ze Słońcem (31.
XII.) i nie jest widoczny.
U r a n do odszukania w Lwie
na zachód od Regulusa; do odszukania wystarczy użyć dobrej lornetki.
N e p t u n w Wadze, trudny
do odszul{ania.
2l17h.1 Księżyc mija Saturna
o 5° od północy.
5d Jowisz w złączeniu ze
Słońcem.

Sifl.O Minimum blasku Al-

gola.

Księżyc

w I kwadrze

bę-
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dzie przeszkadzał w obserwacjach blasku słabnącego.
10ll.21.9 Minimum Algola, niedogodne ze względu na Księżyc.
12!1 Merkury w największym odchyleniu zachodnim od Słońca (21°).
13t118h.8 M:nimum blasku Algola. Księżyc bliski pełni może uniemożliwić obserwacje.
14d4h Zakrycie Aldebarana (alfa Tau) przez Księżyc w fazie tuż
p rzed pełnią. Podajemy momenty początku i końca zjawiska wed!ug Obserwatorium Krakowskiego:
Poznat'l
4hllm7
4h39'~''4
Wrocław
17. 7
37.6
Toruń
08 . 5
40. 9
Kraków
20.9
38.4
Warszawa
10 . 7
42. O
22,t Rokrocznie ukazują się meteory należące do roju Ursyd, który
odkryto w roku 1945 w obserwatorium Skalnaie Pleso w Tatrach. Mają
one swój punkt promieniowania w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy.
Maksymalna częstotliwość spadku wynosi zwykle kilkanaście meteorów
na godzinę, jednakże zachodzi duża możliwość , iż tegoroczny przelot bę
dzie obfity, podobnie jak w r. 1945.
22d15h Zimowe przesilenie. Foczątek astronomicznej zimy na półkuli
północnej.

26d-27d Piękne konfiguracje Księżyca z Wenus; 26. XII. Księżyc
mija Wenus o 2° od północy.
27d2h Jowisz minie Merkurego o 2' (geocentrycznie) od północy (zjawisko nie będzie widoczne).
28d2h.9 Minimum blasku Algola. Dobrze widoczne z powodu braku
na niebie Księżyca.
30d23.6 Minimum blasku Algola. Uwaga jak wyżej.
31d Saturn w złączeniu ze Słońcem.
ERRATA
W nr 10 Uranii, str. 366, wzór w wierszach 23-25 powinien

mi-eć

posiać:

.

.

powtększente

a w zór na str. 367, w . 6-3,

ogniskowa obiektywu
ogniskowa okularu

= -"'-:-.-'-:--'---:,--:--"--

postać:

250 mm
.
-d- - liczba s t o]ąca prze x

.
ogmskowa okularu w mm

W nr 11, na str. 384, wiersz 27 powinien brzmieć: "-wej. realizuje obecnie
program pomiarów fotometrycznych".
Str. 407, w. 17 powinno być: północ z prawej, zachód u dołu.

ZAWIADOMIENIE
Roczna składka członkowska wynosi 36 zł.
Cena 2 płyt szklannych do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm i grubości 25 mm z dodatkiem 50 g tlenku ceru 50 zł, o średnicy 250 mm i grubości
23 mm - 200 zł .
.,N1ebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewskiego - 4 zł.
Odznaka członkowska emaliowana - 25 zł plus 4 zł koszty przesyłlti.
Odznaka oksydowana dla C'Złonków kandydatów - 4,50 zł.
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE

Pierwsza strona okladki:

Pierwsza fotografia Księżyca z "tamtej " strony, wykonana przez
"Łunnika III" i przesłana na Ziemię za pomocą aparatury
telemetrycznej. Objaśnienia w dziale: Przewodnik po Księżycu.

kamerę

Znak Zodiaku:

Koziorożec

Druga strona okladki:
U góry: Fotografia gondoli Stratolabu ze zmontowanym na niej 40

cm teleskopem Schmidta. Promienie świetlne odbite od głównego zwierciadła, są kierowane przez układ luster do wnętrza gondoli, gdzie znajduje s ię okular teleskopu . Wewnątrz tubusa t eleskopu umieszCZOJlY
jest fotoelektryczny "szukacz" kierujący automatycznie ruchem teleskopu tak, aby obserwowany obiekt, mimo drgań gondoli, utrzymywał
się w środku pola widzenia. Patrz notatka: Stratosferyczne laboratorium
z załogą ludzką.
U dołu: Model przedstawiają cy planetoidę Hermes (1200 m średnicy}
na tle Nowego Jorku. Zderzenie takiego obiektu z ziemią może się
zdarzyć mniej więcej raz na 3 miliony lat. Patrz •artykuł "Koniec
świata".

Trzecia strona okladki:
U góry: Widok Obserwatorium Licka od strony południowo-zachod
niej. U dołu : Kopuła mieszcząca reflektor Crossleya, powyżej kopuły

refraktorów 30 cm i 92 cm. Na zdjęciu tym, wykonanym w r. 19341,
nde ma jeszcze kopuły 3 metrowego reflektora.
U dolu: Widok Obserwatorium Licka od strony północno-wschodniej .
Na pierwszym planie nowozbudowana kopuła 3 metrowego reflektora,
za nią w dali - kopuły refraktorów 30 cm i 92 cm.
Czwarta strona okladki:

Fotografia

zorzy polarnej wykonana przez L.
Woh l f eil a
w dniu 4. X. 1959 r. w godzinach 2h36m.5-2h39m.5.
3 minutowa ekspozycja była dostatecznie długa, aby pokazać obrót
sklepienia niebieskiego (obrazy gwiazd w postaci kresek). Patrz dział
(Gdańsk-Oliwa)

Obserwacje.

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Grudzień

P. T. M. A.

1959 rok

Riala Podlaska - Powiatowy Dom Kultury .
- Ul. Kllińsldego l, Zakład Fizyki Akademii MedyczneJ .
Biecz - Przedmiesc1e 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium A~tronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdansk-Oiiwa, ul Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny we środy
l piątki w godz. 17-18.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddzia ł u w gmachu Biura Projektów Prz emy s łu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J . Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).

Białystok
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- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomlc2:nym, Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janlszewsklell"
Kielce - Oddział nie posiada własnego lokalu .
Kt·aków - 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 goctz.
19-21.
Krosno n / W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1 I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w łrażdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim z,głoszenlu.
Lublin - Oddział nie posiada wlasne,go lokalu.
Lódź Siedziba Oddziału w lokalu własnym pny ul. Traugutta 18, V p., pokój 511.
teł. 250-02. Sekretariat l Biblioteka
czynne w poniedziałki w godz. 18-20
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania aktywu Oddziału o godz. 18 w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca. Teleskopowe pokazy nieba od wczesnego zmroku.
w każdy bezchmurny wieczór na placu przed lokalem Oddziału.
Myślenice Oddział nie posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50;:1,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bel'chmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siP<lziba Odd7.1Ału
Olsztyn - Zarząd Oddziału mie§ci się w Muzeum Mazurskim, I piętro, tel. 24-74
(W. Radzlwonowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 18-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży,
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowyrn
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, 1,11.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Pło~k ul. Tumska 12. z list. Napoleona Sirlorowskiel!o.
Poznań Lokal własny przy ul. Chełmoń3kiel(o l. Sekretariat l Billateka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Pubłlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtbrkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku im. Kasprzaka.
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnoksztalcące.
Rzeszów - Oddział nie posiada własnego lokalu.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlkl czynny we
środy
w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną śroctę.
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 s!e
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Tarnów - 0-idział nie po<iada w'~"nego lok alu.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w W>dz. 17-19. Prelekcje w dniach 7, 14 l 21. XII. o godz. 18. Pokazy nieba w każdy bezchmurny
poniedziałek i czwartek w godz. 20-22.
Warszawa Al. Ujazdow~J<ie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godz. 18-21. Pokazy nieba będą wznowione w l:nlu l. IX. br.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Plotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumlentem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczó.r.
Zakopane - Oddział n\e posiada własnego lokalu.
Zielona Góra - Oddział nic posiada własnego lokalu.
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