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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-
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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
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\

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-

l
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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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Jowisz osiągnie w dniu
18 maja przeciwstawienic do
Słońca
(opozycja), i będzie
błyszczał jako b. jasna, lecz
słabsza od Wenus, biała gwiazda, m inus 2.1 mg. średnica
równikowa planety-olbrzyma
wyniesie 45", biegunowa 42".
Będzie świec i ć przez całą noc
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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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URANIA
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.
- HcKycTBemrbre JIYHllbJe Kparepbr. - .YirrrepecHbiC C'T>C3)J,bi. - Crreitrpocr,onwJecHaJI JJ,BofmaJI 3BesJJ,a B IlJJCl!)Iax.
H3 HCTOPHH IlOJJbCROH ACTPOHOMHH crp. 181; 3BE3;D:bi HAUJErO·
HEBA. crp. 182; HABJIIO;IJ:EITIUT. crp. 18ilo; IlYTEBO;IJ:HTEJib IlO JIYIIE.
crp. 185; TO H CE, crp. 191; CIIPABOqHHR HABJIIO;IJ:ATEJI.H, crp. 192;
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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.

Mikoła.iska
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