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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.
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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.

URANIA

390

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 ~

393

TJRANII\

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,
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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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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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