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KRAKOW 1961

SKOROWIDZ TEMATYCZNY
(liczby

oznaczają

strony)

Astronautyka
pomiar prędkości pojazdów kosmicznych .
276
Patrz też: S z t u c z n e p l anetoidy i rak i et y kos m i c z n e,
Sztuczne satelity Ziemi.
"A s t r o n o m i a n e u t r i n owa"
chłodzenie wnętrz gwiazd przez neutrina
276
perspektywy "a. n."
241
Atlasy i katalogi
mapa nieba w promieniach gamma
309
Galaktyka
b ada nie środka G. w dziedzinie fal radiowych
11
gwiazdy niebieskie w pobliżu południowego bieguna G.
369
Galaktyki
M 31 w Andromedzie 1
. 2, 274
oddalanie się g.
118
zagadnienia związane z porównywanie;rn rozmiarów g,
110
Gromady gwiazd
ciemna materia w g. kulistych
177
Gwiazdy
chłodzen~e wnętrz g. przez neutrrna
276
g. o najsilniejszym po;u magnetycznym
242
masywne gwiazdy Trumplera .
10
najciekawsze gwiazdy podwójne
3•13
najsłabsze ze znanych gwiazd?
137
polaryzacja światła g, w różnych batrwach
138
rozmiary
198, 233
Gwiazdy nowe i supernowe
nowe dane o supernowych
82
nowe ślady wybuchów supernowych
48
poszukiwanie mgławic - pozostałości po wybuchach supernowych
210
powstawanie pierwiastków w supernowych
174
Gwiazdy zmienne
BD + 32°1414 .
24
dwa miliony obserwacji g. z .
211
.
.
. .
U Hydrae .
. 19, 84
rozbłyskowe w regionie mgławicy Oriona
311
R Scuti
178
typu RR Lyr, zmiany okresów .
310
Historia astronomii
Galileusz i mapa Księżyca z 1636 r.
247
Kopernik i Kalwin .
. .
.
.
341
Scheiner, Krzysztof - "słonecznik" z XVII wLeku
343
Historia astronomii polskiej
astronomowie polscy na sztychu z 1861 r.
180
Dziewulski, nadanie doktoratu honoit'owego
207
Heweliusz, chronologia dzieła i życia
13
i zjawisko halo
182
pożar w
obserwator,i um
183
Kopernik, data śmi,erci .
.
. .
181
polskość K. na medalu Duranda
182
przodkowie z Czech?
181
Patrz też: Kalendarzyk historyczny
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Jowisz
cztery głów;nc księżyce
265
Kale n d ar z y k a stron o m i c z n y 27, 59, 91, 123, 153, 186, 218, 250,
282, 314, 3'47, 379

Kalendarzyk historyczny 23, 56, 86,123,156,188,217,248,280,
316, 346, 379

Komety
badanie ruchów k.
definitywne oznacz.enie, k. z lat 1957 i 1958
k. 1960 .roku
obserwacje jasności k. Candy'ego (1960 n) .
obserwacje k. Burnhama (1959 k)
obserwacje radiowe k. Bumhama (1959 k)
obserwacje k. Finlaya (1960 d)
o k. w kazaniu z XVIII w.
ucieczka k . długookresowych z Układu Słonecznego

34, 66, 102
310
80
180
50
340
117
122
243

Księżyc

konfiguracja powierzchni
przewodnik po K. : 23 (Sinus Mcdii), 53' (Mare Nubium),
216 (Mare Humorurn i Gassendi)
radarowa mapa K.
Lunety i teleskopy
budowa wielkiego reflektoru dla celów astrometrycznych
we Flagstaff (Arizona)
nowe lometki produkcji PZO w Warszawie .
t. Cassegraina dla Oddziału Wrocławskiego PTMA
Mars
morfologia i fizjologia roślinności M.
nowa hipoteza o naturze zjawisk na M.
Meteory i meteoryty
() -Akwarydy .
133,
11-Akwarydy
bolidy nad Ameryk ą Północn ą w 1913 r.
bolidy nad Polską w latach 1304-1959
Geminidy .
.
.
Giakobinidy (Drakonidy)
kosmolit Tunguski, pochodzenie
krater meteorytowy(?) w pobliżu Nagpur
Leonidy
Lirydy .
w 1803 r.

-

w 1922 r . .

meteoryty na Litwie
meteoryty wielokrotne
obserwacja bolidu
obserwacje meteorytów w XIX w. na Lubelszczyźnie
Orionidy
Perseidy
.
ślady wybuchów kosmicznych w pokładach geologicznych
tektyty, hipoteza pochodzenia
terminologia w zakresie astronomii meteorowej
meteoryt owej
Ursydy (rój Becvafa)

327
75

177
371
343
6
12
203
136
258
368
360
299
130
139
330
98
122
183
184
230
342
377
305
233
13
258

3'39
362

Mgławice

gwiazdy rozbłyskowe w regionie mgławicy Oriona
rpaszukiwania mgławic
pozostałości po wybuchu supernowych

311
210

4

Neptun
" nowa metoda odkrycia" .
370
odkrycie w dniu 23 września 1846 r.
280
Ob s erwacje
aktywność Słońca w 1960 r ..
139
bolidu .
342
komety Burnhama (1959 k) .
342
komety Candy'ego (1960 n) .
180
kome ty Finlaya (1960 d)
117
mało znanej gwiazdy zmiennej U Hydrae
. 19, 84
plam słonecznych gołym okiem w r. 1960
85
pochodni punktowych na Słońcu .
370
zmian jasności gwiazdy BD + 32°1414
21
Obserwato.ria astronomiczne
Kopernika we Fromborku
162, 169
22
na świecie: Azja .
Europa
87
w Częstochowie .
120
w Greenwich, dawniej i obecnie
290
Planetaria
IV Olimpiada, Astronomiczno-Geofizyczna organizowana
przez Planetarium śląskie .
243
5 lat Planetarium śląskiego
47
Planetoidy
czy nowa p.? .
.
82
P l a 111 e ty, patrz: Jowisz, M a rs, N e p t u n, S a t urn, Z i e m i a
336
P o l s k i e T o w a r z y s 1t w o A s t r o n o m i c z n e
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
informacje o Oddziałach 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 255, 287,
319, 351, 383
komunikat dla obserwatorów gwiazd zmiennych
312
komunikat PTMA
. 156, 220, 351
komunikat Sekcji Meteorytyki PTMA
89
kronika PTMA
24, 56, 89, 121, 184, 245, 279, 374
Oddział Krakowski, działalność
.
.
. 56, 185, 277, 374
Oddział Poznański, historia i działalność .
245
Oddział Toruński, historia i działalność .
185, 279
Oddział Warszawski, historia i działalność
89, 374
sympozjum obserwatorów Słońca we W.rocławiu
24
turnusy obserwacyjne na Turbaczu
56, 184, 277
Poradnik obserwatora
jednostronne i dwustronne oceny blasku gwiazd zmiennych
211
mikrometryczny krzyż dzielony .
249
113
obserwacje fotograficzne sztucznych satelitów Ziemi
wzory na ekstynkcję różnicową
278
Pr z e g l ą d wy d a w n i c t w i re c e n zj e
nowości wydawnicze
. .
.
.
.
.
. 281, 346, 376
Pokorny E. J.: "Tropiciele niebieskich szlaków"
247
wydane w ostatnich latach książki z zakresu optyki instrumentalnej .
214
Pytania i odpowiedzi
oddalanie się galaktyk
118
Radioastronomia
badanie środka Galaktyki w dziedzinie fal radiowych
11
ilość radioobserwatorów .
.
312
nowy radioteleskop radarowy (w Porto Riico)
242
próba obserwacji radiowych komety Burnhama (1959 k)
340

5

radarowa mapa Księżyca
radioemisja Saturna .
radioźródło Centaurus A.
Satelity planet
cztery główne satelity Jowisza
pyłowe satelity Ziemi
Patn-L też: Ksi'ężyc, Sztuczne satelity Ziemi.
Saturn
radioemisja
Sejsmologia
nowe stacje sejsmologiczne w Polsce
Stacja Geofizyczna P. A. N . w Raciborzu
-

75
369
108
265
49
369
341
244

Słońce
aktywność

reguły zmian
w 1960 r.
.
.
czy S. zmienia swoją jasność?
niezwykłe zjawisko obserwowane koronografem
obserwacje ·częściowego zaćmienia S. w dniu 15. II. 1961 r.
(w Józefosławiu) .
w Krakowie
. . .
.
w Ostrowcu Swiętokrzyskim
w Planetarium Sląskim
obserwacje nad zachowaniem zwierząt w czasie zaćmienia
Słońca w dniu 15. II. 1961 r.
ogólne pole magnetyczne S., zmiany okresowe
plamy słoneczne, obserwacje gołym okiem w 1960 r.
pochodnie punktowe, obserwacje
relacja S. - Ziemia .
widmo
S z t u c z n e p l a n e t o i d y i r a k i e ty k o s m i c z n e
Sztuczne satelity Ziemi
Explorer XI
112,
lista satelitów
lot pierwszego astronauty
18, 58, 89, 122, 151, 188, 22, 255, 319, 344,
To i owo.
Wenus
156,
200-lecie 'o dkrycia atmosfery W.
Wszechświat
idea wielości światów zamieszkałych
,promieniowanie synchrotronowe ciał

wszechświecie

175
139
338
83
141
147
150
145
147
79
85
370
176
365
112
309
209
209
377
345
40
295

we w.
niebieskich
226,

~70

równika ziemskiego
pytowe satelity Z.
.
zmiany gęSttości atmosfery ziemskiej na niektórych wysokościach
.
Zjazdy, konferencje i symp ·o zja
II Międzynar·odowe Sympozjum COSPAR'u we Florencji
w kwietniu 1961 r.
.
.
.
.
.
.
XI Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej
. 277,
.z jazd referatowy Folskiego Towarzystwa Astronomicznego .
-

311
49

ruch we
Ziemia

.

eliptyczność

-

11

194
354
336

Errat a i s pro s t o w a n i a
.
. .
. 28, 59, 92, 191, 220, 353
Kro n i k a z a l o b n a: 58 (tdr Antoni Czubryński), 92 (t Konstanty
Kosińsk~).

Objaśnienia

do ilustracji na

okładce:

31, 63, 95,127,159,
255, 287, 319, 3•51, 383

6

Od

Redakcji

58, 330

Różne

rewelacyjny instrument pomiarowy "kosmofon" (żart primaaprilisowy)
109
rola miłośnika astronomii
322
znaczki pocztowe o tematyce astvonomicznej .
.
344
znaki Zodiaku w prehistorycznej kopalni krzemienia
369
Z korespondencji
25, 55,150,182,183,247,345
SKOROWIDZ AUTOROW
(liczby w nawiasach

oznaczają

strony)

Biskupski Andrzej- Gwiazda zmienna R Scuti (178). -

Jeszcze o zmianach blasku gwiazdy zmiennej U Hya (84). - Obserwacje mało znanej gwiazdy zmiennej U Hydrae (19). - O jednostronnych i dwustronnych ocenach blasku gwiazd zmiennych (211). Wzory na
ekstynkcję różnicową (278). Zagadnienia związane z porównywaniem galaktyk (110).
Elaszczyk J. - W sprawie oddalania się galaktyk (Pytania i odpowiedzi) (118).
Brzostkiewicz Stani sław R. Chronologia dzieła i życia Jana Heweliusza (13). - Czy Galileusz wydał mapę w 163'6 r.? (247). - Czy
przodkowie Kopernika pochodzili z Crech? (181). - Data śmierci
Kopernika (181). - Historia astmnomii! polskiej na sztychu z 1861 r.
(180). Konfiguracja p owierzchni Księżyca (327). Krzysztof
Scheiner - .,słonecznik" z XVII wieku (343) . - Mikrometryczny
krzyż dzielony (249). Polskość Kopernika na medalu Duranda
(182. - Sympozjum obserwatorów Słońca we Wrocławiu (24). To i owo (18).
Cichowicz A. - To i owo (90).
c;zernow W. M. - Heweliusz i zjawisko halo. (Z korespondencji) (182).
Czetyrbok K. - Teleskop Cassegraina (343).
Gadomski Jan - Definitywne oznaczenie komet z lat 1957 i 1958 (310).
Dwa miliony obserwacji gwiazd zmiennych (211). - 200-lecie odkrycia atmosfery Wenus (345). - Eliptyczność równika ziemskiego
(311). Ilość radioobserwatoriów (312). Kalendarzyk historyczny (23), (56), (86), (123), (156), (188), (217), (248), (280), (316),
(346), (379). - Komety 1960 roku (80). - XI Kongres Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej (277). Kronika PTMA (121). Lirydy (Z korespondencji) (183) . Mapa nieba w promieniach
gamma (309). Na pierwszei liście członków PTMA. (Kronika
żałobna) (58). Nowe ciała niebieskie (112), )209). - Protest astronomów (341). - Radi oemisja Saturna (369). - Rekonstrukcja obserwatorium Kopernika (169). - Sprostowanie (59). - To i owo (58).
"Tropiciele niebieskich szlaków". - E. J. Pokorny (recenzja) (247).
Walne zebranie Oddziału Warszawskiego PTMA (89). - W ~ra
wie "Dodatków Naukowych" do " Uranii" (55). - Z dziejów Oddziału Warszawskiego PTMA (374) .
Gomółka Bolesław Idea wielości światów zamieszkałych we wszechświecie (40).
Grzędzielski Stanisław Widmo (365).
Jarzębawski Tadeusz Czy ogólne pole magnetyczne Słońca zmienia
się okresowo? (79). Gwiazda o najsilniejszym polu magnetycznym (242). - O pea-spektywac h "astronomii neutrinowej" (241). O promieniowaniu synchrotronowym ciał niebieskich (295).
Jodłowski Włodzimierz Kalendarzyk historyczny (156). - Nowy radioteleskop radarowy (242). - Obserwacje plam słonecznych gołym
okiem w r. 1960 (85). - To i owo (151), 188), (319).

7
Kaczma,rek Henryk Jeszcze o zmianach blasku gwiazdy zmiennej
U Hya (84). - Obse!I"Wacje mało znanej gwiazdy zmiennej U Hyd;r;ae (19).
Karpowicz Maria - Badania środka Galaktyki w dziedzinie fal radio-

wych (11). Galaktyka w Andromedzie (II), (2). - Gwiazdy rozbły
skowe w regionie mg ławicy Oriona (311). - Obserwatorium Greenwich - dawniej i obecnie (290). - Poszukiwanie słabych gwiazd
rniebieskich w pobliżu poludniowego bieguna Galaktyki (3"69). Rotacja jądra galaktyki M 31 w Andromedzie (274). - Ucieczka
komet długookresowych z Układu Słonecznego (243). - W związku
z ukazaniem się Nr 2 "Dodatku N aukowego do Uranii" (26).
Krygier Bernard - Młodzi miło ś nicy a l';tronomii na mecie (243). - Przebieg obserwacji częściowego zaćmienia Słońca w Planetarium ślą
skim w dndu 15. II. 1961 r. (145).
Kuśnierz Aleksander Pokaz filmów astronomicznych
astronautycznych w Krakowie (185).
Ledóchowski M. - To i owo (90).
Lubertowicz Stanisław Obserwacje nad zachowaniem się zwierząt
w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym w czasie zaćmienia Słońca
w dniu 15. II. 1961 r. (147).
Marks Andrzej Meteory wielokrotne (230). - Najciekawsze gwiazdy •podwójne (313). - Niezwykłe zjawisko obserwowane koronografem (83). - Radarowa mapa nieba (75). - Rewelacyjny irnstrument pomiarrowy ("Kosmofon") (Zart primaaprilisowy) (109). To i owo (223, 255) .
Marks Zofia Znaczki pocztowe o tematyce astronomicznej (344).
Mergentale.r Jan - Aktywność Słońca w 1960 r. (139). - Reguły aktywności

słonecznej

Paczyński B.

(175).

wnętrz gwiazd przez neutrina . (276). Ciemna materia w gromadach kulistych (177). - Czy Słońce zmienia swoją jasność? (33'8). - Nowe dane o Supernowych (82). O pewnej metodzie pomiaru prędkości pojazdów kosmicznych (276).
Polaryzacja światła gwiazd w różnych barwach (138). - Powstawanie pierwiastków w supernowych (174). - Radioźródło Centaurus A. (108). - Zmiany okresów gwiazd typu RR Lyrae (310).
Pagaczewski Janusz a-Akwarydy (203). n-Akwarydy (133). Geminidy (360). - Giakobinidy (Drakonidy) (299). - Leonidy
(330). - Lirydy (98). - Nowe stacje sejsmologiczne w Polsce (341).
Obserwacje bolidu (342) . .Oóonidy (305). - Perseidy (23"3). śląska Stacja Geofizyczna PAN w Raciborzu (244). To i owo
(58), 89, 122). - Ursydy (rój Becvai'a) (362).
Pańków Maria Przegląd nowości wydawniczych (281, 346, 377).
Penconek Adam Obserwatorium astronomiczne Mikołaja Kopernika
we Fromborku (162).
Piaskowski Antoni Nowe lornetki produkcji Polskich Zakładów
Optycznych w Warszawie (371). - Obserwacje częściowego zaćmie
nia Słońca przei)rowadzone w Józefosławiu k. W-wy w dniu 15. II.
1961 r. (141). Wydane w ostatnich latach książki z zakresu
optyki instrumentalnej (214) .
Piotrowski Stefan Wrażenia z XI Kongresu Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (354).
Pokorny Jerzy Uwagi odnośnie obserwacji częściowego zaćmienia
Słońca w dniu 15. II. 1961 r. (147).
.
Pokrzywnicki Jerzy - Komunikat Sekcji Meteorytyki PTMA (897). Kopernik i Kalwin (341). - Meteoryty na Litwie (841). - O niezwykłym zjawisku meteorowym nad Ameryką Północną w dni_
u
9. I. 1913 r. (258). - Pyłowe satelity Ziemi (49). - ślady wybuchów kosmicznych w pokładach geologicznych (13). - Zagadnienie
pochodz,e.nia kosmolitu Tunguskiego (130). - Zmiany gęstości atmosfery ziemskiej na niektórych wysokościach (11).

-

Chłodzenie

Rabinowicz I. - Pożar w obserwatorium Heweliusza. (Z koresp.) (183).
Janusz - O zajęciach obserwacyjnych na Turbaczu (56).
Ruciński St.lwomi1' Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie
Rodziński

(120). -

O czterech głównych księżycach Jowisza {265).
Nowa metoda odkrycia Neptuna {370). - Prof.
Wł. Dziewulski doktorem honorowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (207). - Ruch we wszechświecie . (I) (226), (II) (270). Zjazd referatowy Folskiego Towarzystwa Astronomicznego (336).
Sitarski Grzegorz - Czy nowa ,planetoida? (82). - Jak astronomowie
badają ruchy komet (I) (34), (II) (66), (III) (102). Kalendarzyk
Astronomicz.ny {27, 59, 91, 123, 153, 186, 218, 250, 282, 314, 347, 379).
Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca przeprowadzone w Józefosławiu k. W-wy w dniu 15. II. 1961 r . (141).
Skibiński Stanisław Spadki meteorytów obserwowane w końcu
XIX wieku na Lubelszczyźnie (377). - To i owo (122).
Smak Józef- Masywne gwiazdy Trumplera (10). - Meteor, meteoryt...
(339). Najsłabsze ze znanych gwiazd? {13'7). Obserwatoria
astronomiczne na świecie: Azja (22), Europa (87). Rozmiary
gwiazd (I) (198), {II) (238). - To i owo (90). - Wielki reflektor
dla celów astrometrycznych (177).
Szczepkawski Bohdan Czyżby nowy krater meteorytowy? (139).
Szymański W. Obserwacje punktowych pochodni slon.eoznych (370).
Ulanowicz Jerzy - Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca w dniu
15. II. 1961 r . (150). - Znaki Zodiaku w wydrążeniach prehistorycznej kopalni krzemienia {369).
Walawski Andrzej - 5 lat Planetarium Sląskiego {47).
Witkowski Józef W sprawie sprostowania umieszczonego w "Uranii" 1961 str. 59 (150).
Wlodek Jan - Obserwacje nad zachowaniem się zwierząt w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym w czasie zaćmienia Słońca w dniu
15. II. 1961 r. {147).
Woh!feil Leon - Obserwacje fotograficzne sztucznych satelitów Ziemi
(113). - Obserwacje komety Burnhama (1959 k) (50). - Obserwacje komety Finlaya {1960 d) (117).
Woszczyk Andrzej - "Słońce i relacje Słońce-Ziemia". {176).
Woynarski Roman - Morfologia i fizjologia roślinności Marsa (6).
Wróblewski Andrzej Bolidy obserwowane nad Polską w latach
1304-1959 {368). - Nowa hipoteza o naturze zjawisk na Marsie
(12). - Nowe ślady wybuchów Supernowych (48). - Obserwacje
jasności komety Candy'ego {1960 n) (180). Obserwacje zmian
jasności gwiazdy BD + 32°1414 {21). Poszukiwania mgławic pozostałości po wybuchach supernowych (210). Próba obserwacji radiowych komety Burnhama (1959 k) {340). - Przewodnik
po Księżycu: Sinus Medii (23), Mare Nubium (5:ł), Mare Humorum i Gassendi (216).
Zonn WłodZimierz - Rola milośnika astronomii {322). - Sprawozdanie
z II Międzynarodowego sympozjum COSPAR-u we Florencji
w kwietniu 1961 r. {194). - W związku z ukazaniem się Nr 2 .,Dodatku Naukowego do Uranii". (Z korespondencji) {25).
Rudnicki Konrad -

Komunikat dla obserwatorów gwiazd zmiennych (312).
Komunikat PTMA {156, 351).
Kronika PTMA (184, 185, 220, 245, 277, 279).
Od Redakcji (58).
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA Z działalności
Krakowskiego.
Skorowidze opracował Jan Kasza {Ruda Sląska).

Oddziału
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CZASOPISMO ASTRONOMJCZNE
POPULARNONAUKOWE
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MltOSNIKOW ASTRONOMil
KRA KO W 1961

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

T RE S ć Nr 1
ARTYKUŁ Y

str.

Mav~a

Kar,powicz : Galaktyka w Andromedzie (II) .
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GALAKTYKA W ANDROMEDZIE (II)
adania widmowe przeprowadzane na galaktyce M 31 pozwalają sądzić zarówno o jej składzie chemicznym jak i o ruchach poszczególnych obiektów lub całych grup. Ruchy zauważone są dość skomplikowane centralna część obraca się
raczej podobnie do płyty patefonowej, zewnętrzne części wykazują ruchy z początku szybsze niż w części centralnej,
w miarę zaś oddalenia od środka- wolniejsze. Na skutek tych
skomplikowanych ruchów kształt układu nie może pozostać
niezmienny, ramiona powinny zmieniać formę w miarę upływu
czasu. Pełny obrót dla centrum układu dokonuje się w czasie
11 milionów lat, dla części zaś zewnętrznych- w ciągu około
92 milionów lat.
W związku z obrotem całego układu powstaje zagadnienie
w jakim kierunku odbywa się on w układach tego typu co
galaktyka M 31? Czy w czasie dbrotu ramiona spiralne wloką
się, jak gdyby nawijały się na część centralną, czy też
odwrotnie, ulegają rozwinięciu i rozproszeniu.
Zagadnienie nie jest takie proste jak się wydaje na pierwszy rzut oka. W przypadku M 31 i innych galaktyk podobnego
typu trudność rozstrzygnięcia kierunku ruchu wiąże się z trudnością rozróżnienia, który z brzegów galaktyki znajduje slię
bliżej nas. W tym wypadku zdania astronomów są podzielone.
Jeśli u M 31 brzeg z ciemną linią jest bliższy wtedy zewnętrzne ramiona wloką się i spirala zwija się. Ale jeśli brzeg
ten jest dalszy -wtedy spirala rozwija się. Dotychczas zagadnienie to nie jest definitywnie rozwiązane; próby obserwacyjnego dowodu jednej lub drugiej opinii zawodzą, gdyż z niektórych obserwacji wynika, że brzeg z ciemną linią jest bliż
szy, z innych zaś - że dalszy. Większość astronomów skłania
się jednak do poglądu, iż ramiona spiralne wloką się, spirala
zwija się. Przemawia za tym dowód, dostarczony przez gromady kuliste, które na jednym brzegu (tym bliższym nas) wydają się być jaśniejsze niż na drugim.
Oprócz wspomnianych obiektów, występujących bądź w ją
drze bądź też w ramionach spiralnych, obserwujemy w galaktyce M 31 gwiazdy Nowe i Supernowe, które podobnie jak
cefeidy dostarczają kryterium dla wyznaczania odległości
układu, w którym występują.
Ostatnią Supernową, jaką obserwowano w galaktyce Andromedy, była Supernowa z roku 1885, której jasność w maksimum osiągnęła 6 wielkość gwiazdową (absolutną wielkość
-14.5); z wielkim żalem astronomowie wspominają o tym
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fakcie. Przy dzisiejszych środkach obserwacyjnych wiele tajemnic dotyczących tych zagadkowych obiektów znalazłoby,
być może rozwiązanie . Możemy posunąć się jeszcze dalej w naszych przypuszczeniach: "co by było, gdyby... " A więc gdyby
M 31 znajdowała się tylko - o niewiele - o 0.01 % dalej niż
się znajduje w rzeczywistości, wybuch Supemowej z r oku 1885
obserwowalibyśmy w czasach dzisiejszych. Niestety! Musimy
zdać się na przypadek i czekać na następną Supemow ą.
Oprócz wspomnianej Supemowej w okresie ostatnich 30 lat
obserwowano ponad 100 gwiazd Nowych, przeważnie w regionie jądra. Większość tych obserwacji stanowi zasługę Hubble'a.
W związku z obiektami, jakie występują w galaktyce Andromedy, jej kształtem i strukturą, mimo woli nasuwa się chęć
porównania tego układu gwiazdowego z naszą Galaktyką. Dotychczasowe badania bowiem wykazują olbrzymie podobień
stwo obu układów. Dzisiaj już możemy powiedzieć , że kilkudziesięcioletnie badania galaktyki Andromedy nie doprowadziły
do wykrycia ani jednego obiektu nowego typu, ani jednego
obiektu, który nie byłby nam znany z obserwacji dokonywanych na obiektach w naszej Galaktyce.
M 31 i nasz Układ Gwiazdowy są bardzo podobne zarówno
pod względem budowy jak i populacji. Wydaje się jedynie,
że nasza Galaktyka jest nieco większa, chociaż nie jesteśmy
obecnie pewni czy M 31 nie rozciąga się daleko poza kontury
widoczne~ na zwykłej fotografii.
Przy olbecnej naszej wiedzy o tym ciekawym układ zie gwiazdowym wydaje się, iż jest on prawie dwukrotnie mniej liczny
w gwiazdy w porównaniu z Galaktyką, pod względem zaś rozmiarów - oba układy są prawie równe (średnica M 31 równa
65 000 lat światła, wobec 80 000 lat światła dla Galaktyki).
Zresztą wnioski te nie są ostateczne, zależą bowiem od skali
odległości, co do której toczą się obecnie żywe dyskusje wśród
astronomów zajmujących się tymi sprawami.
Obydwie galaktyki zajmują to samo miejsce w klasyfikacji
galaktyk. Hubble zaklasyfikował M 31 jako galaktykę typu
Sb, tzn. spiralę z niewielkim jądrem centralnym i dobrze uformowanymi ramionami.
Podobieństwo występuje również, jeśli idzie o częstotliwość
ukazywania się gwiazd Nowych w M 31 i w Galaktyce, j ak
również i położenie rozmaitych innych obiektów.
Jeśli spojrzymy choćby pobieżnie na fotografię galaktyki
w Andromedzie, to rzucą się nam w oczy dwie jasne plamki:
jedna o kształcie kolistym, dotykająca prawie rami enia spiralnego, druga leżąca w pewnej odległości od układu, wyraźnie
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eliptyczna. Dalsze, dokładniejsze badania wykazały, iż są to
dwa oddzielne układy gwiazdowe, towarzyszące galaktyce M 31,
które wraz z nią stanowią potrójny układ (posiadają te same
prędkości przestrzenne oo i M 31) i przypominają nasz Układ
Galaktyczny z jego towarzyszami Obłokami Magellana.
Towarzysz bliżej leżący, kulisty, znany jest, jako mała galaktyka M 32 - ten dalszy, eliptyczny - jako NGC 205. Zaklasyfikowano je jako eliptyczne z n•adaniem im odpowiedniej
podklasy ze względu na różne spłaszczerue.
Galaktyki-towarzysze przez długi czas pozostawały nierozdzielone na gwiazdy, jednakże po zbadaniu ich widma stało
się jasne, iż są to małe układy gwiazdowe.
Rozdzielenie układu NGC 205 na indywidualne gwiazdy
udało się Baademu jednocześnie z rozdzieleniem jądra M 31.
Składające się na nie gWiazdy należą do populacji II, podobnie
jak i gwiazdy jądra galaktyki głównej. Próby rozdzielenia M 32
nie powiodły się jak dotąd i fakt ten jest tym bardziej niepokojący, iż znajduje się ona bliżej nas niż galaktyka M 31.
Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy rzeczywiście składa
się z gwiazd, czy przypadkiem nie jest obiektem gazowym,
w którym dopiero w przyszłości zaczną tworzyć się gwiazdy?
Większość astronomów przychyla się do poglądu, iż M 32 jest
już skupiskiem gwiazd, niedostatecznie jednak jasnych, aby
mogły być rozróżnialne jako indywidualne gwiazdy przy pomocy naszych obecnych środków obserwacyjnych. ObJ.ekty
rejestrowane indywidualnie na kliszach fotograficznych w potrójnym układzie mgławicy Andromedy są przeważnie gwiazdami: olbrzymami i nadolbrzymami. Chociaż więc M 32 przypomina kształtem gromadę kulistą, to jednak musimy wnioskować, że różni się od klasycznych gromad zarówno znacznie
większymi rozmiarami jak i słabszymi członkami-gwiazdami
niż olbrzymy i niebieskie nadolbrzymy tych ostatnich.
Potrójny układ mgławicy Andromedy należy do lokalnej
grupy galaktyk, do której zaliczamy również i naszą Galaktykę.
Grupa składa się z kilkunastu jaśniejszych galaktyk i zajmuje
obszar o promieniu około l miliona lat światła. Najbliższa grupa
czy też gromada galaktyk znajduje się na odległości około 2,5
miliona lat świetlnych.
Badania widmowe galaktyki M 31, zapoczątkowane przez
Sliphera przyniosły zaskakujące wyniki. Okazało się, że prążki
w widmie przesunięte są ku czerwieni tak znacznie, jak gdyby
cała galaktyka oddalała się od naszej z prędkością około 300
km/sek. Prędkość ta wydawała się wówczas szokująca, obecnie
jednak wiemy, że przesunięcie ku czerwieni, któremu z braku
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innej interpretacji przypisujemy ·"ucieczkę galaktyk", nie jest
w przypadku M 31 wcale tak wielkie - spotykamy bowiem
u innych galaktyk prędkości "ucieczki" znacznie większe, się
gające kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na sekU!lldę. Jest to
jednak odrębne zagadnienie, którego omówienie wykraczałoby
daleko poza ramy obecnego artykułu.
Dla całości obrazu galaktyki M 31 wypada wspomnieć
jeszcze o innym nowym sposdbie badań przeprowadzanych na
tym obiekcie, mianowicie o badaniach w dziedzinie fal radiowych, które stanowią nowe środki obserwacyjne ostatnich, powojennych czasów. Badania w dziedzinie radiowej uzupełniają
nasz pogląd na Wszechświat jako całość, pogląd jakże różny
·od tego jaki panował w czasach, gdy Galileusz po raz pierwszy
skierował lunetę na gwiaździste niebo.
~4vr-------,-------~------~------~~------r-----~

Rys. l. Kolllitury M 31 w dziedzinlie fal radiowyctl.

Badania astronomiczne w dziedzinie fal radiowych prowadzi
w kilku ośrodkach na kuli ziemskiej. Jednym z pierwszych
takich ośrodków jest stacja Jodren Bank należąca do uniwersytetu w Manchester w Anglii. Kiedy rozpoczęto badania
'Pr-omieniowania radiowego pochodzącego z różnych źródeł położonych w Drodze Mlecznej, skierowano teleskop radiowy i na
·galaktykę w Andromed2'Jie. Pierwsze próby tego rodzaju nie
powiodły się, przy użyciu jednak czulszych instrumentów,
o większej zdolności rozdzielczej, okazało.się, iż galaktyka M 31
promieniuje bardzo silnie w dziedzinie fal radiowych. Wykreślone "irofoty" ukazują jej znacznie większe rozmiary, nii
·w -dziedzinie .światła rejestrowanego na kldszy fotograficznej,
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i kształt prawie kulisty. Przypuszczalnie wiele tego promienio-

wania pochodzi z cienkiej otoczki gazowej, tworzącej gazowe
.halo dokoła M 31.
Badania tego typu są jeszcze w toku i z pewnością przyniosą
wiele ciekawych wiadomości o tym układzie.
"ROMAN WOYNARSKI -

Katowice

MORFOLOGIA I FIZJOLOGIA ROŚLINNOŚCI MARSA
warunki ,klimatyczno-glebowe Marsa uzależnione usytuowan:em planety blisko zewnętrznej granicy ekosfery Słońca scharakteryz.ować
możemy w sposób następujący:
Ternpentura powierzchni p1a1!1ety mi~Oilla za pomocą termometrów
·planetrurnych i radiometru Golaya wynosi średn1o rocznie od -25 do
-35° C (M. M i l ankowic z - 1920, H e s s - 1950, W. S i n t o n '1954 i inni).
Według zestaJWiOtnych W'Y'fllików badań szeregu astronomów (G. de·vaucouleurs - 1956) aiśnlellie atmosfery Marsa wynosi przypuszcz.alnie'-85 ± 4 mb, co odpowiada gęstości naszej atmosfery na wysokości okołOl
17 km.
Z akładając a!IlJaJogię powsta!111i<a i ewolucji atmosfery MairSa i Ziemi'
oraz na p0rlstawLe przeprowadzonych analiz widmowych określić możemy
-objętościo·,;y skład atmosfery planety, która wg obecnych przypuszczeń
zawiera 91' ,6°/o azotu, 2,1°/e dwutlenku węgla, 1,2°/0 argonu, mniej niż
0,1°/o tleńu araz ślady iJnnych gazów nie licząc pary wodnej o zmiennej
zawartości (10/o ?).
Łączn: ilość wody nJi.e przekracza zapewne 1010 ton (brak widocznych
zbiorników wodnych) względinie występuje w postaci zamarz,niętych oce·anów, przysypanych piaskami pwstyni (A. L e b i e d i ń ski - 1957).
2/
reszta przypada na ,.mo3 powi ~ rzchni MairSa zajmują pustynie ·rza", które podlegają sezonowym zmianom zabarwienia i wed'ug ostatnich kOtnc~pcji uważane są za tereny pokryte prymitywną roślinnością
(Liais, Tichow, Sinton i i!nni).
Czy warUJnki fizyczne Ma['sa wykluczają możliwość rozwoju i egzy:stencji · wyższych form życia? Spróbujmy rozważyć ten interesujący te·mat w oparciu o przykłady l'Oślinoości ziemskiej, przystosowanej do
ekstremrulnych wll!I'unków ekologicznych, które w pewnym stopniu przyrównać możemy do podanych uprzednio warunków klimatyczno-glebowych.
Przypuszczenie o wyłąoznie prymitywnej, ewolucyjnie mało zaawansowa·nej rośUrmości MaJrsa wydaje się częściowo kolidować z niektórymi
·naszymi wiadomościami z zakresu ewolucjonizmu, marfologii i fizjologii.
Kierując się wozumialą OIS'tro'ż;noŚaią wnioskowania może nawet czasami'
:nie doceniamy posiadaJilych aJrgumentów?
Oto kilka ciekawych i niewątpliwie zastanawiających zestawień:
Podst.awą życia opartego na białku jest proces fotosyntezy (asymilacji
dwutlenku węgla) zachodzący w l'OŚlinach zawierających chlorofil pod·
wpływem światła a przemiana materii (metabolizm), rozwój i rozmnażanie są jego najistotniejszymi przejawami. Proces fotosyntezy p~zed
stawiamy ogólnym wzorem empi['ycznym:
C02 + H 20 + energia slonoczna = CH!O + 02
przyczym CH20 nie oznacza bynajmniej aldehydu mrówkowego lecz·.
symbolizuje produkt syntezy w odniesieniu do l drobiny CO!. Proces teru
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zachodzić może wszędzie

tam, gdzie znajduje się dostateczna ilość wody,
i energii słonecznej.
Według Opar i n a metabolizm beztlenowy pierwotnych o.rganizmów
żywych na ZJeroi ustąpił miejsca tlenowemu z chwilą pojawienia się
pierwszych organizmów fotosyntetycznych i wzrostu zawartości wolnego
tlenu w atmosferze. ślady tzw. "eobiontów" (W. P i r i e) - np. wiązanie
białka z wanadem w procesie przenoozenia tlenu u osłonk pozwalają
nam przypuszczać, że wzbogacenie zawa:rtooci tlenu atmosferycznego
nie było dziełem wyłącznie najprymitywniejszych m·gamizmów i że
istniało początkowo wiele ogólnych schematów chemizmu żywej materii,
z których metabolizm tlenowy był tylko ewolucyjnie zwycięskim kierunkiem. Rozpatrując więc formy roślinności Ma~sa nie możemy 01pierać
sdę wyłą c znie na obecnie obO\viązujących zasadach fizjologii i biochemii
flory ziemskiej. Przemawiają za tym odkryte 1 ) przez W. M. S~ntona
(1956, 1958) w widmie "mórz" Marsa trzy pasma abso.rbcyjne fal o dłu
gości 3,43-3,56 i 3,67 mikrona, z których dwa pierwsz,e świadczą przypuszczalnie o roślinnym charakterze badanych terenów, trzeci natomiast
może być dowodem odmiennego schematu biochemi'Cznego tamtejszej
roślinno-ści (fale o długości 3,43 i 3,56 mikrona absorbowane są przez
związki węgla i wodoru, występujące w roślinach).
W warunkach ekologicznych Ziemi pTOdukcja roczna około 200 m~
liardów ton suchej masy roślinnej wymaga dostaJrczeni~ 200 miliardów
.ton wody nie licząc transpiracji, 300 miliardów ton dwutlenku węgla
i 4 trylionów kcal energii. Zwróćmy uwagę na poniższą tabelkę:
dwutlenku

węgla

---Treść

/Jedn. ,

Ziemia

km2

510 X 10 6

-,

Mars

l. Powi&zchnia ogólna

planety
2. Tereny pokryte roślinnością

km2

suchej
masy ro-ślinnej roczton

nie

100 X 106

(b ez gór i

3. Produkcja

pustyń)

20 X 10 9

(nie licząc
oceanów)
4. Dwutlenek

a)

węgla:

1

)

48 X 106

("morza")
4,8 X 10 9

(przy 50 % pokrycia "mórz" roślin1ością
rozmieszczoną kępkowo)

zawartość

w atmosferze planety
b) zapotrzebowanie
do produkcji suchej masy roślinnej
5. Woda:
a) zawartość w atmosferze planety
!obiegowa<
)

145 X 106

ton

2,5 X 10

tom

0,03 X 1012

0,007 X 1012

ton

12,3 X 10 12

0,01 X 1012

12

10,8 X 1012

Por. Urania, 1958 r., nr 7, str. 202; 1959 r., nr 5, str. 175 (przyp. red .)
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Treść

IJedn.l

Ziemia

Mars

b) zapotrzebowanie
do fotosyntezy
<:) zarpotrzebowanlie
do transpiJracji
6. Energia słoneczna:
a) ilość energii padająrej
rocznie
na tereny pokryte roślinnością
b) zapotrrebowanie
rocZille roślin ląd owych

ton

20 X 108

4,8 X 108

ton

10 X 1012

2,4 X 1012

kcal

260 X 101s

50 X 1018

kcal

0,4 X 1018

0,09 X 1018

Dane dla Marsa są oczywiście orientacyjne. Analizując wyłącznie przytoczone liczby stwierdzamy, że jedynie brak odpowiedniej ilości wody do
transpiracji zaprzecza możliwości występowania na Marsie roślinności
zbliżonej do flory ziemskiej. Zarzut ten odpada w wypadku przyznania
słuszności prof. Lebiedyńskiemu, który thunaczy znikOI!Oą zawartość
pary wodnej w atmosferze planety jej małą pojemnością i niską temperaturą (Urania, nr 2-1958 r .) przypuszczając nawet, że wody na Marsie - proporcjonalnie do wielkości planety jest tyle co na Ziemi
a tamtejsze "lądy" mogą być w rzeczywistości zamarzniętymi oceanami,
przysypanymi piaskami pustyni. Natężenie transpiracji i wynikająee stąd
zapotrzebowanie na wodę może być również zmniejszone wskutek niskiej temperatury planety i odmienności procesów fizjologicznych.
1
Z roślin zdemskich przystosowanych d~ niedosytu wody wymienię
przykładowo:
l. Rośliny

okresowo wegetujące i przetrzymujące suszę w stanie życia
utajonego np. widliczka lub "zmartwychwstanka" (Anastatica hierohuntica) z grupy roślin krzyżowych.
2. Sukulenty w rodzaju kaktusów magazynujące w sobie wodę na
okres suszy w ilości dochodzącej do 3000 litrów.
3. Kserofity - typowe rośliny siedliska suchego, które posiadają
zdolność czerpania wody z głębszych warstw podłoża, np. Aristida pungens rosnąca na Saharze i posiadająca korzeń sięgający do 20 metrów
wgłąb piasku.
Możemy przypuszczać, że roślinność Marsa łączy w sobie cechy powyższych trzech grup flory ziemskiej okolic pustynnych.
Srednia temperatura roczna Marsa wynosi przypuszczalnie -25°C.
Większość roślin ziemskich nie wytrzymuje n iskich temperatur na skutek
mechanicznego niszczenia komórek przez kryształki lodu tworzące się
w ich wnętrzach lub w przestworzach międ2Jykomórlrowych. Jednak przy
wzroście stężenia soku komórkowego lub przy zmniejszonej zawartości
wody w roślinie, punkt krytyczny może ulec korzystnemu przesunięciu.
Hipotetyczna roślinność Marsa wytrzymuje zapewne o wiele niższe temperatury niż ziemska ponieważ:
1
l. Zawiera przypuszczalnie mniejszą ilość wody, na co wskazuje
wspomniana już absorbcja fal elektromagnetycznych określonej długości
(W. Sinton - 1956, 1958), typowa szczególnie dla suchorośli.
2. Obserwowany odcień niebieski "móm" świadczy może o pochłania-
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niu prz:ez roślinność długofalowego promiendowania słonecznego, które
ogrzewa je podobnie do naszych clir2ew iglastych; odbijających w zimie
promienie podczerwone dwukrotnie słabiej niż w lecie (G. Tichow).
POil'óWIIlajmy poniższe dwie tabele:
l. Temperatury okoiLirc Wderchoj ,ańska
dalne z roku 1930.
średnie temperatury miesięczne w °C

temp. minimalne w °C

grudzień

styczeń

luty

styczeń

-46,3

-50

-47,5

-59,6

2. Temperatury powierzchni Mm-sa latem w godzinach
wg Hessa (1950)

l:erokość

~-

areograficzna

od + 60 do +40
od + 40 do +20
od + 20 od O
od O do -20
od -20 do -40
od -40 do -60

l

temperatury w °C
od
od
od
od
od
od

+ 10
+ 20
+ 30
+ 20
+ 10
- 10

do
do
do
do
do
do

+ 20
+ 30
+ lO
+ lO
-10
-50

południowych

uwagi
lokalnie +30°C
lokalnie + l0°C
lokalnie 0°C
lokalnie -20°C
lokalnie poniżej
-50°C

W1dzimy więc, że w pewnych okresach i nawet na daJlszych swrokościach
areograf.iCZinych temperatury powierzchni Ma!l'Sa zbliżone są, względnie
kształtują się o wiele korzySitniej niż w rejonie Wierchojańska, gdzie
żyje b11sko 200 gatunków różnych roślin włąoZinii.e z kwtilaJtowymi i drzę
wami.
Tlen jest produktem ubocznym fotosyntezy, nieodzownym w procesie
oclidychania i dlatego przyrpuszczamo powszechn1e, że odgrywa zasadniczą
rolę w ro.zmoju wyższych form życia. Ciekawe doświadczenie w roku
1940 przeprowadzili Myers i Me AlUster stwierdzając na przykładZJie
liścia pszenicy, że :llotosynteza względna była 30---5()6/o wyższa w powietrzu zawierającym tylko 0,50fo tlenu. Z roślin dostosowanych do znikomej
zawartości tlenu w ich środowisku wymienię przykładOWlO florę głębi
nową mórz południowych, zawderających od 1-2 litrów tlenu w l m 3 ,
podcZJa:s gdy atmosfera z~emska w tej samej objętości zawiera bl.iskJo 200
litrów. Znamy również rośliny magazynujące tlen pochodzący z fotosyntezy w przestworzach międzykomórkowych, by z kdlei zużyć go w procesie oddychania. W tym też k1erunku mógł iść roowój roślinności Marsa
powstałej w warunkach beztlenowych.
,
Tempo zmia n warunków fizycznych Mal'Sa było niewątpliwie o wiele
szybsze od tempa zmian na Ziemi na skutek szybszego ostygania planety posdtadającej masę równą 0,108 masy Ziemi oraz stałego odsuwania
się od Słońca w stronę zewnętrznej granicy ekosfery.
Według Simpsona i Schwindewolfa w linhl rozwojowej koniowatych karM y z rodzajów istniał średnio przez 5,6 milionów lat a okres
500 000 Lat uznać możemy jako minimum potrzebne do powstęn.ia nowych
gatunków ssaków (Z e u n er - 1952). Załóżmy porów;namczo, że historia
Ziemi trwała tylko l rok a pierwsze. ślady życia pojawiły się w 169 dniu.
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okaże ~ę. że

najbujniejszy rozkwit

życia

(gady, ptaki, pierwsrz.e

ssaki i rośliny kwiatowe) przypadnlie na okres dwóch tygodni, natomiast pierwJliZy człowiek zjaJwia się na a~renie życia dopiero w dniu 3ł
grudnia o godzinie 22.40 (PAN..., Prob!emy · ewo!ucjonizmu). Tempo ewo-

lucji może więc być różne.
Przytocwne przykłady nie obrazują oczywiście całości zagadnienia.
w każdym r .arz.ie nasuwające się z nich wnioski przemarwiają za możli
wością występowanJila na Marsie n~e tylko prymitywnych form roślin
ności. Ewolucyjnie baTdziej zaawansowaJną roślinność planety możemy
sobie wyobrażić jako zielonkawo-niebieskie, raczej płożące się krzewy
typu pośred!ntego pomięd·zy kserofitami a sukulentami w rodtzaju naszych kaktusów. Długi korzeń palowy, małe, słabo uwodnione komórki.
okresOV(ra wegeiaJcja, może zmienna powier21chnila blaszek liściowych, rozmieszcwnie kępkowe oraz zdol:npść magazynowania wody i tlenu - to
już chyba wsz;ymko, czego wolno nam domyślać się o ii'OŚłLnności Marsa
aby nie być posądzonym o literacką fantlllzję.

KRONIKA
M:t~ywne gwiazdy Trumplera
Z ogólnej teoii1ii względności W"ylni.ka, Żie jeżeli źródło śWiilatła m.ajduje
sirę w polu ~awiltacyjnym, to długości fail wy.syłanego przezeń promieniowania są systematycznie większe, niż przy bratku pooa; wiel.kość tego
"grawitacyjnego przesUIIllięciJa ku czerwieni" ("gravitationaZ red shift")
jest proporcj01nalina do natężenia pola. W widroLe Słońoa przesunięcie
takie wynood. 0,6 km/sek. Znacznie więk:szeg,o efektu spod"ZJiewać się
można w przypadku dużych przyspieszeń grawiltacyjnych na powiei~Zchinli
gwiazdy 1 ). Takim wymaganiom odpowiadają białe karły. Istotnie w przypadku Syriusza B ustalono obserwacyjnie istnienie przesunięcia l inii ku
czerwieni, którego wielkość zgadzała się z prz.ewlildywaną pil'Zez teorię.
Przed trzydziestu laJty R. J. T rum p l er wyzna,azał wieLkość ,.grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni" w Widmach wielu gwtiaZid typów
widmowych O i B. Odkrył on, że więkswść gwilarz.d typu O wykazuje
przesunięcia wynoszące ok. 14 km/sek. Tak dużym Wlieolkościom odpowiadają równie duże wartości mas badanych gwd.azd; według oszacowań
Trumple~ra masy tych obiektów willlny wynosić 100-400 mas Słońca.
Były to warlośai rekordowe i wkrótce przyjęła się w literaturze astronomiJcz.nej nazw:a "masyw111e gwia21dy Tromplera". Od początku wszalkże
odnos<?:on,o się do wyników Trumplera nieufnie. Zarówno uzyskane póź
niej bnne oszacowania mas gwia!Zid typu O (układy pod;wójne), jak i rozważania teoretyczne wykluazały możliwość istnienia tak masyw1111ych
obiektów. Zagadka poz.osta'Wiał.a jednak niewyjaśniona.
Ostatnio E. A. S p i e g e l podał przekonywującą, jak się wydaje,
interpretację zjawiS!ka. Autor ten zwraca uwagę na fakt, że tuż pod
powierzchnią gwiazdy o temperoturze odpowiadającej typowi widmowemu O istndeje warstwa joni!z.acji helu. Rroces jonizacji powoduje nilestabilność tej warstwy tak, że panują w niej silne prądy konwektywne.
Materia wznosząca sdę ku górze z głębszych warstw gwialzdy zawiera hel
całkowicie zjOII'li21owany. Na powierzchni, w niższej temperaturze nastę
puje rekombilnacja - hel staje się neutrailny, lub tylko jednokrotnie
zjon.irwwany. W takiej postllloi 7.1na.jduje się on w materii opadającej ku
do~owi. Tylko w tej drugiej fazie zjaJWiiska zaJobserwujemy liinie widmowe helu (całkowicie zjonizowany pierwiastek Illi.e wytwar:zJa tld.ni!i).
1 ) Przyspileszende grawitacyjne na pawli.erzchni
masy i raunriarów gwiazdy.

gw~azdy

za!Leży

od
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będą pl1Z'esunięte ku C7lerwieni, ponieważ świecące atomy oddaLają się od obserwatora. Spiegel szacuje, że można spodzli.ewać się pręd
lrości do 20 km/sek. W tym miejscu wyjaśndć należy , że ,p omiary Trumplera opilerały się właśnie na Liniiach helu i prawdopodobnie odkryty
przez niego efekt da się w pełni wyj aśnić tak jaik proponuje Spiegel.
DLa jednej z taikii.ch gwiazd (10 LaceTtae) S t :r u v e wykOlilał już odpowiednie pom~ary położeń lin'ii helu, omz innych pierwiastków, które
nie powinny podlegać efeiktowli opisanemu pmez SpiegeLa. Wymk.i pomiarów potwierdzają p!'ZieiWiidywania teorii.

Lilniie te

(Wg The Astronamical Journal 65, 353, 1960 r.)

J. Smak

Zmiany gęstości atmosfery ziemskiej na niektórych wysokościach
ponad dwa lata temu wstecz J. G. Ja c c h i a ze Smilt.hsoiruian
Astrophys.iiCal Observatory wykrył małe, nieprawidłowe zmiany w okresie obiegu Sputnika II, a później i u innych sztu~ych satelitów. Zmiany
te zostały wkrótce przypisane fluktuacjom w gęstości atmosfery, w której poruszają się te obiekty. W wyniku Jacchia wykazał bardzo ścisł ą
zibieżność tych zj,awisk z aktywnością S!Jońca .
Zjawiska te były ostatnio przedmiotem badań W. P r i e ster a
i H. A. M a :r t i n a z obse:rwa!torium w Bonn. Uczeni ci badaU ruchy
7 sztuozmych satelitów Ziemi i z badań tych wyprowadzili długie sei!i.e
zmian gęstości aJtmosfery na wysokościach 210, 350 il 660 km. Udało im
się przy tym wykryć dwa wyrażne typy tych zmian.
Pierwszy typ zmian związany jest z aiktyWlilośoią Słońca' Pomiary
emisji radiowej Słońca ~a fali 20 cm) dok'onane w Berlin-Adlershof wykazały, że w waorstwach pomiędey 210 i 660 km ponad powierZiChnią
Ziemi gęstość altinosfery zmienia się propo~rcjonalnie do i.nterl.SiyWI'Iości
wspomnianego promieniO'Wiailia radiowego. Badacze niemieccy sądzą, że
fizyczną przyczyną tych zmian gęstości może być absorpcja w wysokich
warstWlach artmosfecy krótkofalowego promiernoWlania Słońca (promienie X, lub promieniowalilie uil.tMd'ioletowe) .
Drugim typem zmian są :zmtilany dobowe w poszczególnych miejscach
Z.iemi. Maksimum gęstości ma miejsce pomiędzy godzinami. l i 13 czasu
miejscowego. Np. na wysolrości 660 km, przy przeciętnej aktywności
Słońca, gęstość atmoofe:ry wzrasta od 1,2 X 10- 16 g/cm 3 o godz. l do
8,2 X 10- 16 gfcm3 o godz. 13. Zmiany te występują codziennie.
Priester i Mairlin zWiracają uwagę, że wobec tak dużych zmian gęstości
jest obecnie rzeozą J11iemożliwą przedstawianie jej przebiegu w artmosferz.e :memskiej przy pomocy zwykłej formuły matematycznej. Własności
atmosfery na różnych wysokościach powinny być natomiast przedstawione
w zależności od zmian aktywnośsi Sł;ońca, oraz w fumkcji czasu miejscowego.
Do tych wyników badań w s pomnianych autarów dodać należy, że
gęstość atmosfery na różnych wysokościach i zmiany tej gęstości nie
są obojętne dla meteorytyki, która, bada m . in. wysokość zapalania się
meteorów i bolidów, wysokość - która w poszczególnych przypadkach
wykazuje duże różnice .
(Wg Sky and Telescope, XX, Nr 3, stJr. 123, 1960)
J. Pokrrywnicki
Już

Badania środka Galaktyki w dziedzinie fal radiowych
Badania przeprowadzone w dziedrine fal radliowych zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Niekiedy potwierdzają, niekiedy zaś uzupełniają wyniki otrzymane w dziedzinie fal widzilalnych, docierają bowiem do miejsc, gdzie inne środki obserwacyjne zawodzą.
W obserwa-torium w Green Bank, gdrzie [llrQIWadzi się intensywne badania tego rodzaju, osiągnięto niezwykle oiekll!We wyniki dotyczące budo-
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jądra nasrej Galaktyki. Wykreślono mianowicie radiomapę okolicy
środka, obejmującą region 5 stopni kwadratowych. Widać na niej wyraź
nie, że obszary radioemisji pozostają w ścisłym związku z mgławicami
emisyjnymi, obserwowanymi optycznie w bezpośrednim sąsiedztwie galaktycznego jądra. Widać z nich wyraźnie, iż obszary H II przyczyniają
się bardzo niewiele do radioemisji źródła S~ A i nie stanowią części
jądra galaktycznego. Samo jądro składa się z dwóch jasnych emisyjnych
regionów, znajdujących się
odległościach 10 i 19 parseków od środka
GaLaktyki i dwóch bardziej odległych obszarów na odLegłości około 90
paa:-seków od środka, położonych symetrycznie względem niego. Na podstawie symetrii źródeł zewnętrznych przypuszcza się, iż rzeczywiście reprezentują rzut pierścienia emisji radiowej, otaczającego jądro.

wy

na

Ok::wało się następnie, iż diwa pierwsze W&pomniane źródła posiadają
widma termiczne, podczas gdy u dwóch drugich występują widma nietermiczne.
PJ.e~rWSze, wewnętrzne źródła są to prawdopodobnie obszary H II.
Jaśniejszy posiada gęstość elektronową przynajmniej 106 elektronów na
arn3 i masę równą około 5 X 104 ma:s słonecznych; słabszy - przypuszcza,lnliJe gęstość elektronową 58 elektronów na cm:• i masę = 6 X 104 mas
Słońca.
W związku z tymi badan~ami astronomowie zastanawiają się, jak musi
być Zlbudowane ją<Wo, które p:ro.mieniowałoby w ten sposób? Proponują
dwa modele: w jedinym - zwanym modelem ,;statycznego jądra" masa
o wielkości około 109 mas Słońca skoncentrowana jest w obrektach Populacji II w postaci dwóch gromad, podobnie jak w jądrze galaktyki M 31.
(galaktyki w Andromed?Jie). Gaz emitujący jest gazem wyrzuoonym przez
gwiazdy gromady i niebieskie gwiazdy Populacji II, które pobudzają ten
gaz do świecenia Dokoła obszaru emitującego gazu znajduje się neutralnY wodór, który obiram się wokół niego jak ciało sztywne.
W drugim modelu, zwanym modelem "ewoluującego jądra" - gaz

wpływa

do centm.l:nych części jądra, gdzie tworzą się maeywne niebieskie
gwiazdy i powstają obszary obserwowanego H II. Ilość materii w postaci
art.omów H I, jaka wypływa z jądra wzdłuż linii, która ogranicza obSZaJr
emisji nietermicznej, wynosi około l maiSY słonecznej na rok.
W obu modelach emisja nietermiczna związana jest z efektami magnetodynamicznymi powodującymi powstanie ramion spiraLnych.
Oba modele powstały w wyniku ,o statnich obserwacji w Green Bank
i Leidzi.e, gdzie prowadzi się badania raJcliowe przeważnie na fali o dłu
gości 21 cm.
(wg The Astronamical Journal, vol. 64, 8, 1959)
Maria Karpowicz
Now:1. hipoteza o naturze zjawisk na Marsie
Grupa astronomów amerykańskich: C. C. Ki e s s, S. Kar re r
i H. K . Ki e s s z Georgetown College Observatory wysunęła nieda w n o
dość niezwykłą hipotezę o naturze zjawisk zachodzących na Maa:-si.e.
Według aUJtorów domitnującą rolę w procesach na powierzchni i w atmosferze tej planety mogą odgrywać tlenki azotu, będąc dla Marsa tym,
ozy-m dla ZJ.emi jest pa['a wodna.
Oto np. czapki polaa:-ne Ma~rsa mogą być kredowobiałymi osadami
zestalonego ozterotlenku azotu N 2 0 4 , który w stanie równowagi z dwutlenkiem amotu N0 2 ma odcień żółtawy. Temperatura topn:ienila N 2 0 4
wynosi -11 •c, jest więc niewie!l.e różna od temperatury 1l01Pnienila lodu.
Ciemna otoczka na granicy topniejącej czapki polarnej może się składać
z ciekłego N 2 0 4 z domieszką tlenku azotu NO i trójtlenku N 20 3 • (Aby
jednalk N 2 0 4 mógł występować jako ciecz, ciśnienie atmosfery Marsa
musiałoby być dwukrotnie więks:re od otrzymanego z dotychczasowych
pomiarów).
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Zmiany sezonowe wyglądu mórz Matma mogłyby być wywołane przez
-rozprzestrze'Iliarrlie się Old okolic biegunowych do róWIIlika ciężkiego garz.u
N 2 G 4 • Właśnie maleńkie kryształki tlenków azotu zawies:mne w atmosferze MaJrSa mogą tworzyć tajemn<iJOzą "warstwę fioletową", tak silniie
ro?Jpraszającą promienie k:rótkofail.owej azęśai w.ildma. Nagłe znikanie na
pewien czas "warstwy fioletowej", którego przyczyny nie są dotych~
zadawaląjąco wyjaśnione, mogłoby być wywołane przez polimeryz.acj~
·cząsteczek N0 2 do NP 4 w wyniku nadejścia fali z:imna. Z clrugiej strony,.
:podczas fadi ciepła, koncentracja N0 2 musdałaby wzrastać, co mogłoby
~być przyczyną pojawiania się żółtych obłoków obserwowanych nieraz

w ·a trru>sferze MarrsaJ.
Hi<pote.za ta wyklucza

oczywiście istn!ienri.e na l'J'<)Wie!I"ZChni Mar.;a·
jakiegokolwiek życia, ze względu na trujące własności tlenków azotu.
'Trudno jednak 111lie dostrzec sztuczności tego poglądu, doszukującego się
na Marsie zjawisk tak odmiennych od ziemskich. Jedynym faktem prze-·
mawliJającym na k,orzyść hipotezy jest zaobserwowaruie p!I"Zez autorów
w Wlildmi.e Ma!rsla niez:ildentyfikowany•c h ipaSlll aibsOIJ:iPCYjnych; pasma te
:autorzy uważają za nileroz.d z:ielone pasma N0 2 i stw!ierdzają pll'1Ziewagę
swej hiq:Jotezy "azotowej" nad hńipotezą ,że czy!ll11ik:iem decydującym
<> przebiegu zjawisk na Marsie jest, podobnie jak na Ziemi., p.rura wodnla.
Jak wiadomo, nie udało się dotychczas stwierdzić bez.pośredn.io obeanoścl
pary wodnej w altinosferze Marsa, powstaje to jednak w zupełnej zgodności. z maksymalną ilością pary wodnej jaka mogłaiby się ut=ymać
w atrM<sferze pLanety przy panującej tam temperatutrze.
(Wg The Astronamical Journal, 65, str. 348, 1960 r.) A. Wróblewski

Siady wybuchów kosmicznych w

pokładach

geologicznych

Odłamów meteorytów nie wykryto dotychczas w starycll skałach
ziemskich, ponieważ zostały ooe prawdopodobnie :zmi.szczone procesami
wi.etrzenń.a. Jednakże wiellti kosmołirt uderzl8.jąc o Ziemię z prędkością
16 km/sek (lub wyżsilą) musii. wywlołać potężną fail.ę udter<Zeniową, która
rozkiruse.y, oraJZ iroZI'ZUCi :zmaczne IJ1aey' Sik'ał. Powstaje pytan.ie, czy ślady
wspomniall1(YCh zdemeń dadzą się wykryć w poldadaJch geologicznych p()

'Wii.elu milionach l rut.
W numerze Science il 17

czerwca 1960 r. Robert S. D i e t z poda;ie

myśl, że tak:imi śladami mogą być twory, które nazywa shatter cones.
Są to stożlwwate masy drob!ll()(l!Lcmnistych odłamków skał o wymiaJraK:h
od pół cala do 40 stóp. Podobne twory Z!liDbserwowaoo m. in. przy
podziemnych wybuchach jądirowych.
Dietz wykirył tysd.ące podobnych ,,stożków" romialnych na :prz.estrzeni·
o średnicy dwu mil, w miejscowości położonej ok!Oło 30 km od Ft.
Stockton w Tek:sas.ie. Zostały one wykryte również w 7 innych miejscościa.ch w U.S.A., Niemczech liJ Ghaillie. Jeżeli obecność tych tworów
UJznać za dowód słuszności hipotezy Dietza, to 8 miejsc ich Zll'l.3Je7lienlila
może być miejscami, gdzde· w odległej przeszłości. naJStąpdiy spadki wied-

k.ich kosmollitów.
(Wg Sky and Telescope, XX, Nr 4 str. 207, 1960)

J . Pokrzywnicki.

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ
STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ --

Dąbrowa

G<>rnicza

Chronologia dzieła i życia Jana Heweliusza
W dniu 28 stycznia 1961 r. a więc już niedługo obchodzić będziemy
350 rocznicę urodzin drugiego po Kop e 1r n i ku wybitnego astronoma
polskiego Ja n a H e w e l i u s :v a. Wydaje się, że z okazji tej ciekawe
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będzie zestawienie chronologi~e dat i faktów związanych z żytciem
i dzirułai!Jnością Heweliusza, oo poniżej czynię.
1580. Urodził się P i o t r K :ryg i er (K :r u g er), maJterna tyk, kalendariograf i astronom gda<ńsld, naJUczyciel i' pr.zyjC!Joiel Herweliu:s.za.
1611. 28. I. Urodrz:ił Slię w Gdańsku Jan Heweliusz, z ojca Abraham a
i mart:ki K o ·r d u l i H e ck e r. Według V e s p h a l a ojciec Heweliusza
był bogatym wieśniabem-ha:ndlarzem zboża polskiego.
Natomiast
A l b e r t r a n d podaje, że rodzice Heweliusza bylii. zamożnymi kupcami
w Wan:s2lawie aJ później przenieśli Slię do Gdańska.
1619. U.11odził się Jeremiasz Falek, sztycharz i ryoownik, wykonali: on niektóre Tysumkd do dzieł Heweliusm.
1627-1629. Przez 1:11z:y lata Hewel:iiusz pobiem 1111aukę u Kryg~erra, który zachęcał go do zajmowania się astronomią. Do 1627 r. Heweliusz
uczył się w polskiej szkole w Grudziądzu.
1630. Heweli.tusz udaje się do Lejdy na studia p!I"arwne.
1630. 29. IV. Heweliusz obserwuje zaikrycie Saturna przez Księżyc.
1630. 10. XI. W Lejdzie obse~rWUje Heweliusz zaćmienie Księżyca.
1631. Nia dalszą naukę prawa udaje się HeweliUSIZ do Francji, pozn(l]je tam i Za[llrzyjażnia się z P i o t r e m G a s s e n d i m, I s m a e l e m
Bullialdusem (Boulliaud) i Atanazym Kircherem.
1634. Heweliusz: parwraJCa z zagranicy do Gdańska, ikrtórego do końca
życia już Me opllSZICZa.
1635. 21. V. Ma•jąc 24 la:ta poMubił Heweliusz Katarz. ynę Reb e s z k e n (córka J a ;n, a Re b e s z k e n, bogatego kupca i przemysłowca
gdańskie,go), w małżeńsitwd,e tym d2lieci nie miał.
1636. Heweliusz wstępuje do towarzystwa pliwowarów w Gdańsku .
1639. l. VI. Heweliusz obsetrWUje w Gdańsku zaćmi-enie Słońca, do
wykonania tej obserwacji skł:Oillił go Krygi1e-r.
1639. 6. VI. Umiera Piotr Krygier.
1641. Heweliusz ZJostaje mianowany czŁowiekiem trybunału sądowego
'-a następnie członkiem rady miejskiej w Gdańsku, godno.śei te pełni przez
36 !rut, pob.ierając peJnsję 500 talaTów.
1641. Własnym kosztem buduje Heweliusz w Gdańsku na płaJSkim
dachu swego domu oibserWiartorrilum a!Sltronomiozne. Ro2:poczyna bClldania
topografii Księżyca.
1641. HeweliUISIZ ro~poczyna pra!Cę natd kata[ogiem gwiazd.
.
1647. Heweliusz wydaje w Gdańsku dzieło pt. Selenographia sive
Lunae Descriptio, niJektóre rryci!ny do tej piracy (l~aJrta tytułOIWa i portret
Heweliusza) wylronał Falek. Dzieło prrzyni.Jooło HeweHuszowi najwięksŻią
sławę i prawie !PifZez rpółto1ra Wlieku było ono aktualnym podręcznildero
wiedzy o powierrzchni Księżyca. Dopiero mapa Ks,iężyca T o b i a s z a
Mayera (1723-1762) wydana w 1775 r. jest d\Oikładndejsila i zawiera
Więcej srozegółów od map Hewelius;z;a.
1648-1662. Heweliusz obserrwuje zmiany jasności dług!Ook!resowej
gwLaroy zmiennej omikron Ceti, odkrywa kilka gwia.zd podwójn~ch jak
alfa Capricorni i 61 Cygni.
1651. Astronom Włoslci G. B. R i c c i o l dl wydC!Jje w dziele Almagestum novum topografi<czną mapę Księżyca, na której jeden z kraterrów
w pobliżu wschodn~ego brzegu tarrczy Księżyca nazywa imieniem Hewel'Lusza.
1652. Na dW!a· l.Jata prrzed H u y g h e n s e m ZC!JSitOSOWlał Heweliusz
w swym obse:rwartoirlium z.eg,Cll'I" wahadłowy.
· 1652. 20. XII. W pobliżu gwJazdy Regulus odkrywa HerweliuSiZ nową
!.mmetę, którą obserwuje do 10. I. 1653 r.
.
1656. Heweliusz wydaje w Gdańsku dzieło pt. Dissertatio de .n ativa
Saturni.
·
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Rys. l. Jan Heweliusz

według

portretu olejnego Daniela Schultza.
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1660. 29. I. Z okruzji zawarcia w Gdańsku pokoju ze Sz-wecją , obserwatorium Hewe~ odwiedza Król J a n K a z i m i e r z z ŻO!ną M a :r i ą
L u d w i k ą G o n z a g ą, Heweliusz otrzymuje od Króla zeq;wolenie na
założenńe własnej drukarni.
1661. 2. II. Heweliusz odkrywa nową ilrometę, którą obserwuje do
20. III. 1661 r.
1661. 3. V. Heweliusz obserwuje przejście Merkurego przez taJrCZę
Słońca. Z obliczeń wiedział, że zjawisko to ma nastąpić pomiędzy l . V.
a 11. V. i aby nie pn.eoczyć tego zjawiska pilnie obse:rwOIWał taJrozę
Słońca przez kilka dni.
1661. 15. III. ObserWiatorium Hewe'lliusza w Gdańsku odwiedza jego
przyjaciel Ismael Bull.iaJ.dus (1605-1694), astronom i matematyk francuski.
1661. 3. VIII. Heweli'US'Z obserwuje zakrycie SatUJI1na przez Księżyc .
1662. Heweliusz wydaje w Gdańsku dzieło pt. Mercurius in Sole visus
(od str. 146 rozpoczyna się dzieło pt. Historiola Mirae SteHe).
1662. 10. III. Po 27 laJtaah pożycia małżeńskiego umiera p!i.erwS7ia
żona Heweliusza.
1663. 21. VI. Król francuski L u d w i k XIV przy<z.:n.aje Heweliuszowi
pensję, która jest mu wypłacam.a w latach 1663-1671 7JaJ pośrednictwem
ministra J. B. C o l b er t a (za%ożycLela obserwatorium parysk:iego).
1663. 52-letni Heweliusz żeni się po raz drugi z 16-letnią E l ż b i e t ą
Koopmann (córka Mikołaj a Koopmann). Druga żona Heweliusza pomaga mężowi w prowadzeniu obserwacji.
1664. 10. IV. Królewskie Towa!l'.z.ystwo Naukowe w Londynie przyjmuje Heweliusza w poczet SWYch członków.
1664. 11. V. Akademia Nauk w Paeyżu mianuje Heweliusza swym
a:łonkiem.
1664. Urodził się

HeweliUSIZiOWi jego jedyny syn Ja n A d e od a t a ,
który po roku umiera.
1665. Heweliusz wydaje w Gdańsku dZieło pt. "Prodromus cometicus".
1665. 5. IV. Hewe1ilusz odkrywa nową kometę, kt&-ą obserwuje do
20. IV. 1665 :r.
1666. Urodzliła się pierwsza cór.kia Heweliusza Kat ar z y n a
E l ż b i e t a, którą w 1696 r. poślubił radca Gdańska Er n e s t L a n g e .
1667. Stanisław Rola Lubieniecki wydaje w Amsterdamie
dz:i.ełlo o kometach pt. "Theatrum cometicum", w dziele tym na srtr.
361-414 i 947-955 publikuje listy Hewelii'U5Za.
1668. U~a się druga córka Heweliusza Julian n a Re n et a,
którą poślubił D i e t T i c h M a c i e j H e n r i c h s o n nadleśn:iczy
króla polslci.ego.
1668. Heweliusz wydaje w Gdańsku dzieło o kometach pt. "Cometographia, totam naturom cometarum exhibenes", dzieło to dedykuje
królowi fram.cuskliemu Ludwikowi XIV.
1670. Umiera Jeremiasz Falek.
1672. Urodr.ciła się trzecia córk:a Heweliusza Flor a K o n s t a n c j a,
którą w 1694 r. poślubił Iradca Gdańska Kar o l A d o l f F er b e r.
1673. Heweliusz wydaje w Gdańsku pierwszą część dzieła~ pt. ,,Machina coelestis". D2lieło to zawiera opis instrumentów Heweliusza oraz.
większość jego obserWiacji (ryciny oznaczone literami M i O wykonał
Falek).
1677. W l't pcu odwiedza obserwatorium Heweliusza Król Ja n III
S o b ~e s ki 'L ŻO!ną M a r i ą.
1677. 21. X. Dek!rel!; Króla Jana III przyznający Heweliuszowi doży
wotnią pensję w wysokości 1000 złotych .
1677 .. . 3. XII. Król Jan III reskiryptem uwalnia Hewea.i.usrza od wszelk.ich podatków.
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1679. Heweliusz wydaje drugą część dzieła pt. "Machina coelestis".
1679. 26. IX. Pożar n.iszc~y obserwatooium Heweliusa:a, które spło
nęło Wiraz z biblioteką i <iruklarrtią .
1679. 28. XII. Heweliusz otrzymuje od Colberta list, któcy zaw.Lera:
WIZllliankę o przy:>mamliu mu pr2lez Ludwika XIV zasiłku rpieniężnego
na odbudowę znirszcwnego obseii"Wiatorium.
1682. Z pomocą miasta Gdańskra i Króla J ra na III Hewelii.um odbudowuje swoje obserwat()["iiUJil. ZOS!tatie ono wyposażone w jeszcze dokŁadniejsze instrumenty.
1682. W diillach od 26. VIII. do 17. IX. 1682 r. Heweliusz obserwuje
kloimetę H a 11 e y a.
1683. Ja n E 1r y k O l h o ff wydClij e zbiór nie~których l.Lstów He\reliUS'"lJa.
1683. 30. VII. Heweliusz odkrywa nową kometę.
1683. 12. IX. Zwycięstwo oręża polskiego pod Wiedndlem., na pamiątkę
którego Heweliusz jeden z utworzonych przez siebie gwialzdozbi()["ÓW
naJZyWa "Tarcza Sobieskiego" (herb Sobieskich "Janina" d() którego dodał rtylko ikrzyż zmamię chrreścijaństWia).
1686. 8. V. HeweHiusz obserwuje Jowisza, była to jego ostatnia
obserwacja.
1687. 28. l. Jaiil Hew:eJJi'l..lSIZ umiera na chor.obę kamdle:ni. Zwłoki jego
:DOStały z.łio.iJone w kościele św. roatarzyny na Starym Mieście w Gdańsku.
1688. Gr~ e g or 1z C u ri ck e wydaje historię Gdańska pt. "Der
Stadt Danzig". W d:llie1e tym opisuje życi-e i procę Hewel.iJUSza.
1690. żona Heweliusza Elżbieta wydaje w Gdańsku kialtalog gwiazd
stałych pt. "Prodromus astronomiae cum catalogo fixarum et firmamentum Sobiescianum". Dzieło to dedykowane jest Królowi JanoWi III
(mektóre ryciey do teg10 dzfeła wyikonał W i s s c h e r).
1725. Zbi()["y listów Heweliusza za cenę 100 dukiatów w złocie zakupił Delisle (de L 'Isle).
1780. Potomek Heweliusza po córkach Daniel B o g u m i ł D a w i ss o n wystawti:ł sławnemu pradZJiadkow.i w kościele św. Kralta!rz.yny
w Gdańsku pomnik grobowY, na płycie wya-yto słoWia: z należną takiemu mężowi czcią poświęca Daniel Bogumil Dawisson 1780 r." .

1787. Stulecie śmierci Jana Heweliusrz:a obchodzono w Gdańsku bardzo urooz:yśoi.e.
1790. Odsłonięto w Gdańsik:u porpiell'sie Hiewel.ilu.sza, był to da!r Króla
Stall1li sł a: w a A u gust a Pon i a to w ski e g o . PQpiernile wykonał
Jan E. D!Letrich w Wa~rsmwie 1788 r. Na cokole wyryto słowa: "Stanislaus Augusto Rex Monumenturn hoc erigi - Ao Dni MDCCLXXXX".

Johanni Hevelio -

1820. Von Johan Heinrich Vesphal wydaje

dzieło

o Hewe-

1iusrzu pt. "Leben, Studien und Schriften des Astronomen Johann Hevelius".

1858. J u l i a n Z a b o r o w s k i wydaje w Pooruani'u porpullarną.
o Księżycu pt. "Wycieczka na Księżyc", którą dedykuje HeweliUSZJOIW'i ("Pamięci Jana Heweliusza, pieT'Wszego selenografii twórcy,
książkę

który

Tarcz

Sobieskiego przeniósł
autor").

wśród

gwiazdozbiory

na

niebo,

wdzięczny poświęca

1860. Hipolit Skimborowicz wydaje w

W~wie

d~eło

pt.

"Zywot i prace Jana Heweliusza, żyjącego pod panowaniem czterech
królów polskich".
1875. L. C. B e z i o t w "Bull. Boncomp." zamieszcza spis korespon-

dencji Heweliusza.
1888. D a n i e l W i er z b

~ck i wydaje w Krakowie drz.ieło pt. "Zywot i działalność Jana Heweliusza, astronoma polskiego". - - .. ·-· .
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1898. M a t h i e s B er n s e h n wydaje d12'lieło pt. "Kitka słów o Janie
Heweliuszu, astronomie gdańskim z wieku XVII, oraz o jego korespondencji".

TO i OWO
Gdy J a n H e w e l i u s z zaczął opracowywać topografię Księżyca,
<lowiedzJi,ał się, że przyjaciel jego P i o t[' G a s s e n d i również pracuje
nad mapami Księżyca. Napd•sał więc do Illiego list, pytając się o to,
a jednocześnie prosząc o radę i sąd o kilku gotowych już rysunkach
i sztychach, które do listu młączył.
Piotr Gassend.i odpisał w dwóch listach (mrur:z.ec i kwiecień 1644 :r.),
że rzJeozywiście zabrał się do tej pracy a nawet już w 1635 r. miJał
wyrytowane trc'zy marpy Księżyca (nów, pierwS2Ja kwadra i ostatnia
kwadra) ale ZlrZeka się tej pracy na korzyść Hewelius:zJa., .,jest bowiem
przekonany, że Heweliusz wykona to lepiej i doktadniej".

-·-

Jak wiemy, obecnie stosowany sy.stem nareW1!1Jictwa kraterów księżycowych :z.apoczątkowa:ł R i c c i o l i w 1651 r., pomysł jednatk narzwania
kraterów księżycowych nazwiskami wybitnych ucronych jest H e w e1 i u s z a. Początkowo zamierzał on dać większym kJI"aterom imiona
sławnych uczonych, odstąpił jednak od tego zamiaru z obawy wzbuclizendla nie1nawiśc~ i niechęd! ku sobie (gdyby pomilnął j1akie nazwois·lro
lub przyd'Ziielił komu mniej efektQ/Winy kJI"ater). Nazwy dla utworów
księżycowych brał Heweliusz z geografii ziemstkiej, zastrzegając, że .,nie
ma żadnego podobieństwa pomiędzy utworami ziemskimi a księżyco

wymi o tej samej nazwie". Wielu astronomów
klaturę

-·-

nomeni w seleno-

długo sto.sowalło

Hewe liusza, niestety, pró:żmość ludzka wzięła
grafili ootaltecmie przyjął się system Riocioliego.

górę

J a n H e w e l i u s z położenia gwiazd do swego kartalogu wyzn.ac:z.ał
~ pomocą kwadrantu i sekstantu. Katalog Heweliusza przewyżs:z.ał
słynny katalog Tychona de Brache (1546-1601) dotychczas wiele
gwiaw oznacza się numeramoi klatalogu Heweliusza (l:lodaj ąc do numeru
literę H, np. 36H, 37 H w gwiazdozbiocze Ka.sjopei) . W 1673 r. Rob er t
H o ok e (1635-1678), sekJI"etarz Królewskiego Towarvzystwa Naru lwwego
w Londynie ogłosił List, w którym pisze, że porniJacy gw.ila:z.d wykonywane
przez Heweliusza są mało dokładne. Hooke twierdzdł, ~e obserwacja robiona choćby małą lunetą połączoną z sek!stantem, jest wiele dokładniej
sza od obserwaJCji wykonanej samym kWarda:".antem lub sekstantem. Heweliusz w od,powiedzi wezwał Hodke'a aby ogłosił swoje ,.tak doktadne
obserwacje", ten jednak tego nie uczynił ponieważ ich nie miał.

-·-

Do mjmoWianila się astronomią za~chęcał Ja n a H e w e l i u s z a jego
nauczyciel i przyjaciel, P i o t r K r li g er (1580-1639).
W dniu l. VI. 1639 r. na&tąpić miało wćrnienie Słońca, Krtiger będąc
już na łożu śmiertelnym (zmarł 6. VI. 1639 ir.) zwrócił si'ę do Heweliusm
z następują~ słowaJmi: ,.Zaklinam cię na mitość moją ku Tobie, abyś
obserwację zrobit i astronomii potem staranniej się poświęcit; nie
będziesz tego żałował, bo to nie tylko nauka czcigodna sama przez się,
ale wyjdzie to na pożytek umiejętności i na slawę Twego miasta rotą

dzinnego".
Heweliusz obserwo:wał to mćmiende Słońca, a ·astronomia starła się
celem jergo życia.
(wg. .,Machina Coelestis" J. Heweliusza, Gdańsk 1673 r.)
St . R . Brzostkiewicz
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Według "Ogólnego Katalogu Gwiazd Zmiennych" (OKPZ-1958) U Hydry jest czerwoną, poności

l~

::l

znanej gwiazdy zmiennej U Hydrae

W naszych szerokościach geograficznych gwiazda U Hya jest raczej trudno dostępna obserwacji. Ujeiil1lla dekliinacja (-12°52') powoduje
to, że możliwość jej wieczornych obserwacji
ogranicza się tylko do niecałych pięciu miesięcy
w roku. Natomiast w pozostałych siedmiu miesiącach gwia:~:da nie jest śledzona. Aby ~:Więksrzyć
interwał dni dogodnych obserwacji, niżej podpisani postanowili obserwować tę gwiaooę również rano i w późniejszych god.zinarch noonych.
Pozwolilo to uzyskać interwał nawet dwustu drń
w roku, obłożonych obserwacjami; sezon "wieczornych" obserwacji obejmował miesiące: styczeń-maj, a ranne i "późnonocne" obserwacje
pozwoliły śledzić zmiany gwiazdy od 1istopada
do maja.

woli

d

:n

mało

>l

o
o

zmienną gwia.zdą nieregularną (typ
Ib; widmo N2). W znanej książce

r e n a g o i B. K u k a r k i n a - "Pieremiennyje
zwiozdy i sposoby ich nabludienija" (wyd. 1947),

ta jest scharakteryzowana jako obiekt
praw i e n i e b a d a n y, chociaż ze względu na
zakres zmian blasku, który wynosi od 41118 do
5'119, obserwacje nie wymagają wcale skomplikowanych środków optycznych. Względy te przyczyniły się niewątpliwie do podjęcia przez nas
sy!Stematycznych obserwacji tej gwiazdy.
W ramach prac Sekcji Gwiazd Zmiennych
PTMA gwiazda U Hya była obserwowana
w okresie: marzec 1957 - maj 1960, przez nastę
pujące osoby: A. B isk u p ski 72 obserwacje,
H. Kaczmarek 54 obserwacje, Z. Kieńć 49
obserwacji, L. W o h l f e i l 30 obserwacjL Łącznie
wykonano 205 wizualnych ocen blasku.
W wyniku opracowania zestawłono średnią
krzywą zmian blasku w ujednoliconym systemie;
krzywa ta podana jest na załączonym rysunku.
A oto momenty zaobserwowanych maksimów:

gwiar~:da

Maksimum

Blask
maksymalny

2436

130

4.9

585

4.8

l wInterwał
dniach

m

J. D.

2437

030

zmienP. P a-

4.9

455

U w a g i
ekstrapolowane na podstawie zstępującej gałęzi
dobre

445

dobre
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Oprócz tych "wyższych" maksd:mów wystąpiły także nieco , ,niższe"
maksima, które na ogół mieszczą się między "wyższymi" maksimami.
Najlepiej widać to z trzeciej części krzywej - maksimum "wyższe" (41"fl8)
nastljjpilo około momentu J. D. 2436 585, a z.anz po krótkotrwałym minimum wystąpiło maksimum ,,D!iż...c:ze" (51"fll) około momentu J. D. 2436 670.
Inne "niższe " maksima wystąpiły prawdopodobnie około momentów:
J. D. 2435 990 i 2436 350. Odstępy czasu międcy maiksimami ,,niższymi"
są krótsze niż w poprzednim przypadku.
Niżej podpisani podejrzewają, że w przypadku U Hya mamy do czynienia z półregularnymi zmianami blasku, przy czym mogą występować
tu dwa okresy nakładające się na siebie - zasadniczy o długości około
450 dni i okres krótszy około trzystu kilkudziesięciu dni. Aby przekonać
się czy uwagaJ ta jest słus7.1I1a obserwacje U Hydrae będą kontynuowane
nadal. Jednocześnie podjęto zamiar zebrania i opracowania całego dotychczasowego materiału obserwacyjnego. Już ze wstępnych zestawień
materiałów
Amerykańskiego Stowarzyszenia
Obserwatorów Gwiazd
Zmiennych (AA VSO) wynika, iż wysunięte sugestie nie są bezpodstawne.
Z myślą o tych obserwatorach, którzy jeszcze nie przystąpili do
obserwacji omówionej przez nas gwiarz.dy, załączamy mapkę jej okolicy
wra'L z zaznaczonymi gwiazJdami poróWillawczymi. W miesiącu styczniu
gw.i.all.d.a będil.ie mogła być obseirwicYwaJna już krótko po północy.
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Wobec tak obiecujących wyników, gwiazda zmienna U Hydrae, powlinna stać się obiektem pozostającym pod stałą "opieką" Sekcji Gwiazd .
Zmiennych PTMA.
Andrzej Biskupski, Henryk Kaczmarek
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gwiazdy BD +32"1414

W raku 1912 A. B e m po:r a d ogłosił w "Astronomische Nachrichten",
że gwwda BD + 32"1414 (5,m8), leżąca w gwiazdozbiorze Bliźniąt, jest
prawdopodobnie gwiazdą zmienną. Wniosek ten poparło później jeszcze
dwóch obserwatorów: M. F. Jordan w r. 1926 i B. W. Kukarkin
w r. 1928. Amplituda nieregularn.ych zmian jasności wynosiła według
Jordana tylko o,m3. Wiadomości o zmienności gwtLaooy uznano za niewystarczające i nie weszła ona do "Ogólnego katalogu gwiazd zmiennych"
lecz tylko do "Katalogu gwiazd podejrzanych o zmienność".
' Obserwacjami zmian jasnwścli gwiazdy BD + 32"1414 zajmowałem się
od roku 1955. Niestety obserwacje były dość niesystematyczne. Pewne
ciekawe wnioski można tylko wyciągnąć z obserwacji w okresie IX
1957 III 1958, kiedy wykonałem ogółem 48 ocen jasności. Wyniki
przedstawione są na wykresie. Amplituda zmian jasności jest, jak widać,
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· llliewielka i wynosi tylko 4 stopnie w mojej skalli (około o,m25). Wykres
l zdaje się jednak świadczyć o tym, że zmiany blasku zachodzą dość
· regularnie z okresem 45-50 dni. Moż,na mianowicie wyróżnić maksima
jasności w momentach: J. D. 2436105 (?), 2436155, 2436200 oraz 2436248.
Kilka pojedynczych obserwacji z kwietnia 1957 ~. zdaje się też wskazywać na moment maksimum J. D. 2435950 (?). Z kilku pojedynczych
obsenvaJCji z lat 1955, 1959 i 1960 trudno wyciągać jakieś wnioski.
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Podcz.as
obecnej
"opozycji"
gwiazdozbi~
Bliźniąt
gwi>a7Jda
· BD + 32"1414 jest systematycz.nie obserwowana przez większość członków
: Sekcji GwLazd Zmiennych PTMA. Obok zamieszczamy mapkę okolicy
gwiazdy z zaznaczeniem gwiazd porównania.
A. Wróblewski
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OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA SWIECm
Azja
Na 44 mdl!Jcxnach km2 lądu azjatyckiego skupiło się zaledwfe pięćdzie
siąt kilka obserwatoriów astronomicznych; ponad połowa z tej liczby
przypada na małą (pod względem terytoriailnym) Japonię. Azja jest więc
pod Względem astronomicznym słabo "zagospoda~owana". Inną podstawę
dla takiego stwiel'dzenda stanowi fakt, że Azja, jako jedyna z części
świata nie posiada instrumentu o dużych rozmiarach (przypominamy:
przyjęliśmy za takie reflektory i refraktory o średnicy poWYŻej l m
lub kamery Schmidta o średnicy poWYżej 60 cm). Już w najbliższych
laił.ach sytuacja ta ulegnie zasadniczej zmi,aiilde. Obserwatorium Chińskiej
Akademii Nauk na Górze Purpurowej zamówiło w firmie Zeiss reflektor
o średnicy ok. 2 m; w Mitaka, pod Tokio stanie reflektor o podobnych
rozmiarach (188 cm), zamówiony w firmie Grubb, w Anglii; wreszcie
w zakaukaskim obserwatorium Akademii Nauk Ormiańskiej SRR,
w Biurakanie montowany jest teleskop Schmidta o średnicy l m (drugi
pod tym \Wględem na świecie), a w nieco daJ.szej przysrz.łości przewiduje
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się budowę reflektora o średnicy 150 cm. Na razie obok wymienionych
już obserwartoriów japońskich, oraz obserwa1loriwn bLurak:ańskiego, w czołówce ob.serWJato.riów azjatyckich znajdują się: obserwaJtoriwn słoneczne
w Kodalikanał (Indie), tDadzdecikie obserwaJtor:ia w Abastumani i Ałma-Ata.

oraz obserwatorium w Lembangu (prace astrometryczne; dwa instrumenty 60 cm), na Jawie.
J. Smak

PRZEWODNIK PO

KSIĘZYCU

Sinus Medti
Zatoka środkowa, to niewiełki obszar "morza" księ
życowego, poło2Joiny prawie dokładnie w środku <
z wróconej do nas pół
kuli Księżyca. Jego powierzchnia wynosi niewiełe ponad 30000 km2,
oo przewyższa nieco obsza~r obszar województwa warszawskiego. Schematyczną mapkę tej okolicy zamieśoildśmy w Uranii (nr. 8, 1960 r.) pny
omawiaJndu okioliK: Ptolemeusza.
Wyraźnych g!l'anic Zatoka nie ma; ze wszystkich stron WJreynają się
w nią sterczące resztkii wałów kraterów. Wylew Lawy, który tu niegdyś
nastąpił, spowodował zailanie niżej położonych utworów. Na gładkiej
powierzchnii Zatoki widać dwa drobne, ale WYraźne kratery Bruce i Blagg.
najw~doozruej młodsze , które utworzyły się już po wylewtLe lawy.
Sinus Medii!i od południa, Sinus Aestuwn od północo-wschodu,
Mare Vaporum {!patrz Urania, nr 4, 1960 r.) od północo-zachodu i bruzdy
Triesnecke~ra od ZlaK:hodu, otlaC'7Jają górzystą "wyspę" o średin.icy około
300 km, na której obok innych leżą dwa spore kratery Pallas i Murchisan (po 45 km średnicy- wg Fautha). Z innych kriaterów znajdujących
się w pobliżu Zatoki Srodkowej należy wymienić: na północy krate.r
Flammarion (zruszczoozy, 74 km średnicy), na wsc.h.odzie - kratecy Mostiln.g (27 km) i Sommering (29 km) ocaz na zachodzie Rhaeticus (w pilsowni połskiej Retyk, nazwany dla uczCZEmila ucznia Kopernika). Tuż przy
wschodnim wail.e Flamma!r'iollla leży mały, ale bardw wyr,aźny i głęboki
k!rater Mosting A, będący pUJnk:tem odin.iesienia przy porffia:rach współ
m~h selenograficznych.
A. Wróblewski
Sinus Medli -

KALENDARZYK HISTORYCZNY
7. I. 1960 - odkrycie księżyców Jowisza
Galileo G a l i l e u s z (1564-1642) skierował ku niebu (we Florencji)
"o pi,erwszej godzinie naJStającej nocy" dnia 7 styczn~a 1610 roku swe
prymitywne "p&spicililium". Byla to skromna luneta zilemsk.a o powięk
szeniu dziesięciokrotnym, sklecona z dwu prostych soczewek ujętych
w tekturową rurę. Dostrzegł, jak pisze w traktacie "Sidereus Nuntius",
wydanym w ma!I"CU tegoż roku, obok Jowisza "trzy towarzyszące mu
gwiaOOki, ułożone ściśle na linii prostej, równolegle do ekliptyki. Od
strony wschodniej Jowisza położone były dwie gwLa::lJd.ki, od zachodniejjedna".
Nazajutrz zaobserwował układ zupełnie nny. Wszystkie trzy gwiazdki
zna·lazły się na wschód od Jowisza. Dnia 13 styoznda wyk.rył tuż obok
planety czwartą gw~azdkę. Doszedł do WlnLoo.ku, że nie były to gwiazdy
stałe, lecz satelity Jowisza, przyjmujące coraz to inne konfiguracje.
U\legały one ponadto periodycznym (l)akryciom.
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Rzecz dek.aiwa, re dnia 8. I. 1610 r. - a więc w jedną dobę po Gal.iileusrzu - Sinnon M a y er, .zwany Mariuszem, obserwował w Ansbach
7la pomocą lunety trzy księżyce Jowiszla, o czym referuje w pracy iPt.
"Mundus Jovialis", wydanej w Norymberdze w r. 1614.
Gail.i:l.eusz użył swego odkirycia dJo rpoparaila teorii Kop e r n i ik a, której był gO'l'ącym propagatorem.
J. Gadomski

KRONIKA PTMA
Sympozjum obserwatorów

Słońca

we

Wrocławiu

W dniach 26 i 27 czerwca 1960 r. z Lnicjatywy prof. dr J. M er g e n1 a l er a odbył się we Wrocłarwiu <ku~ Zjazd obserwaJtorów Słońca
·m>ierwszy - 7 kwietnia 1956 r.). Konferencja zorganLwwana została prooz
PTMA, wzięło w niej udział 13 osób.
Otwarcia zja:lldu dokonał prezes miejscowego oddzilału mgr ilnż. A .
S z a f k o w s k i, życząc zebranym pomyślnych obrad. N a<Stępnie przybyłych na zjaJZd "słonecz ników" powitał pmf. Mergenta!l.er, który przewodniczył obradom.
Prred rozpoczęciem obrad uczestnicy zaJpOznali się z :imstrumentarirum
Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; szczęśliwym
t!l1afem pogoda dopisała i każdy z przyjezdnych mógł obserwować Słońce
przez poszczególne instrumenty Instytutu.
Następnie !POSZCZególni obserwaJtorzy składali sprawozdanie ze swej
pracy obserwacyjnej. Głos zabi&ali w kolejności alfabetycznej: A. B arbacki- Nowy Sącz, S. Brzostkiewicz- Dąbrowa Górnicza,
W . Jodłowski- Warsz;awa, B. Kry gier- Bytom, A. Słowik
Kraków, W. S z y m a ń ski - Dąbrowa GórrJJic:za.
W sprawo:lldaniu swym p. Barbackli powiedZiLał, że przykłaJda wtielką
wagę do zdobycia jalk. największej ilości obserwacji i na Słońce "poluje"
przez cały dZiień składaną lunetą, którą ma zawsze przy sobie. Dzięki
temu od 8 lat przoduje wśród polskich "słoneczników", jeżeli idzie o ilość
dni obserwacyjnych. Ba'Tdzo ciekawe sprawoz;da.n!ie złożył najstarszy
"stażem" obserwator, p. Szymalń..<;ki, który Słońce obserwuje od 9 lat.
PokazaJ: on zebranym wykires "motylka", tj. zależność poja;w;iania się plam
w różnych szerokościach heliograficznych w miarę upływu cyklu; wykires
ten opracowuje dla 19 cyklu na podstawie własnych obserwacji.
Po spraWlOZdaniu obsarwaJtorów .zOSitały wygłoszone 111eferaty. M~
J. Jak i m i e c mówił o metodach fotografi!cznych i wtlJzuaiLn!ych obserwacji fotosfery. Drugi refe11at: "Niektóre nowsze instrumenty do obserWiacji Słońca" wygłosił mgr B. Rom p o l t. Następnie wyłożeniem metod obserwacji chromosfery i korony z.ajął się mgr A. S t a n ki e w i c z.
W ostatllnim referacie prof. J. Mergentaler opowiedział o niektórych
nOWSJzych wynikach obserwa~ji Słońca.
Po refereJta.ch wywiązała się ożywiona dyskusja; wszelkie ruejas.ności
wyjaśniali prelegenci. Prof. Mergentaler zaapelował do obSieirwatorów,
aby !libilerali marterlał o natężeniu pól pochodni w poszczególnych kwadrantach tarczy słonecznej . Według takiej metody obserwuje pochodnie
od stycznia 1960 r. nieobecny na zjeżdzie L. Wohlfeil z Gdańska. Pod
koniec zjaz;du prof. MergentaJler oświadczył, że w InstytucLe rozważa się
sprawę przyznania dyplomów, ewentualnie specjalnych od=ak wytrwałym obserwatorom. Ciekawą propozycję dał p. BaJrbacki, występując
z W'nioskiem, aby "słonecznicy" umieścili na swych domach tablice,
które infO'l'mowałyby, że dokonuje się tu systematyCZlllych obsei:Wacji
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Słońca. Tablice takie chroniłyby obserwatorów przed sąsiadami, którzy
często pracę tę uważają za dzilwactwo i przyc:lylnilyby się ll'ównież do

popularyzacji działalności PTMA.
Zja2ld zakończyło przemówienie prof. Mergentalera, w którym życzył
wszystkim pomyślnych obserwacji. W imieniu "słone=ików" p. Szymański złożył podziękowanie za 'Zorganizowam.ie zjazdu prof. Me.rgentalerowi, mgr inż. Szafkowskiemu, ornz prelegentom.
Stani:;law R. Brzostkiewicz

Rys. l. Uc7Jestnicy sym.pmjum obserwatorów Słońca we Wrocławiu.
A. Barbacki, A. Słowik, W. Szymański,
J. Kordylewski, J. Jakimiec, J. Mergent.ajler, B. IK.rygier, S. Bri7JQstkiev.>łilcz, A. Stan.kiewic ·z.
(Fot. B. Krygier)

Stoją od lewej:
W. Jodłowski,

Z KORESPONDENCJI
W

związku

z ukazaniem

się

Nr 2 "Dodatku Naukowego do Uranii"

Nie mam zamiaru recenzowania wydawnictwa umieSIZezonego w tytwe notatki po pie!I"WSze dlatego, że zawiera wie1e prac z dz'ied.z in daleikich od specj,alności niżej podip.i.sanego. Po drugie zaś dlartego, że
reC€n.zowanie prac naukowych jest na ogół zajęciem trudnym i niewdzięcznym. Wa'!'tości prac naukowych stają się widoczne później,
w perspektywie czasu i przemian wywołanych daną pracą, lub pracami
o podobnej t.emrutyce. Bez tej perspektywy jesteśmy na:rażeni na częste
pomyłki i potknięcia.
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Ponadto recenzowanie prac miłośników astronomii musi się wiązać
z gruntownym pomaniem ich wam.ztJatu pracy i atmosfery, w której
p11aoują. W naszym przypadku na to jest je=e za wcześlllie. Dobvze
się stało, że w ogóle coś opublikowaJno, ,ponieważ dzdalalność PTMA ni.e
~~owiadała. się w tym kierunku zbyt optymistycznie.
Istotnie - dwa zeszyty prac narukowych na 3000 członków, na okres
5 lat, to jest bardzo niewiele.
Bo Poilskie· Towa:rzystwo Miłośników Astronomii wykazując dużą
aktywność w wielu kierunkach, jest jednak sto.sunkowo mało aktywille
w sensie naukowym. Mam tu na myśli ilnicjowan.ie pracy samodzielnej,
w szczególności - obse;rwacji (będącej czymś innym, niż bierne oglą
danie nieba, tak szeroko upa:awiane w Polsoe). Pośród 3000 członków
PTMA zaledwie kilkudziesięciu zajmuje się ob3er'Wacjami; a więc !0/o.
W innych towarzystwach o podobnym chatrakterze stosunek ten przedstawia się znacznie korzystniej niż u nas. I to sobie musimy powiedzieć.
Ten stan rzeczy jest tym bard:zliej przykry, że Towarzystwo skupia.
ludzi batrdzo ideowych i przedsiębiotrczych, o dużych na ogół możliwo
ściach naukowych. Również pod względem instrumentalnym sprawa n ie
stoi tilk źle, aby usprawiedliwić ten l%.
Pragnę od razu zaznaczyć, że nie uwzględniam tu obserwacji nie-opublikowanych. Bo takie obserwacje mają wartość niestety ujemną.
Do zera, któremu odpowiada brak wszelkich danych, dochodzi tu jeszcze
stracony czas i niewykorzystane możliWości, będące niewątpHwie pozycją ujemną i naukowo i społecznie.
Pozwoliłem sobie na patrę słów krytyki, bez głębszej analizy przyczyn, które wywalały powstaJnie tych cech ujemnych, o których była
mowa wyżej. Bo rliie chodzi mi wcale o to, co i dlaczego było, lecz
tylko i wyłączn-ie o to, co będzie w przyszłości. I dlatego też z radością
witam ukCllzanie się szeregu prac naszych miłośników zawierających
QPtracowan:ie zaćmienia Słońca z 1954 roku i tematów z tym związanych
Sprawę zaś należytej oceny tych p11ac i ~nnych odłóżmy do czasu,
gdy naukowa działalność czŁonków PTMA nie będzie czymś fragmentarycznym i przypadkowym, lecz zajęciem systematycz.nym, mającym
pe!Wlle określone oblicz.e i kierunek. Wierzę, że nastąpi to niezadługo.

*

*

•

Włodzimierz

Zonn

W numerze 12 "Uranii" z roku 1960 ukazała się recenzja dirugiego
numeru wydaJWnictwa PTMA "Annttat Scientific Supptement to Urania"
pióra mgr J. Smak a, w której z,nalaJZło się następujące zdianlie: "WydajQ się, że pod względem tematyki oraz znaczenia naukowego prace
zamieszczone w drugim nume1'ze "Dodatku" ustępują pracom skladają
cym się na zeszyt pierwszy tego wydawnictwa". Zdanie to sugerowałoby,
że drugi nume[' "Dodatku" posliJada niższy poziam naukowy od Nr l.

Wydaje się, że jest to OIPilllia niesłuszna. Trudno mówić o jakimk:Oilwiek
porównaniu poziomu naukowego obu numerów, gdyż treść każdego
z nich jest zupełnie odmienna i wskutek tego nie da się sprowadzić do
wspólnego mianownik.a. Latwio natomiast zauważyć, że w pierwszym
z l'llich przewaQ;ają prace dotyczące obserwacji gwiaro zmiennych i meteorów. Nie umniejszając bynajmniej z:nac.zenia naukowego i po~Jomu
tych prac, można stwie'l.XWić, że są to prace cypowe dl1a drz.:iała!Lności przeciętnych amCllborskiJch ,orgCllll~ZJacj ,i astl1onom:iloz,nych. W nume;rze drugitm
natomiC!ISt wti.ękiSllość objętości zajmuje praca dotycząca wyznaczenia poprawki efeme;rydy Księżyoo w czasie oałlkowitego zaćtn.renia Słońca
w 1954 ;roku. Jest to praca, któl'ia wymagaŁa dużej inwencji konstruktorskiej przy przygotowaniu odpowiedn'Lej apaxatucy, wpT!awy obserwator-
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skiej przy wykonywaniu zdjęć fotograficrmych i wreszcie imponującego
nakładu pracy przy opracowaniu obserwacji. Wyniki tej pracy wykonanej w prymityvmych warunkach .amatorskich nie ustępujące jakością
podobnym wyniikom astronomów zawodowych, są ~realnym przyczynkiem
do zagadnienia wyznaczaJIJJia tzw. "czasu efemeryd" który od roiku 1960
stał sti.ę obowiązujący (uchwałą Międzynarodowej Unii Astmnomi.c.znej)
w pewnych zagadnieniach astronomii.
Można więc stwierdzić, że temart;y'kia numeru drugiego wybiega macznie poza zwykłe ramy pll'ac amaJtoosk:ich i z tego choćby względu z;asłu
guje na uwagę.
M. Karpowkz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował
Styczeń

G. Sitarski
1961 r.

Zaraz po zachodzie Słońca pięknym blaskiem jaśnieje na niebie Wenus. Jowisz i Saturn są już niewidoczne, natomiast przez całą noc świeci
w Bliźniętach Mars, jako jasna czerwona gwiazda.
Urana łatwo odnajdziemy pr.zez lunetę lub lornetkę w gwiarld.ozbiorz.e
Lwa, w okolicy Regulusa. Także w Lwie przebywa Pluton, ale można
go obserwować tylko przez wielkie teleskopy. Natomiast Neptuna możemy
dostrzec przez lunetę w ostatnich godzinach nocy w gwiawozbiorze Wagi.
Słabe planety najłatwie~ odszukamy sporządzając rysunki tej okolicy
nieba, w której przebywa pLaneta (według współ!l'zędnych podanych na
ostatniej strOIIlie kalenda:rzyka). Porównując rysunki z kilku nocy, planetę rozpoznamy jako tę wśród słabych gw:ilcw.d, która, zmieniła swoje
położenie względem gwia~d sąsiednich.
Natomiast słabą nawet kometę powinniśmy odróżnić od gwiazd po
jej wyglądzie: obraz komety w lunecie jest mglisty i rozmyty, podczas
gdy sąsiadujące z nią gwia~dy widz.imy w postaci ostrych punktów.
Właśnie nadarrza nam się sposobność obserwowania komety Enckego,
którą możemy próbować ods~ać wieczorem w pierwszych dniacll stycznia. Kometa zbliża się do Słońca i pr:z.ejdzie koło nitego w dniu 6 lutego
w odległości około 50,5 miliona km. W miarę zbliżania się do Słońca
jasność komety wp~rawdzie WZI1aSta, ale blask Słońca nie pozwala nam
jej odnaleźć i od połowy stycznia już jej nie będziemy mogli obserwować.
Kometa Enckego jest chyba równie "sławna", jaik kometa Halleya,
chociaż z innych względów. Odkiryta :wstała po raz IPierws,z y 17 stycznli.a
1785 r . przez francuskiego as111onoma M c h a i n a. Potem była obse~r
wowa~na w latach 1795, 1805 i 1819, ale astronomawie nie wiedzieli jesz-

e

cze wówczas, że jest to ta sama kometa. Dopiero w :r. 1819 rui.emiecki
astronom E n ck e odkrył okresowość tej komety i przewi~ jej powrót
w roku 1822. Okres obiegu k!omety wokół Słońca okazał się barozo
krótki i wynosi 3,3 lat. Orbita komety Enckego jest rozmia:rami najmniejszą ze wszystkich znanych orbit komet i leży całkowicie wewnątrz
orbity Jowisza, a w perrihelium zbliża się znaoznie do or-bity Merkurego.
Jednak prawdziwą osobliwość odkrył Encke po szczegółowym zbadaniu
ruchu tej komety: okres jej obiegu wokół Słońca stale się skraca i nie
można tego wytłumaczyć przyciąganiem ż,adnego ze znanych Clilał w ukła
dzie słonecznym. Pod koniec XIX i w pdieTwszych laiach XX wieku
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ruch komety Enckego badał bardro dokładnie rosyjski astronom B ae k l u n d (Sz.wed z pochodzenia) i potwierd7li.ł fakt przyśpie.slzan.1a ruchu
komety*). Dziś także nie mamy co do tego wątpliwości, chociaż obliczenia Bacldunda oka:zJały się błędne i są obecnie powtarzane w Instytucie
Astronomii Teoretycznej w Leningradzie. Kometa Enckego była obse~r
wowana największą ilość razy ze wszystkich ~omet i od czasów Enckego
obserwowano wszystkie jej powroty. W tym roku obserwujemy już 46
pojawienie się tej komety.
ld18h Mars w złączeniu z Księżycem. Po zachodzie Słońca widzimy
Marsa w odległości około s• na północ od Księżyca bliskiego pełni.
W ciągu nocy obserwujemy zmianę położen.ila obydwu ciał ~lędem
siebie, co jest wynikiem głównie ruchu Księżyca.
2d18h Ziemia w punkcie przysłonecznym na swej orbicie w odległości około 147 milionów km. Jest to najmniejsw. odległość, jaką osiąga
Ziemia w ciągu roku w swym ruchu wokół Słońca.
2d - 4d Promieniują Kwadrantydy; radiant meteorów leży w gwllazdozbiorze Wolarza. Maksimum przypada w nocy z 3/4d stycznia i dochodzli do 40 meteorów na godzinę.
4d Jowisz w największej odległości od Ziemi (około 922 miliony km).
5d W tym dniu ma miejsce złączenie Jowisza ze Słońcem, a także
górne złączenie Merkurego ze Słońcem. W związku z tym o 18h nastę
puje złączenie Merkurego z Jowiszem (oczywiście niewidoczne).
8d22h Złączen : e Merkurego z Saturnem. Obie planety przybywają jednak blisko Słońca i nie możemy ich obserwować.
Ud Złąelletnie Saturna ze Słońcem. W tym dniu SatUTD. jest też najbardziej odległy od Ziemi (około 1647,5 milionów km).
16d o 9h i o 15h następuje złączenie Księżyca kolejno z Jowis7em
i Saturnem, czego jednak nie możemy obserwować, ponieważ Księżyc
jest właśnie na kilka godzin przed nowiem.
17d13h Niewidoczne złączenie Merkurego z Księżycem.
20d7h Złączenie Wenus z Księżycem będzie wprawdzie niewidoczne,
ale po z.achodzie Słońca obserwujemy piękną konfigurację sierpa Księ
życa z Wenus w pełnym blasku. Również tego dnia o Bh Słońce wstąpiło
w znak Wodnika i jego długość ekliptyczna wyniosła 300'.
24d5h Wenus pr2lechodzi przez węzeł wstępujący swej Otrbilty, czyli
majduje się w tym czasie na eklilptyce.
28d8h Mars po raiZ drugi w tym miesiącu w złączeniu z Księżycem.
29d4h Wenus w największym odchyleniu wschodnim od Słońca (kąt
odchylenia WYnOSi 47°).
31d10h Neptun w kwaJdratUJrze ze Słońcem.
Momenty wmystkich zjawisk podane są w cw.sie środkowo-europej
skim.
ERRATA. W nr 12 z ub. r., na str. 369, w. 10, zmniast 0",007 powinno być 0",377.

*) Backiund probował tłumaczyć to zjawisko oporem ośrodka mię
dzyplanetarnego, Wydaje się paradoksailne, że opór ośrodka przyśpiesw.
ruch komety, ale jest to zgodne z prawami mechaniki nieba. Dziś znamy
kilka komet, u których przyśpieszanie lub opóżn.i.aJnie ich ruchu zostało
bezspOtrnie stwierdzone, ale przyczytna tego zjawiska nie jest dobrze
znana.
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
okładki:

Pierwsza stron a

Mars wed,ug rysullik:u A n t o n i a d i e g o z 30. IX. 1926 r. Pł"'Ze~
południk centramy tarczy plaJnety pr:z.echod~ właśnie Wielka Syrta,
z prawej strdny na, brzegu charakterystyczne wLdły Sinus Merid1aJni.
Anton~adi był ni.e.zróWinanym rysownikiem i jego rysunki planet przypominają raczej
fotografie. Mars jest obecnie w opozycji względem
Ziemi.
Znak Zodiaku: Wodnik
Druga strona okładki:
U góry: Dwie da!Wine mapy

Księżyca . Z lewej mapa H e w e l i u s z a
z r. 1647, z prawej mapa M a y er a z r. 1775. U dołu: GwLaJzdozbiór
Tarcza Sobieskiego na mapie ndeba z dzieła Heweliusza Prodromus Astronomiae cum Catal ogo fixarum et firnamentum Sobiescianum, wydanego
w Gdańsku w 1690 r . Mapę rytował K. H a y e.

Trzecia strona

w

okładki:

tytułowa
Gdańsku w 1673

Kalrta

Czwarta strona

dzieła HeweLiusza
Mapę rytował J.

r.

Machina

Coelestis

wydaJnego-

F a l c k.

okładki:

Karta tytułowa dzieła Hewelius2la Selenographia wydaJnego w
w roku 1647. Miedzioryt wykonał J. FaJl.ck.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH
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Gdańsku

P. T. M. A.

1961 rok

Podlaska - Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Klliń skiego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Biecz - Przedmieście 618.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we·
wtorki 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 w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego.
przy ul. Marcina Strzody 2. Sel<"retariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariaci e czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomicznych dla wycieczek zgło s zonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szope na 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m . 4 Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz . 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu wł a snym czynna w plątkl.
w godz. od 18-21. Pokazy nieba w Stacji Astronom. na Wawelu w bezchmurne
wieczory w godz . 19-21.
Krosno n/W - Sekretariat wlokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Biała
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- Siedziba oddziału w lokalu własnym przy 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 własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą

Oddziału.

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj . Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H . Stupkowa, ul .
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 8/9. Sekretariat i Biblioteka czynne
we wtorki i czwartki od godz . 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku im. Kasprzaka.
Racibórz - ul. J. Kasprowicza 11. Liceum Ogólnokształcące.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyk! Politechniki czynny we
środy w godz. 20--21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Toruń - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godz. 18-21.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy i piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarium dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
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GRZEGORZ SITARSKI

Wa r szawa

JAK ASTRONOMOWIE

BADAJĄ

RUCHY KOMET (I)

1758 roku pojawiła się na niebie kometa. Przez
następnych kilka miesięcy była dobrze widoczna gołym
okiem i zwracała powszechną uwagę swą jasnością i długim
warkoczem. To dziwne i piękne zjawisko obserwowano ju ż
od wieków wielokrotnie, zawsze jednak komety zaskakiwały
nie tylko swym niezwykłym wyglądem , ale takż e nieoczekiwanym pojawieniem. Bo chociaż astronomowie doskonale ju ż
znali ruchy planet i mogli wskazać ich pozycje na niebie n a

W grudniu

kilka lat naprzód, to jednak nigdy jeszcze nie przewidzieli
pojawienia się komety.
Ale kometa z roku 1758 była właśnie pod tym względem
wyjątkiem. Jej ukazanie się nie było niespodzianką, ale przeciwnie, było z niepokojem oczekiwane i powitane przez astronomów z wielkim entuzjazmem.
Kiedy bowiem w roku 1682 angielski astronom, uczeń
i przyjaciel N e w t o n a, Edmund H a 11 e y badał orbitę jasnej komety, która ukazała się w sierpniu tego roku, zauwa'żył, że droga tej komety wokół Słońca j est bardzo podobna
do orbit komet obserwowanych w latach 1531 i 1607. Przypuścił wówczas, że mamy tu do czynienia z tą samą kometą ,
która po bardzo wydłużonej elipsie obiega Słońce i powraca
co 76 lat w pobliże Ziemi. Wtedy to właśnie zapowiedział jej
powrót na rok 1758. Halley zmarł w roku 1742, a jego przepowiednia nie wzbud z iła początkowo większego zainteresowania. Ale w miarę zbliżania się zapowiedzianego terminu rosło
napięcie wśród astronomów i filozofów, bo powrót komety
mógł na dobre ugruntować podane przez Newtona prawo powszechnego ciążenia, na którym Halley oparł się w swych badaniach. Przepowiednia Halleya sp ełniła się, a kometa została od tego czasu nazwana jego imieniem.
Nad zagadnieniem wyznaczania i poprawiania orbit w oparciu o prawo grawitacji Newtona pracowali wybitni matematycy i astronomowie końca XVIII i poczatku XIX wieku, jak:
E u l er, L a gr a n g e, d' A lember t, L a p l a c e, E n ck e.
Niemiecki astronom O l b er s podał metodę wyznaczania
orbity parabolicznej (stosowaną do dziś), a matematyk G a u s s
metodę wyznaczania orbity eliptycznej. W naszych czasach polski astronom Tadeusz B a n a c h i e w i c z (zm. w 1954 r.) udoskonalił metodę Olbersa, a także wp:mwadził nowy rodzaj
rachunku, tzw. rachunek krakowianowy, który w wielu wypadkach znakomicie ułatwia trudne i skomplikowane oblicze-
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nia prowadzone przy badaniu ruchów ciał niebieskich. Długie
i żmudne rachunki były wykonywane początlrowo tylko logarytmicznie, później weszły w użycie arytmometry ręczne
i elektryczne, a obecnie coraz częściej powierza się tę niewdzięczną pracę maszynom elektronicznym, które liczą pokład
niej i przede wszystkim setki razy szybciej niż najbieglejszy
rachmistrz. Zanim jednak maszyny elektroniczne całkowicie.
zastąpią człowieka, a uciążliwe obliczenia wymagające wielu
miesięcy (a nawet lat) pracy przejdą do historii, spróbujmy
zaznajomić się bliżej z metodami i sposobami, jakie astronomowie stosują jeszcze dziś na całym świecie, a także w Polsce,
przy badaniu ruchów komet.
l. Wyznaczanie orbity komety
l

W roku 1609 zostało wydane w Pradze dzieło "Astmnomia
Nova", w którym słynny astronom Jan K e p l er podał odkryte przez siebie prawa ruchu planet 1). Pierwsze z tych
praw głosi, że planety poruszają się po elipsach, przy czym
w jednym z ognisk elipsy znajduje się Słońce. Elipsa jest
krzywą zamkniętą, a jej kształt charakteryzuje tzw. mimośród,
który może przybierać wartości pomiędzy O a l. Im większy
jest mimośród, tym bardziej wydłużona jest elipsa, a kiedy
mimośród jeEl! równy O, elipsa staje się kołem. Orbity planet
mają małe mimośrody i na ogół bez ścisłych pomiarów nie
potrafimy odróżnić ich od kół, w związku z czym odległość
planety od Słońca zmienia się w małych granicach w czasie
jej obiegu.
Inaczej jest w wypadku komet. Ich orbity są z reguły
elipsami o dużych mimośrodach i już na pierwszy rzut oka
znacznie różnią się od kół. W czasie obiegu wokół , Słońca
kometa mo.że podejść do niego bardzo blisko, a potem · oddala
się na ogromne odległości, czasem daleko poza granice układu
planetarnego. Poza tym nie wszystkie komety poruszają się
po elipsach. Z prawa ciążenia powszechnego Newtona można
wyprowadzić prawa Kepiera w postaci uogólnionej i wówczas
pierwsze prawo mówi, że pod wpływem przyciągania .: Słońca
ciało może poruszać się po elipsie (mimośród mniejszy od 1),
paraboli (mimośród równy l) lub hiperboli (mimośród większy
od 1). Parabola i hiperbola są krzywymi otwartymi i kometa
poruszająca się po takiej orbicie nigdy już nie wraca do tego
samego punktu względem Słońca.
1
Kepler odkrył swe prawa na drodze empirycznej,
)
obserwacje położeń planet na niebie, jakich dokonał w
20 lat duński astronom Tycho de Brahe (1546-1601).

wykorzystując
ciągu przeszło
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Komety obserwowane gołym okiem zdarzają się rzadko, ale
co roku pojawia się kilka słabych komet, widocznych tylko
przez lunety. Większość z nich to komety okresowe, obserwowane już w czasie ich poprzednich zbliżeń do Słońca. Po-wrót ich b ył przewidziany, a położenia na niebie w całym
okresie widoczności, czyli tzw. efemery d a została obliczona już wcześniej dzięki znajomości orbity. Zobaczmy jednak, co się dzieje w wypadku odkrycia nowej komety, o której
nic nie wiemy i możemy jedynie obserwować jej ruch wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim.
Aby można było cośkolwiek powiedzieć o dalszych losach
nowoodkrytej komety, trzeba znać jej orbitę . Orbitę określa

Rys. l. Elementy orbity. /J.,, w. i są to kąty widoczne na rysunku .
Duża półoś a oraz mimośród e wiążą się z odległością perihelium od
Słońca: q= a (1- e). Chwila T przejścia komety przez perihelium
podawana jest w czasie uniwersalnym.

6 tzw. e l e m e n t ów : trzy mówią o położeniu orbity w przestrzeni (długość węzła wstępującego: .Q, długość perihelium
w orbicie: w, nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny
ekljptyki: i), dwa określają mzmiary i kształt orbity (połowa
wielkiej osi: a, mimośród: e), jeden ustala położenie komety
na orbicie (moment przejścia przez perihelium: T) 2). W przypadku orbity parabolicznej mamy tylko 5 elementów, bo miFlaszczyzna ekliptyki: płaszczyzna orbity Ziemi wokół Słońca .
punkt przecięcia się orbity komety z płaszczyzną ekliptyki.
Perihelium: punkt na orbicie najbardziej zbliżony do Słońca .
!)

Węzeł:
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e = l dla

każdej

paraJboli (zamiast

dużej

odległość perihelium od Słońca: q).
Znając elementy orbity potrafimy dla każdej

półosi

po-

dajemy

chwili czasu

znaleźć położenie komety w przestrzeni, czyli podać jej trzy
współrzędne prostokątne x, y, z (zwykle w układzie współrzęd
nych, którego początek znajduje się w Słońcu, oś x skierowana jest do punktu równonocy wiosennej, a płaszczyzną
podstawową jest płaszczyzna ekliptyki). Ponieważ położenie
Ziemi w przestrzeni jest znane (jej współrzędne są już obliczone na wiele lat naprzód i wydrukowane), więc potrafimy
obliczyć współrzędne komety względem Ziemi, a dalej jej

Pcrihelivm

Ry s. 2. Orbita eliptyczna, paraboliczna i hiperboliczna o takiej samej
odległości perihelium od Słońca . AB: łuk orbity, na którym obserwujemy kometę.
współrzędne

na niebie: rektascensję a i deklinację & (odpowiednik długości i szerokości geograficznej). Przy tych rachunkach
dostajemy także odległość komety od Ziemi.
A zatem znając elementy orbity możemy obliczyć współ
rzędne komety na niebie. Wobec tego, mając z obserwacji
położenia komety na niebie, trzeba znaleźć elementy jej orbit~· .
O ile jednak obliczenie współrzędnych komety na podstawie znajomości jej orbity nie przedstawia większych trudności, o tyle proces odwrotny jest sprawą bardzo skomplikowaną. Przede wszystkim nie znamy odległości komety od
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Ziemi, co okazuje się bardzo istotne, a jakieś bezpośrednie
pomiary (czyli wyznaczenie tzw. paralaksy) byłyby bardzo
kłopotliwe i wcale nie łatwe. Poza tym kometa świeci głównie
odbitym światłem słonecznym i widoczna jest z Ziemi tylko
wtedy, kiedy dostatecznie zbliży się do Słońca. W miarę zbliżania się kometa świeci coraz jaśniej, ale po przejściu przez
perihelium zaczyna się oddalać, słabnie i wreszcie przestaje
być widoczna. Można ją więc obserwować tylko na niewielkiej
części orbity w pobliżu Słońca i trudno wtedy stwierdzić
z wystarczającą pewnością, czy jest to odcinek wydłużonej
elipsy, paraboli, czy też hiperboli (rys. 2).
Trzeba zatem możliwie jak najwięcej obserwacji i na jak
największym odcinku orbity. Ale jeśli kometa już słabnie, to
po kilkudniowej przerwie w obserwacjach, np. na skutek zachmurzenia, możemy jej nie odnaleźć (kometa zmieni swoje
położenie wśród gwiazd), jeśli nie mamy jakiejś, choćby mało
dokładnej efemerydy.
Okazuje się więc, że po odkryciu komety trzeba możliwie
szybko wyznaczyć jakąś prowizoryczną orbitę, pozwalającą
w przybliżeniu obliczyć położenia komety na niebie na najbliższe dni.
W tym celu wykorzystujemy właśnie fakt, że kometa
w okresie widoczności przebywa niewielki odcinek swej orbity
i zakładamy, że jest to łuk paraboli. Mamy zatem wyznaczyć
najpierw prowizoryczną orbitę paraboliczną, czyli musimy znal źć tylko 5 nieznanych elementów (mimośród e = 1).
Z jednej obserwacji mamy dwie współrzędne komety a 1
i 1> 1 zmierzone dla znanej chwili czasu t 1 • Przez te dwie znane
współrzędne oraz nieznaną odległość komety od Ziemi możemy wyrazić trzy nieznane współrzędne prostokątne komety
x 1, Yv z 1 (tzn. tylko napisać, a nie obliczyć) .. Z drugiej strony
te same trzy nieznane xh y 1 , z 1 możemy wyrazić przez nieznane elementy orbity. W ten sposób z jednej obserwacji dostajemy trzy równania wiążące nieznane elementy orbity ze
znanymi współrzędnymi komety na niebie a 1 i 1> 1 . Mamy trzy
równania, ale sześć niewiadomych (5 elementów orbity i l
odległość komety od Ziemi), żeby natomiast można było równan~a rozwiązać jednoznacznie, niewiadomych nie może być
więcej, niż równań. Wobec tego do wyznaczenia nieznanych
elementów orbity potrzebne są co najmniej trzy obserwacje:
mamy wtedy 8 niewiadomych (5 elementów orbity i 3 odległości komety od Ziemi) i 9 równań.
W podobny sposób można także wyznaczyć orbitę eliptyczną (9 równań i 9 niewiadomych), ale znacznie łatwiej
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tylko 5 elementów, niż 6, dlatego prawie zawsze na
podstawie trzech obserwacji dostatecznie odległych w czasie
wyznacza się, jako prowizoryczną, orbitę paraboliczną. Dopiero po uzyskaniu większej liczby obserwacji i stwierdzeniu,
że odchylenia od efemerydy są duże, wyznacza się orbitę
eliptyczną lub hiperboliczną.
Tak więc z trzech obserwacji możemy wyznaczyć elementy
orbity komety, trzeba tylko rozwiązać 9 równań z 8 (lub też 9)
niewiadomymi. Równania te są niezwykle skomplikowane
i można je rozwiązać tylko metodą kolejnych przybliżeń. Wła
śnie nad znalezieniem najłatwiejszego sposobu rozwiązania
tych równań głowili się najtężsi matematycy XVIII wieku.
Opisana powyżej, to tzw. m e t o d a dyn a m i c z n a wyz n a c z a n i a o r b i t, w której opieramy się na prawie grawitacji Newtona i wszystkich prawach z niego wynikających
(prawa Keplera). Stosowali ją O l b er s, G a u s s i E n ck e.
Newton i Kepler stosow:a~li metodę geometryczną, głównie do
wyznaczania orbit planet, przy czym wcale nie opierali się
na prawach ruchu, natomiast rozporządzali dużą liczbą obserwacji. Istnieją także metody tzw. analityczne (L a p l a c e,
V a i s a l a), w których opieramy się tylko na pra;wie grawitacji Newtona i na podstawie dokonanych obserwacji wyznaczamy najpierw współrzędne x, y, z, a z nich dopieno elementy
orbity.
Po wyznaczeniu prowizorycznej orbity parabolicznej obli·c zamy przybliżoną efemerydę, co pozwala nam odnaleźć
i obserwować kometę nawet po jej znacznym osłabnięciu.
Dopiero z większej liczby obserwacji wyznaczamy orbitę dokładniejszą i wtedy możemy stwierdzić z jaką kometą mamy
do czynienia. Jeśli orbita jest hiperboliczna lub paraboliczna,
to wiemy, że tej komety już więcej nie zobaczymy. Jeśli natomiast orbita jest eliptyczna, to możemy wyznaczyć okres
obiegu komety wokół Słońca, bo okres ten wiąże się ściśle
z rozmiarami orbity (trzecie praw:o Keplera). Okresy obiegu
komet bywają nadzwyczaj różne, bo mogą wynosić zarówno
kilka lat, jak i kilkaset, a nawet kilkadziesiąt tysięcy! Te
ostatnie dotyczą komet, których drogi wybiegają daleko poza
orbitę Plutona, najdalszej z planet układu słonecznego.
Oczywiście kometa, która powraca, dajmy na to, raz na
300 lat, jest dla nas raczej mało interesująca i dalszymi jej
losami zajmą się już przyszłe pokolenia. Ale jeśli okres obiegu
komety wynosi kilka, czy nawet kilkanaście lat, to jeszcze nie
raz powinniśmy oglądać ją w pobliżu Ziemi i dlatego warto
zająć się dokładniejszym ~badaniem jej drogi wokół Słońca.
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Pomówimy więc o badaniu ruchów komet krótkookresowych,
których znamy około 30, a których orbity leżą całkowicie
wewnątrz orbity Jowisza, lub też niewiele poza nią wykraczają. Niestety, są to komety słabe, dostępne tylko przez teleskopy i rzadko dostrzegalne gołym okiem, ale właśnie dlatego
ruchy ich musimy poddać szczególnie dokładnym badaniom.
Omówimy teraz te badania i przekonamy się, że ruch komety
jest właśnie interesujący w tej części jej orbity, kiedy kometa
jest z Ziemi niewidoczna, ale zbliża się w tym czasie do orbity
Jowisza.
(Ciąg

dalszy w

BOLESŁAW GOMOŁKA

-

następnym

numerze)

Kraków

IDEA WIELOŚCI ŚWIATÓW ZA.MIESZRAŁYCH
WE WSZECHŚWIECIE

Q tacza

nas niez.mierzorny wszechświat, którego widzialne granice stale
przesuwają się w miarę doskonalenia naszych narr-zędri obserwacyjnych. Dziś olbrzymie radioteleskopy pozwalają nam sięgać w głąb
wszechświata na niewyobrażalną wprost odległość k.iilkuna,stu milia1rdów
lat światła. Ten niebywały dotąd rozwój naiUki. i t.echnli..k.i zmu~3.
wieka do za.stam.owienia się nad wieloma zagadnieniami związanymi
z: kosm.osem i spojn.enia na nie z innego niż dotychozas punktu widzenia. Jednym z: tych problemów jest idea zamieszkałości wszechświata.
Jakkolwiek mg:adrui.enie to już od bardzo dawna zajrnowa.ło umysły
ludzkie, to jednak dopiero współozesne osiągnięcia nauki i techniki badaiwczej pozwala.ją na realne próby dam.ia odpowiedzi opartej na podsta-

cuo-

wach naukowych.
NaJrodziny tego odwiecznego problemu giną w mrol{ach otaczających
zarr-alnie cywi.l.izaJcji ludzkiej, lecz niewątpliwie są związane z dokonywaniem obserwa~cji astronomLaznych Czy życie, którego talk wielką różno
rodność form obserwujemy wokoło siebie, istnieje jeszcze gdzieś poza
Ziemią? Ozy inne światy są zamieszkałe? Pytania te nieodparcie musia ły
się nasuwać ludziom obserwującym pokryte gwi:azldami nilebo. Toteż
idea zamieszkałości wszechświata, choć w prymitywnej fcmnie, wystąpuje
już w wierzemJiach ii'eligijnych i mitach starożytnych ludów Egiptu i Babilonii. Występuje ona taiide w wierz-eniach religijnych plemion indiań
skich np. Majów, Azteków, Tolteków, gdzie znajomość zagadni~ń astronomicznych stała na bardzo wysokim, jak na owe czasy, poziomie.
W starożytnej Grecji i Rzymie z.agadnieniem życia we Ws,zechświecie
zajmowali się .filoz.oiowie, którzy sformułOIWali je jako ideę wieloki
światów z.amLeszkałych we wszechświecie .. Zwolennika~mi tej idei byli
filozofowie-materialiści D e m ok ryt i H er ak l i t, zaś M e tro d o r
z C h i o s, żyjący w V wieku p.n.e. gŁosił: Utrzymywanie, że tylko Ziemia jest piastunką życia jest rownie bezsensowne, jak twierdzenie że na
dużym, obsianym polu mógł wyrosnąć tylko jeden klas pszenicy. Z
śród rzymskich filorzofów za ideą zamieszkałości w~echświata najbardzi-ej
:W.ecydowanie wypowiada się wielki myśliciel i poeta L u k re c j u s z
w swym dziele O naturze wszechrzeczy. Niemale zna,czenie dla przyjęcia
się tej idei wśród pojęć starożytnych filozofów miala idea samorództwa
życia. Wielcy ffiozofowie-materia1iści wyznając ideę samorództwa ży
c.ia na ziemi nie widzieli przeszkód, aby mog!o ono powstać również
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mzwój idei wielości światów zamieszkałych
z ideą powstania życia w ogóle.
Wieki średnie, to zasadniczo okres ogólnego zahamowania rozwoju
myśli naJU.lwwej, toteż 1dea zamieszkałości światów pozaziemskkh popada
w zwpomnieme i tylko w niektórych naukach astrologów można doszukać s:ię pewnego nawiązania do niej. Dopiero okres Odrodzenia przyniósł ze sobą norwe prądy filoz,oficzne i zapoczątkował powstanie nowo<J2'JeSillych nauk p-r zyrodnimych opartych na doświadczeniu i wnioskach
z niego płynących. Prz.elomowe znacz.en1e dla odrodzenia się nauk przyrodnilczych miała teoria heli.oc·e ntryczna ogłoszona przez genialnego Polaka Mikoł·aja Kop er n i k a, która zapoczątkowała nową epokę w dziejach myśli ludzkiej. Od tego bowiem momentu zaczyna się zmierzch
geocentryzmu i to nie t)"lko w astrO!lWmii, lecz także w poglądach czło
wieka na cały otaczający go śwktt. Astrologia przekształca się w astronomię, dla której wsze~hświlat staje się przedmiotem nauko\vych badan.
Te wszystkie czynniki stwo~rzyły dogodne warunki dla odrodzenia się
]dei romieszkałości światów pozaziemskich, jednakże zwycięstwo nowych
prądów filOIZoficznych nie było łatwe. Starcia między nowymi poglądami
były niekiedy bardzo ostre i końe~zyły się czasem śmiercią lub więzie
niem dla głos:ideli nowych idei.
Sz,czególnie ostro na tle tych •s tosunków rysuje się sylwetka G i o rd a n o B r u n o. Myśliciel ten, duchowy uczeń Kopernika, w sposób zdecydowany wypowiada się za ideą zamieszkałości wszechświata. W dziele
swvm O nieskończo·noś~i wszechśw . ata i mnogoś:i światów mówi: Istnieją niezliczone ziemie, niezliczone slońca ... Wszystkie razem tworzą n.eskonczony wszechświat .. . Na światach tych mieszkają żywe 'istoty, a one same i wszystko, co na nich się znajduje, sklada s : ę z czterech
elementów jak świat, na którym mieszkamy. Za głos-zenie takich "heretyckich" przekonań Giordano Bruno został z nak'lzu świętej Inkwizycji
spalooy na stosie w 1600 roku. Jeden z najświatlejs-zych wówczas ludzi
ginie, lecz myśl o zami.eszkałości wszechświata zyskuje sobie coraz wię
cej zwo~enników. Przybiera ona nową formę w miarę rozwoju nauk
przyrodniozych i rozkwitu idei humanistyc·z nych. Uzyskuje bowiem podbudowę z faktów obserwacyjnie stwierdzonych i staje się przedmiotem
naukowych rozważań.
. Pozruan1e budowy układu planetarnego i stwierdzenie, że planety są
takimi ciałami niebieskimi jak na,s2a Ziemia, mi.alo ogromne znaczenie
dla idei zamieszkalości wszechświata. Zwolennikami jej byli znakomici
uczeni i filowfowie np. G a l i l e u s z, D e s c a r t e s i K e p l er, który
w swej książ:e pt. Somnium daje zgodny ze swymi obserwacjami teleskopowymi opis Księżyca. WypO'W'iada on także przypuszczenie, że Księ
żyć może posiadać atmosfell'ę i być zamieszkały przez istoty inteligentne.
W 1686 roku d e F o n t e n e 11 e napisał bardw poczytną i interesującą
książkę o astronomii, w której wyraża pogląd, że wszystkie planety są
zamieszkałe, a żyjące na nich istoty są idealnie przystosowane do istniejących tam wacr-unków życia. Także sławny fizyk H u y g h e n s, autor
znakomitego dzieła pt. Cosmotheros i Polak, gdański astronom Jan H ewe l i u s z, twórca dzieła Selenographia . . . w którym utrzymuje, że
Księżyc Jest Z9mieszkały przez ludzi są zwolennikami idei zamies-zkałości wsze:hświa,ta.
.
Następne stulecia przyniosły rozkwit astronomii ocaz ilnnych nauk
przyrodniczych, a w szczególności biologii, gdzie rozgorzał spór o samorództwo życia. Zagadnienie czy życie jest pochodzenia ziemskiego czy te:i
pozaciemskiego bardzo ś:iśle wiąże się z ideą zamieszkałości wsz~ch
swiwta. N1ezależ.nie od staJnarwiska jakie zajmowali poszc:zlególni UC7.eili,
i
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rozwój baJClań nad naturą zjoawiJSka żyoLa i za:in,tetreSOWianie· tymi zagadnieniami, sprzyjało rozwojowi idei zamieszka,lności wszec hświata .Wszyscy
znakomici ówc·ześni przyrodnicy i filozofowie poruszają ten tema.t w swych.
dziełach. Należą do nich: L e i b n i z, B er n o u 11 i, N e w t o n, S w edenborg, Voltaitre i Kant. Także słynni astronomowie jak
H e T s c h e l, który utrzymywał, ż,e nawet Słońce jest zamieszkałe oraz
L a l a n d e i L a p l a c e należą do zwolenników idei świlatów zamieszkałych. Na początku wieku XIX-go ideę tę reprezentują badatc ze tej miatry
oo A r a g o, B r e w s t e r i W h e w e 11, lecz rozważania kh noszą sporo
cech spekulatywnych, gdyż nauka nd:e l'ozrporządza jeszeZie dostateczną.
ilością faktów dla dokonania poważniejszych syntez naukowych w zakreste tdei zamieszkałości wsrzechświata. Dopiero dtruga poiłowa XIX stuleda prz.y nosi nowe osiągnięcita w tej dizi.e dzinie.
Rozwój astronomicznych metJod badawczych i na•g vomadzone przy
ich pomocy fakty porz.wail~ją na dokonanile licznych syntez i teor~i astronomicrz.nych, wśród których znajduje się także idea zami.eszkalości
wszechświata. Wielkie dla tej idei znaczenie miała teoria ewolucji, ogło
szona w 1859 roiku ptrZ<ez D ar w i n a i W a 11 a c e'a. Była ona bowiem
bodźcem dla poszukiwań beLologicznych w tym zakresie. Szczególnie ciekawą teorię biologiczną dotyczącą życia we wszechświecie była teocia
kosmozoów, ogłose.ona w 1865 roku przez Richtera. Zakładała ona, że
życie .ilstnieje wiecznie we wszechświecie, a je~o zarodniki mogą się
przenosić za pomocą meteoców. Do zwolenników tej teorii zalk<zają się
sławni fizycy T h o m s o n (lord K e l v i n) i H e l m h o l t z. Również
astronomowie przej-awiają aoraz większe za<interesowanie zagadnieniem
życia we ws.zechświ,ecie. Pojawiają się zna,l mmite książki E' l a m m ar i on a i P r o c t o r a, w których zagadnienie istnienia życia we wszechświecie jest rozważane z naukowego punktu widzenia w świetle osiągnięć
ówc:resnych nauk przyrodniczych. Z Polaków zagadnieniem życia
w kosmosie zajmował się lwakowski astronom, ptrof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Kanty S t e c z k o w ski. Szczególnie ilnteresującą jest
jego praca pt. Co sądzić należy o zamieszkaniu niezliczonych światów?"
która ukazała się w 1876 roku.
Jednatkże diop1em z chwilą odkrycia kanałów na Marsie w 1877 roku
przez S c h i a p ar e l l e g o ~de a św1atów zamieszkałych uzyskuje podbudowę w fatrmie obserwacyjnie stwLerdzonych faktów. Kanały te przedstawiłające się w teleskopach jako siatka geometrycznie prostych linii
mLały stanowić niezbity dowód działalności na Matrs'Le istot inteligen1mych. Do naj·z nakomitszych zwoLenników tej idei należał L o w e 11,
który całe swe życie poświęcił dla badania natury kanałów na Marsie
w specjaLnie zbudowanym do tego celu obserwatorium we E'lagstaff,
ArilzOillla, USA. Wydał o1n wiele prac, w których starał się udowodnić
:ltstnienie istot myślących na Marsde. Niestety da1sze obserWiacje poczynione szczególnie przerz; A n t o n i a d i e g o wykazały, że kanały te są
tylko złudzeniem optycznym powstałym wskutek zlewania się ciemnych
punktów na tarczy Marsa.
Poważnym osiągnięciem w wedzinie badań natutry mórz i kanałów
mm-sjaństkich była hipoteza L i a i s a i C r u l s a dotycząca wegetacyjnej
ich natury, wysunięta już w 1878 roku. Według tej hipotezy rrwrza i kanały Marsa byłyby obszarami pokrytymi roślinnością. Dzisiejsze badania astrobotaniczne nawiązują do tej hipotezy, gdyż tłumaczy ona w sposób nadbardziej naturalny wiele zjawisk na Ma<
r sie.
Innym osiągnięcLem była mpoteza panspermii ogłoszona w 1908 roku
przez Ar r h e n i u s a, która była niejako nową formą teatrii kosmozoów
Richtera; Według hiJpotezy panspermii życie we wszechświecie istniałoby
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wre=Je, a zarodniki jego byłyby pędzone ciśnieniem świJatła poprzez
olbrzymie przestrzenie kosmosu. Zarodniki te docierając do pozbawionych życia plall1et o sprzyjających dla jego rozwoju wanmkach, mogłyby
tam kiełkować. Niestety, ta irnteresująca teoria absolutnie nie tłumaczyła
w jaki sposób życie w ogóle powstało. Dalsze badania fizyków i biologów
postawiły pod znakiem zapytania samą możliwość przenoszenia się zarodników życia poprzez przestrzenie wszechświata, lecz obecnie kwestia
ta jest nadal otwaTta. Wykaza111o bowiem nadzwyczajną odpormość na
czynniki zewnętrzne ró:żmorodnych zarodników, pr>zetrwalników i sporów
(B e c q u e r e l, C o ok, P r o c t o r, P ark e r i inni) oraz możliwości
przenoszenia tychże spo.rów i zarodników we wnętrzu meteorów (B r i g g s,
Nininger, Lipmani Sie .rakowski). ZnaJelliono też substancję
ergaliliczną we wnętrzu meteorytów kamiennych (C l o i r , T h o d e,
N u e 11 er) a C a l v i n odkrył nawet substancje podobne do kwasów
nukleinowych, które u ziemskich organizmów żywych stanowią substancję składową jąder komórkowych. Fakty te dowodziłyby, że istnieje moż
liwość przenoszenia substancji organicznych, a być może i żywych organizmów w stanie daleko posuniętej anabiozy we wnętrzu meteorów.
Niemało sporów wśród badaczy wywołał meteoryt żelazny opisany
przez Gur l t a w roku 1887. Metenryt ten został znalleziony w pokła
dach węgla trzeciorzędowego w Austrii. Posiadał on kształt zaokrą
glonej kostki o wymiarach 67 X 67 X 47 mm w najgrubszym miejscu,
a wokół całej kostki biegło głębokie nacięcie. Waga meteorytu wynosiła
785 g,ciężar właściwy 7,75, a twardość była równa twamości stali. Analiza chemiczna wykazała obecność węgla oraz małą domieszkę niklu.
Zdania ówczesnych badaczy dotyczące istoty po: hodzenia owego meteorytu były podzielone. Jedni uważali go za zwykły meteoryt, inni za
sztuczny wytwór pracy istot inteligentnych, a inni jeszcze utrzymywali,
że jest to wprawdzie meteoryt, lecz nieco obrobiotDy ludzkimi rękoma.
ZagadtDien~a powstania tego meteorytu dotychczas nie rozwią1lano, a sam
Gurlt uważał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż jest to sztuczny wytwór.
Gdyby jednak okazało się, że meteoryt ten jest produktem sztucznym,
to stanowiłby on bezsprzeczny dowód istnienia we wsze c hświecie pozaziemskich istot itDteligentnych będących na wysokim stopniu postępu
technicznego.
·
W miarę r~woju nauk przyrodniczych i gromadzenia przez nie faktów i danych doświadczalnie uzyskanych idea zamieszkałości wszechświata zmienia swój charakter. Miejsce filozoficznych spekulacji na temat "ludzi" zamieszkujących poszczególne planety układu slonec:z:nego
a nawet Słońce, zajmują naukowe badania nad możliwością istnienia
życia we wszechświecie. Współcześnie problem ten obejmuje zaTówno
istnienie ożywionych form materii podobnych z funkcji życiowych do
ziemskich roślin i zwierząt, jak i prawdopodobieństwo istnienia istot
myślących. Rozważania te odnoszą się nie tylko do planet układu sło
necznego, lecz także do planet innych układów planetarnych we wszechświecie. Astrobiologia (T i c h o w) lub egzobiologia (L e d e r b er g) jako
nauka przyrodnicza w celu rozwiązania problemów wchodzących w jej
zakres posługuje się dwoma zasadniczymi metodami. Pierwsza z nich,
to rozważania teoretycZJJe oraz doświadczalne badania oparte na zasadzie
analogii, jakie mogą zachodzić mi~zy organizmami ziemskimi i hipotetycznymi organizmami z innych planet. Druga zaś jest metodą obserwacyjną szukającą dowodów faktycznych istnienia organizmów żywych na
innych planetach. Między tymi metodami nie ma jednakże ostrych granic;
przeciwnie, wyniki uzyskane przy ich pomocy wzajemnie się uzupełniają.
Współczesny rozwój
astrobiologii jest wynikiem szybkiego postępu
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wszystkich nauk przyrodniczych, lecz w szczególności astronomii i biologii. Astronomia bowiEm dysponuje już doskonałymi metodami badawczymi, zaś w naukach biologicz.nych pomyślnie rozwiązano wiele zag3.dnień
dotyczących problemu życia. Obecnie za jedną z najlepiej opracowanych
teorii powstania życia na Ziemi uznaje się powszechnie teorię Opar i n a.
Według niej powstanie życia nie jest wynikiem przypadkowej kombinacji różnorodnych związków organicznych, lecz konsekwen~ją ewolucyjnego ich rozwoju w sprzyjających dla tego rodzaju procesów warunkach.
Jest to więc teoria, która w sposób jak najbardziej naturalny, bez uciekania się do nadzwyczajnych okoliczności tłumaczy fakt powstania życia,
jako naturalne zjawisko zachodzące podczas procesu ewolucji pl3.:!1et. Tak
więc, ilekroć w pojęcia:h przyrodników przeważa idea samocództwa życia,
tylekroć idea zamieszkalości wszechśw1ata znajduje sz.czególnile dogodny
dla swego rorzwoju klimat.
Osiągnięcia współcze<snej astrobiologii są naprawdę interesujące i stanowią cenny wkład do naszej wiedzy o powstawaniu, rozwoju i rozprzestrzenieniu żyda we wszechświe~ie. Do najbardziej podstawowych
pojęć astrobiologii należy pojęcie ekiosfery wprowadzone w 1956 roku
przez Strug h o l d a i następnie szczegółowo rozpracowane przez G ad o m ski e g o. Ekosfera jest to obsza,r przestrzeni wokół gwiazdy,
w obrębie którego są spełnione warunki termicZIIle dla istnienia życia.
Jeżeli w obszarze tym znajdują się planety, które posiadają również
inne waJrUnki dla powstania życia, to na ich powierzchni powinno pojawić sdę i rozwinąć życie.
Ekosfera Słońca obejmuje trzy planety: Wenus, układ podwójny Ziemia-Ks<iężyc i Marsa. W oparciu o teoretyczne rozważania zaczęto poszukiwać dowodów istnienia życia na tych planetach. Wedlug przewidywań i obserwacji (U re y, S h a p l e y, B ar a b a s z e w, T i c h o w)
Wenus jest planetą życia dopiero rodzącego się. Poziom rozwoju, jaki
ono tam osiągnęło odpowiada przypuszcz-alnie życiu w naszej epoce
kaJrbońskiej. Istnienie życia na Ziemi jest rzeczą oczywistą, zaś L e d erb er g i C o w i e orarz S a g a n przewidują, że na Księżycu mogą istnieć
związki chemkzne będące prekursorami życia lub nawet prymitywne
organizmy żywe. Rozpoczęte przed pół wiekiem badania roślinności Ma["sa prowadzone przez Tichowa zostaly uwieńcz-one sukcesem. Wiele prac
wykonanych przez Tichowa i jego współpracowników pozwala na
stwiel:'dzenie, że na Marsie istnieje "roślinność" podobna do ziemskich
porostów i mchów, a niektóre dane wskazują także na możliwość istnienia orgamizmów podobny{h do ziemskich roślin wyższych typu szpilkowych. Wynik ten potwierdz-ają również prace wielu innych badaczy,
np. Ku i per a, S l i p h er a, D o 11 f u s a, O T' i k a, S t r u er h ')l d a,
K o o i s t r y. Na szczególną uwagę zas'ugują badania wykonane przez
S i r.. t o n a w 1956 i 1958 roku w czasie dogodnych opozycji Mars'il 1).
Badania te doprowadziły do stwierdzenia, że na Marsie na obszarach
pokrytych przez "morza" i "kanały" występuje subs'ancja posiadająca
pasma pochłaniania charakterystyczne dla wiąz:Jnia C-H. Dokladne pomiary wykazały, że występują tam trzy, bardzo wyraźne p:lsma absorpcji
o długości fali 3,431J., 3,561J. i 3,671J.. Dzisiejszy stan wiedzy nie zna innego
wytłumacz-enia tego faktu jak tylko przyjęcie, że ciemna substancja pokrywająca "morza" i "kanały" jest substancją organiczną. Żadna bowiem
ISUbStaJllCja 'Iliec!rganicz:r:a nie ~c~izda zcolności J:OChłani<niJa światła
w tej specyficznej dla związków organicznych dlugości fal. Uzyskane
1)

Patrz .,Urania", 1958 r, nr 7, str. 202; 1959 r., nr 5, str. 175.
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Powyższy przegląd wykazuje, że spośród trzech planet ekosferycż
nych na których jest możliwe życie, dwie są napewno jego nooicielkami,
zaś na trz.eciej istni-enie życia jest wysoce prawdopodobne. Rozważania
statystyczne (S h a p l e y, S t r u v e, H u a n g i inni) oraz wnioski pły
nące z kosmogonicznych teorii powstawania uk ładu planetarnego Słońca
(H o y l e, S t r u v e, A l f v e n, S c h m i d t) doprowadziły do uzasadnionych przypuszczeń, że układy planetarne nie są we wszechświecie rzadkością, lecz przeciwnie prawie każda gwiazda osiągnąwszy pewien szczebel rozwoju ewolucyjnego powinna przejść przez proces planetotwórczy
i posiadać układ planetarny. Teoretyczne obliczenia Gadomskiego wykonane dla 55 gwiazd znajdujących się w promieniu 17 lat światła wykazały, że w obrębie ich ekosfer może znajdować się około 40 ekosferycznych planet zahamowanych, kilka planet posiadających ekosferyczne
pasy, około 40 ekosferycznych planet szybko wilrujących i około 250 planet nieożywionyh. Sluszność tych obliczeń zdają się potwierdzać wyniki
obserwacji dokonanych przez H o l m b er g a, V a n d e Kam p a i ich
współpracowników, które doprowadziły do odkrycia "ciemnych towarzyszów" u niektórych spośród owyrh 55 gwia7d s <~ siednich.
Na Ziemi rozwój organi'Zmów żywych doprowadzi-ł do powstania istot
inteligentnych, toteż stwierdzenie istnienia "roślinności" na Marsie nasuwa pytanie czy są tam również istoty myślące. Niestety nie należy
się spodziewać inteligentnych istot na Marsie z tego względu, że życie
tam powstałe jest bardzo prymitywne. Z drugiej strony jednak są peWille
fakty, które mogłyby sugerować istnienie istot inteligentnych. Należą
do nich np. zagadkowe rozbłyski na tarczy Marsa (S a h e k i), trudny
do wytłumaczenia ze względów kosmogonicznych układ księżyców (W r ób l e w ski 2), Szkło w ski 3) i cdżywający na nowo problem kanałów:
podziemne wodociągi (T i c h o w) i roślinne pasy ochronne (W o y n ars k i 4). Roztrzygnięcic tego zagadnienia nastąpi dopiero po wylądowaniu
ekspedycji ziemskich .
Natomiast w oparciu o rozważania teoretyczne (Shapley, Struve,
Szkłowski, Hua.ng i inni), araz badania obserwacyjne (Holmberg, Van
de Kamp i inni) należałoby spodziewać się, że wśród układów planetarnych innych gwiazd są planety obdarzone życiem, a wśród nich planety zamieszkałe przez istoty inteligentne. Jednym z dowodów istnienia
ich społeczeństw byłyby odwiedziny statku kosmicznego na Ziemi.
W 1916 ['Oku Charles F ort w książce pod tytułem T he Book oj the
Damned (Księga Wyklętych) zebrał bardzo wiele opisów interesujących
zjawisk, których pewna określona inter:pTetacja mogłaby stanowić dowody odwiedzin Ziemi przez istoty pozaziemskie. Lecz zasadniczą trudność
stanowi jednoznaczne wykazanie pozaziemskiego pochodzenia tych zjawisk. Obecnie istnieją dwie hipotezy dotyczące wizyt istot inteligentnych
z poza Ziemi. Pierwsza z nich to hipoteza K a z a n c e w a. Punktem
jej wyjścia jest spadek ogromnego bolidu tunguskiego w dniu 30. IV.
1908 r. na Syberii. Okoliczności jakie temu spadkowi towarzyszyły, brak
szc zątków owego bolidu oraz zniszczenia jakie ten spadek spowodował,
przy odpowiedniej interpretacji faktów zdają się wskazywać, iż był to
statek kosmiczny, który uległ katastrofie. Ponieważ spór na ten temat
nie jest jeszcze rozstrzygnięty trudno obecnie przesądzać tę sprawę. Inną
2 ) Urania, 1959 r. nr. 3, str.90.
") Urania, 1959 r., nr 7, str. 256.
4 ) Urania, 1958 r., nr 10, str. 301.
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hipotezą dotyczącą

odwiedzin Ziemi przez istoty pozaz:iemSik.ie jest h~
tez.a A gr e s t a. W myśl jej Ziemię odwiedziły przed paru tysiącami
lart; istoty spoza nas:zego układu planetarnego, a śladem ich pobytu miałyby być ruiny kosmodromu w Baatlbek, leżącego u podnóży gór Antylibanu, oraz tektyty, znalezione na pustyni Libijskiej. Również i tutaj
1:Joczy się spór, czy istotnie ruiny w Baalbek są po?Jostałością kosmodromu
ZJbudowanego przez istoty pozarziemskie 6 ).
Wrspółczesny rozwój radioastronomii stworzył '11JOWe możliwości dla
poszukiwania społeczeństw istot inteligentnych we wszechświecie. C o cc o n i i M o r r i s o n 6 ) za!PI'oponowali, aby poszuldiwania we wszechświecie istot inteligentnych przeprowadzić za rpamocą badania fal radiowych płynących ze źródeł położonych poza naszym układem planetarnym. Doszli oni do wniosku, że istotom inteligentnym, które osiągnęły
pewien stopień rozwoju technicznego, powinna być znana technika wytwarZiarua i przesyłania fal radiowych. Istoty takie podobnie jak nasze
spoleczeńs.two mogłyby stanąć przed problemem zamieszkałości wszechświarta. Posiadając dostateczne środki mogłyby wysyłać sygnały w kierunku najbliższych sobie gwiazd, m. in. w kierunku Słońca. Cocconi
i Morrison propo;nują badać promie111iJowanire radiowe w paśmie 21 cm,
gdyż jest to promierulowanie wysyłane przez neutralny wodór. Standard
ten powinien być znany wszystkim inteligenbnym istotom, gdyż neutralny wodór WYStępuje w całym wszechśwtede. Obecni-e w USA w raJmach
projektu "Ozma" rorLpocrzęto poszukiwania tego rodzaju sygnałów rad!()wych. Mogą to być np. seikwencje prostych sum arytmety·c znych lub
inne tego rodrz,a ju sygnały. Poszukiwania prowadzi F .D. Dr ak e z obseTwatorium w Green Bank, a obiektami poszukiwań są dwie gwiazdy:
Tau Centauri i Epsilon Eridani. Istnieje duże prawldopodobieństwo, że
systemy planetarne tych gwi,a zd posiadają planety ożywione, a wśród
nich także takie, lila którrych rozwinęły się ogniska cywiHzacji istot
myślących. Należy więc spodziewać się, że pos'?;uhlwania te dadzą wyniki
pozytywne. Nasze przekonamie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni ma więc uzasadnione podstawy i być może już wkrótce zetkniemy
się z pl'zedstawicielami innej cyw.ilizacji powstałej pod światłem innych
słońc.

Tak pokrótce przedstawia się Mea mmieszikalości wszechświarta
w swym zakresie historr ycznym i w świetle współczesnych jej osiągnięć.
Zagardnien1e to interesujące ludzkość od zararnia jej di21iejów przewija
silę poprzez stulecia w OOir az to irn nej formie w mirarrę rozwoju naszej
wiedzy o otoozającym nas wszechświecie. Idea wielości światów zamiesz~ałych we wszechświecie przeszła ogromną ewolucję od mitów i wierzeń religijnych do naukowych badań i poszukiwań, tworząc coraz bardziej skrystalizowaną i zwartą w swej formie dziedzinę nauki zwaną
astrobiologią i będącą jedną z dyscyplin współczesnej astronomii.
Stanisław

R. Brzostkiewict:

6) Redakcja nie podziela poglądów Autora, który traktuje poważnie
hipotezy Kazaneewa i Agresta. Powszechnie uważa się, że obie hipotezy są bezpodstawne i są jedynie przykładem science-fiJction. Por. np.
Urania, 1960 r., nr 11, str. 398.
6 ) Patrz Urania, 1960 r., n:r 3, str. 78.
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KRONIKA
5 lat Planetarium śląskiego

5 lat temu, a więc 4 grudnia 1955 r. otwarto podw9je Planetarium
- największej w Polsce instytucji popularyzującej astronomię i nie tylko astronomię, ale i nauki pokrewne. Przy okazji tego
małego jubileuszu warto przypomnieć sobie działalność tej ze wszech
miar pożytecznej i społecznie użytecznej placówki, kierowanej przez
dyr. mgr Józefa S a ł a b u n a - wykładowcę WSP w Katowicach. Planetarium przystąpiło do pracy bez wzorów i doświadczeń. Oczywiścte
od pierwszej chwili do dzisiaj główną formą popularyzacji są seanse
.astronomiczne na sali projekcyjnej. W ciągu pięcioletniej działalności
Planetarium, seanse te obejrzało około miliona osób. Duży procent widzów to młodzież szkolna, która pewne zagadnienia programowe przerabia właśnie w Planetarium. Największą korzyść odnoszą tu uczniowie
klas XI, którzy w programie szkolnym mają lekcje astronomii.
Drugą formą popularyzacji wiedzy astronomicznej są tutaj pokazy
w obserwatorium. W każdy pogodny dzień demonstruje się tu na ekranie plamy słoneczne, a w każdy pogodny wieczór - gwiazdy, planety,
Księżyc, a niejednokrotnie i sztuczne satelity Ziemi, bo też istnieje
tu stała stacja obserwacyjna sztucznych satelitów Ziemi, obsługiwana
przez pracowników Plane.tarium i milośników astronomii. Każdy pokaz
w obserwatorium połączony jest z opisem lunety, oraz zegara słonecz
nego, który zajmuje cały wewnętrzny dziedziniec Planetarium.
W jednym z pomieszczeń Planetarium demonstruje się wielką obrotową mapę nieba. Mapa ta jest dostosowana do 50-go stopnia szerokości
geograficznej i została całkowicie wykonana przez pracowników Planetarium według projektu dyr. J. Sałabuna. Mapa jest podświetlona tak,
że przy zgaszonych światłach dobrze imituje gwiaździste niebo. Elektryczny motorek pozwala również na odpowiednie nastawienie marur
na żądaną datę i godzinę.
Planetarium posiada również wspaniałe, niezwykle precyzyjne tellurium, odtwarzające doskonale wszelkie ruchy Ziemi i Księżyca, przy
czym, co charakterystyczne, zachowane są tu orbity eliptyczne, a nie
śląskiego

kołowe.
Dużą rolę dydaktyczną spełniają rozmaite modele, z których na
czoło WYSuwa się komplet modeli planet, wykonanych w jednolitej
podziałce; jest tu więc świetne porównanie wielkości tych ciał w na-

turze.
Pracownia sej smologiczna, mie s zcząca się w piwnicach Planetarium
pozwala zwiedzającym na zapoznanie się z przyrządami i metodami
badań sejsmologicznych, oraz w ogóle z zagadnieniami geofizyki. Reprezentowana jest tu również meteorologia, która w najbliższym czasie rozbudowana zostanie w sekcję geografii fizycznej . W tym celu
zbuduje się specjalny pawilon z dostosowanym do tego celu wnętrzem.
Placówka prowadzi poza tym szeroką akcję odczytową i kursow9.
Odczyty odbywają się na miejscu i w terenie. Są one zawsze ilustr_Qwane przeźroczami i filmami. Kursami obejmuje się najczęściej nauczycieli i prelegentów TWP, choć nie rzadko organizuje s!ę na specjalne życzenie kursy, np. dla harcerzy, członków ZMS i innych.
Planetarium prowadzi w miarę swych możliwości obserwacje naukowe, jak np. plam słonecznych, sztucznych satelitów, gwiazd zmiennych itp. Niektórzy pracownicy przystępują również w najbliższym
czasie do prac doktorskich.
Duż ej wagi przedsięwzięcie to coroczne olimpiady dla młodzeży szkół
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średnich .

W roku bieżącym przystąpiono już do organizowania IV olimpiady, która poświęcona jest zagadnieniom astronomii i geografii ..
Olimpiady te cieszą się wielkim uznaniem władz szkolnych i nauczxcicli, a także zainteresowaniem młodzieży.
Na podstawie statutu Planetarium zagwarantowana jest tu pomoc
najwyższych autorytetów naukowych w osobach członków Rady Naukowej organu opiniodawczego i kierującego merytoryczną stroną
działaln o ści
placówki. W skład Rady wchodzą m. in.: prof. dr
E. Rybka, prof. dr J. M er g e n t a l er, prof. dr W. I w a n o w s kił.
prof. dr T. O l c z a k. Działalno§ć Plan~tarium jest bardzo szeroka i to
stawia je zdecydowanie w czołówce światowej. Jak wykazała konferencja dyrektorów największych planetariów świata, która odbyła się
w ubiegłym roku w Nowym Jorku, nasze Planetarium posiada poważ
nych konkurentów tylko w Związku Radzieckim. Tak więc jedno
z najmłodszych planetariów prześcignęło "stare wygi" z Jeny, Rzymu,
czy Nowego Jorku. Nasze Planetarium znane jest nie tylko w kra]u,
ale i za granicą, nie ma bowiem wycieczki, ani oficjalnej delegaci!,
bawiącej na Śląsku, która nie zwiedziłaby Planetarium i nie oglądąta
seą.nsu , objaśnianego w języku ojczystym danej grupy. W książc e pamiątkowej widnieją nazwiska rozmaitych mężów stanu, naukowców
i działaczy. Wśród nich dostrzec można nazwiska: A. Z a w a d z ki e g o,
W. G o m u ł ki, J. K a d ar a, A. N o w o t n e g o, N. S i h a n o u k a ,
oraz wielu innych wybitnych osobistości. A zatem jesteśmy dumni
z naszego Planetarium, które z ogromnym uporem popularyzuje wię
dzę astronomiczną wśród szerokich rz esz narodu, a nawet stało sję
reprezentacyjną placówk ą Śląska , jedną z ost 'J i nauki w tym przemy_
słowym

okręgu.

Andrzej Waluw sk i

Nowe

ślady

wybuchów Supernowych

Podczas k ażdego wybuchu Supernowej, gwiazda przechodząca ka_
taklizm wyrzuca w przestrzeń olbrzymie ilości materii z prędkośc~ą
tysięcy km/sek. Po upływie kilkudziesięciu czy kilkuset lat rozszerzająca się mgławica powstała z wyrzuconej materii osiąga rozmiary tak
znaczne, że może być do strzeżona za pomocą teleskopów przez mi eszkańców układów planetarnych gwiazd odległych o setki lat świetl
nych od miejsca katastrofy. Jeżeli obserwatorzy rozporządzają też radioteleskopami, to mogą zauważyć silne promieniowanie radiowe z mgła
wicy -- pozostałości po wybuchu Supernowej.
I tak np. w r. 1054 na naszym niebie zabłysła wspaniała gwiazda
w gwiazdozbiorze Byka. Zjawisko to zanotowali w kronikach astronomowie chińscy. Obecnie na miej scu wybuchu Supernowej obserwuje się słynną rozszerzającą się mgławicę Krab 1). Udało się też
zaobserwować dużo mniej sze i słabsze mgławice w miejscach, gdzie
pojawiły się Supernowe w latach 1572 i 1604. Wszystkie te miejsca są
źródłami silnego promieniowania radiowego.
W innych wypadkach zaobserwowanie rozszerzającej się mgławicy
o charakterystycznym pier€cieniowym kształcie może stanowić dowód,
że w danym punkcie nastąpił kiedyś wybuch Supernowej. Tak jest
np. ze słynną mgławicą "Koronkową", zwaną też "Sieć Rybacka"
w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jej rozmiary i prędkość ekspansji wskazują, że jest ona pozostałością po wybuchu Supernowej, który nast.l l1 ) Patrz
nr 7, 1959 r.

szczegóły

w

artykule S.

Grzęd

z i c l ski e g o,

Umn ia.
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przed około 30000 laty. Fotografie mgławicy ,.Sieć Ryb acka" za_
mieszczamy na pierwszej stronie okładki, a powiększone zdjęcie jednego z jej fragmentqw ukazało się już na okładce nr 11 z 1959 r.
W pracy zamiesz czonej w nr 211 biuletynu Astronom;czeskij Cirk'!J,tar B. A. W o r o n c o w - W e l j a m i n o w zwraca uwagę na trzy os<>:-bliwe mgławice, które mogą być również pozostałośetaroi po wybu:chach Supernowych. Mgławice te autor odszukał przy systematycznym
przeglądzie mgławic planetarnych w Falomarskim Atlasie Nieba.
Pierwszą z tych obiektów jest mgławica nazwana przez aut~ra
Meduza, położona w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Jej współrzędne pokrywają się niemal dokładnie ze współrzędnymi silnego źródła promieniowania radiowego. W tej okolicy nieba według kronik chińskich
w latach 829 i 1430 pojawiły się jasne gwia:.:dy, będące przy puszczalnie Supernowymi. Dokładny pomiar prędkości radialnych włókien
mgławicy Meduza mógłby rozstrzygnąć, czy może być ona p ozostało~
ścią po którymś z tych wybuchów.
Druga mgławica, położona w gwiazdozbiorze Kasjopei, kształtem
przypomina Księżyc kilka dni po nowiu. Woroncow- Weljaminow na:..
zywa ten utwór mgławicą Półksiężyc. Prawdopodobnie jest ona pozostałoE cią po wybuchu Supernowej obserwowanej w tej okolicy nieba
przez astronomów chińskich w roku 902.
Wreszcie mgławica Półelipsa, położona nieopodal silnego radioźró
dła Kasjopea A, jest prawdopodobnie pozostałością po wybuchu Supernowej w roku 369. Ewentualne promieniowanie radiowe mgławicy
może być trudne do wyróżnienia od silnego tła Kasjopel A. Pierwotnie z wybuchem Supernowej w roku 369 próbowano wiązać właśnie
radioźródło Kasjopea A i słabe ekspandujące mgławice obserwowane
w tym punkcie nieba. Okazało się jednak, że są to ślady znacznie
młodsze, pochodzące prawdopodobnie z wybuchu Supernowej, który
nastąpił około roku 1700 i pozostał niezauważony (ze względu na dużą
odległość Supernowa była na granicy dostrzegalności gołym okiem).
Fotografie omów ionych trzech m gławic S<l zamieszczone n a 2 str.
okładki.

A. Wróble u:ski

Pylowe satelity Ziemi
Gdy pierwsi kosmonauci przekraczać będą atmosferę Ziemi, na wyokoło 130 km usłyszą pewne niepokojące dźwięki ostre
uderzenia kosmicznych pyłków o powierzchnie swych pojazdów. Harvard7.k:i astronom F re d L. W h i p p l e na ostatnio odbytej konferencji amerykańskich sił lotniczych w San Antonio wypowiedział pogląd,
że Ziemia otoczona jest niespodziewanie gęstą chmurą bardzo drobniutkiego pyłu. Obecność jego można odkryć jedynie przez dźwięki,
które wywołują ich uderzenia, gdy rakieta lub sztuczny satelita zaopatrzone zostają w odpowiednie urządzenia nasłuchowe.
Cząstki te, powiedział Whipple, są niezwykle małe, wypada ich
przeciętnie 10 miliardów na jeden gram. Gęstość ich jest największa
na wysokości 130 km. Wyżej chmura ta staje się coraz nadsza, aby
ostatecznie zniknąć na wysokości około 13000 km.
Whipple sądzi, że ta warstwa pyłu jest pozostałoś:::'ią komet, które
p12ynoszą kruche grudki materii z z,ewnętrznych stref systemu sło
necznego. Przypuszcza on, że te cząstki materii kosmicznej przebiegaj?.c
przez otaczające Ziemię strefy promieniowania V a n A 11 e n a uzyskują znaczne ładunki elektryczne i rozpadają się na mikroskopijne
cząstki pyłowe. Cząstki te utrzymują się blisko Ziemi krążąc być może
wokół niej na podobieństwo mikroskopijnych satelitów.
sokości
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Większość tych cząstek, sądzi Whipple, ma zbyt małe wymiary
aby stanowić niebezpieczeństwo. Jednak wywołane przez nie dźwi~ki
uderzeniowe mogą oddziaływać ujemnie na psychikę kosmonautów .
Dla ochrony ich nerwów należałoby zaopatrywać pojazdy kosmiczne
·w cienkie osłony metalowe, które zatrzymując pyłki, chronić będą
kosmonautów przed tymi denerwującymi dźwiękami.

Jerzy Pokrzywnicki

OBSERWACJE
Obserwacje komety Burnhama. (1959k)

Kometa B urn h a m a była ostatnią - kometą 1959 roku, albowiem
odkryta została w przedostatni dzień - 3Q grudnia - starego roku
w gwiazdozbiorze Wieloryba jako słaba mgiełka 12-13 wielkofci gwiazdowej. Wykonane w kilkanaście dni po odkryciu obliczenia elementów orbitalnych dały jednak niespodziewanie rewelacyjne ·wyniki : kometa po przejściu przez perihelium miała w ostatnich dniach kwietnia
przejść blisko Ziemi i stać się dość jasnym obiektem dostrzegalnym
nieuzbrojonym okiem. Nie dosyć na tym: nachylenie orbity komety
do ekliptyki wynosiło i = 159°,8 i poruszała się ona ruchem wstecznym,
tak że w ostatnich dniach kwietnia - w dniach największego jej zbliżenia do Ziemi, kierunek ruchu komety miał być niemal przeciwny
do ruchu Ziemi. Pozorny ruch komety na niebie miał być bardzo szybki,
tak że w ciągu kilku dni miała ona przemierzyć niemal całe pólnocne
sklepienie niebieskie.
Tymczasem kometa poruszała się ruchem wstecznym na tle konstę
lacji Wieloryba i Wodnika zdążając ku perlheliurn oraz ku punktowi
węzła wstępującego swej orbity. Perlheliurn kometa osiągnęła dnia
21 marca w odległości 75 milionów km od Słońca. W tym okresie nie
była widoczna dla obserwatorów z Ziemi, poniewa ż jej pozorna odl ę 
głość od Słońca wynosiła tylko 15°. Dnia 15 kwietnia kometa znajdowała się w punkcie węzła wstępującego w odległości 80 milionów km
od naszej planety. Od tego czasu ruch pozorny komety skierowany
był niemal dokładnie na północ. Tym samym warunki obserwacyjne
komety dla obserwatorów północnej półkuli Ziemi szybko się poprawiły . W godzinach porannych dnia 21 kwietnia wykonano w Ludowy_m
Obserwatorium Astronomicznym w Gda1'lsku-Oliwie pierwsze obserwacje wizualne i fotograficzne komety.
Do obserwacji przygotowaliśmy się bardzo starannie. Będąc w posiadaniu efemerydy komety już długo przed okresem widoczności, narysowaliśmy drogę komety na mapie, dzieląc ją na odcinki nocne
i dzienne, tzn. ustaliliśmy te odcinki drogi komety na niebie, w których ona znajdować się będzie w godzinach nocnych. W dniach od 31
marca do 16 kwietnia odcinki te w ciągu 6 nocy zostały sfotografowane astrografem Obserwatorium. Uzyskane w ten sposób klisze
(15 sztuk - z czasem naświetlenia 32 minut) zawierały gwiazdy do
14 wielkości i służyły potem do wykonania dokładnych m apek nieba.
Na mapki te naniesione zostały pozycje komety przy obserwacjach
teleskopem o średnicy 300 mm.
Przebieg obserwacji był następujący:
21. IV. Odszukano kometę teleskopem 300 mm o 11:1 cz. śr. e,urop .
Kometa znajduje się jeszcze blisko horyzontu, wygląda jak rozmy.ta
plama o średnicy 5' z zagęszczeniem w środku, bez jądra i warkocza.
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komety około 51'!15. Wykonano jedną fotografię astrografem
130 mm z czasem naświetlania 8 minut oraz naniesiono pozycję kornety trzykrotnie (w odstępach około 30 minut) na dokładną mapę
nieba. Kometa znajdowała się w gwiazdozbiorze Pegaza na północ od
gwiazdy 20 Peg. Pozorny ruch komety w skali specjalnie do tego celu
wykonanej mapy wynosi 14 mm w ciągu godziny.
21/22. IV. Obserwowano kometę od 23J:l30f!l do świtu. Wykonano
obserwacje wizualne teleskopem 300 mm z trzykrotnym naniesienie-m
pozycji na mapę. Wykonano jedno zdjęcie astrografem z naświetle
niem 64 minuty oraz dwa zdjęcia pozycyjne z naświetleniem po 4 minuty w odstępie półtoragodzinnym. Szukaczem komet o średnicy 80 mm
trzykrotnie ustalono jasność komety na 51'!115. Przy użyciu teleskopu
300 mm dostrzeżono cienki (około l' ) i długi (około l 0 ) warkocz. Na
kliszy uzyskanej w astrografie warkocz ten był podwójny. Ruch komety wyraźnie się przyspieszył: w skali mapy kometa posunęła się
w ciągu godziny o 22 mm. Kometa nadal znajduje się w konstelacji
Pegaza na prawo od gwiazd 25 i 28 Peg.
23. IV. Kometę obserwowano wizualnie teleskopem 3QO mm z dwukrotnym naniesieniem pozycji na mapę. Pięciokrotnie ustalono jasno$ć
komety. Astrografem wykonano dwa zdjęcia pozycyjne z naświetle
niem 4 minuty. Kometa znajdowała się na lewo gwiazdy 16 Peg.
23i24. IV. Przy użyciu teleskopu 300 mm ustalono trzy pozycje komety na niebie. Wykonano 6 ocen jasności. Astrografem wykonano
3 zdjęcia - dwa pozycyjne z naświetleniem 4 minuty, oraz jedno
z naświetleniem 64 minut. Podobnie jak na pierwszym zdjęciu, o dłuż
szym czasie naświetlenia (z 22. IV.) kometa miała warkocz podwójny.
Kometa znajdowała się nieco powyżej gwiazdy 14 Peg, tj. na granicy
konstelacji Pegaza i Łabędzia, wkroczyła więc na obszar gęsto usiany
gwiazdami.
24/25. IV. Kometa porusza się coraz szybciej . Na zastosowanej do
ustalania pozycji mapie punkt pierwszej pozycji o 22h51m (24. IV.)
{)ddalony jest o 121 mm od punktu czwartej, ostatniej pozycji o 3hQ6m
(25. IV.- Fotograficznie obserwowano astrografem 130 mm naświetla
jąc 3 klisze. Ocen jasności wykonano 6. Kometa widoczna była nieuzbrojonym okiem na tle gwiazdozbioru Łabędzia.
28/29. IV. Szukaczem komet wykonano 6 ocen jasności, które wykazują, że blask komety słabnie. Wykonano dwie obserwacje pozy_
cyjne. Astrografem naświetlono trzy klisze z czasem naświetlenia
4,32 i 4 minut. Kometa świeci na tle gwiazdozbioru Smoka między
gwiazdami "i i 50 Dra.
1/2. V. Kometa obserwowana za pomocą teleskopu 300 mm przedstawia się dość imponująco. Srednicę głowy ustalono na 10'. Brzegi
rozmyte, zagęszczenie w środku bardzo jasne, jądra nie dostrzeżono
(utrudniało to wykonanie zdjęć o dłuższym czasie naświetlania, bo brp.k
było punktu do prowadzenia na krzyżu lunety kontrolnej przy astrografie, toteż ślady gwiazdy, które były z powodu szybkiego ruchu komety znacznie wydłużone, nie wykazują równej, jednolitej struktury;
jednak na obraz komety te niedokładności prowadzenia aparatury
miały wpływ bardzo nieznaczny). Warkocz długości 35', bardzo wąski,
bo o szerokości zaledwie 1'. Na uzyskanych po dłuższym czasie naświetlania kliszach średnica głowy wynosiła 30', a długość warkocza
4-6°. Tej nocy pozycję komety ustalono pięciokrotnie, wykonano
3 zdjęcia pozycyjne z czasem naświetlania po 4 minuty oraz jedno
zdjęcie z naświetleniem 64 minuty. Ocen jasności wykonano 6. Jasność
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komety nadal nieznacznie spada. Kometa znajdowała .się na lewo od
gwiazdy x Dra w konstelacji Smoka.
2/3. V. Kometa pojaśniała o dobre pół wielkości gwiazdowej. Widoczność komety wprost wspaniała. Dostrzeżono warkocz na długości
1,5 stopnia. Ruch komety na niebie dość szybki. W czasie kilkogodzinnej obserwacji warkocz komety przesunął się przez 15 gwiazd 8m
do 1um. Gwiazdy świeciły przez warkocz komety bez wyraźnego
zmniejszenia jasności. O 1h2Im bardzo blisko śrcdka głowy komety
znajdowała się gwiazda 10m i również w tym wypadku nie było widać
zmiany jej jasności. Wykonano 5 obserwacji pozycyjnych teleskopem
300 mm i tyle samo obserwacji jasności. Wykonano zdjęcie komzty
z najdłuższym czasem naświetlania, mianowicie 100 minut, oraz 3 zdję
cia pozycyjne z czasem naświetlania po 4 minuty. Kometa świeciła
na tle konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy około 5° powyżej gwiazd
ll i a UMa.
3. V. Jasność komety słabnie. Księżyc już przeszkadza. Warkocz
komety dostrzeżono na długości około l stopnia. Obserwowano wizualnie teleskopem 300 mm z dwukrotnym naniesieniem pozycji na mapę.
Ocen jasności wykonano 5 przy użyciu biukularu o średnicy 50 mm.
Poza tym wykonano dwa zdjęcia pozycyjne astrografem 130 mm z naświetleniem po 4 godziny. Kometa znajdowała się między gwiazdami
a i ll Wielkiej Niedźwiedzicy .
4/5. V. Kometa porusza się coraz wolniej, niemal dokładn!e w kierunku południowym. Znajduje się w obrębie czworoboku WielR:iej Niedźwiedzicy, to jest w miejscu odległym o powyżej 100° od miejsca
pierwszej obserwacji w dniu 21 kwietnia. Pozycję komety ustalono
trzy rązy i wykonano 3 fotografie pozycyjne w odstępach dwugodzinnych. Ocen jasności wykonano 5. Jasność komety wynosi około 6~"1t,
5/6. V. Księżyc bardzo przeszkadza. Niebo zamglone. Oceny jasności wykonano w trudnych warunkach. Warkocza komety już nie wj_
dać. Wykonano dwie obserwacje pozycyjne teleskopem 300 nim oraz
dwie fotografie pozycyjne z czasem naświetlenia 8 minut.
9. V. Kometę obserwowano teleskopem 300 mm jako ledwie dostrzegalną rozmytą plamkę o średnicy 2'. Księżyc blisko pełni bardzo rozjaśnia tło nieba. Wykonano jedną fotografię astrografem naswietlając
8 minut. Kometa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gwiazdy
(() UMa.
10. V. Księżyc w pełni prawie uniemożliwia obserwacje. Kometę
dostrzeżono teleskopem 300 mm jako słabą mgiełkę. Fotografowano
astrografem naświetlając kliszę przez 8 minut.
13. V. Obserwowano fotograficznie astrografem naświetlając 16 minut i wizualnie teleskopem 300 mm. Kometa już bardzo słaba. Według efemerydy znajdowała się ona w odległości 180 milionów km od
Słońca oraz 90 milionów km od Ziemi.
14. V. Obserwowano tylko wizualnie teleskopem 3·00 mm. Warunki
atmosferyczne niesprzyjające, widoczności bardzo słaba. K cmeta w teleskopie ledwie widoczna. Pozycję naniesiono na mapę. Kometa poruszała się w okolicy gwiazdy 49 UMa w pobliżu granicy gwiazdozbiorów Wielkiej Niedźwiedzicy i Małego Lwa.
15. V. Podobnie jak poprzedniej nocy ustalono dwukrotnie poz:'r.:cję komety oraz sfotografowano naświetlając kliszę 16 minut. Warunki
dobre, co sprawiało, że jasność komety pozornie nie zmalała.
16. V. Z wielkim trudem dostrzeżono kometę dzięki znajomości
dokładnego miejsca komety na niebie. Ustalono pozycję komety. Znajdowała się ona poniżej gwiazdy 51 UMa.
18. V. Po długim szukaniu znaleziono kometę teleskopem 300 mm .
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Warunki obserwacyjne pogarszają się, ponieważ noce stają się już
jasne.
20. V. Obserwacje wizualne teleskopem 300 mm nie dały żadnego
rezultatu. Komety nie dostrzeżono. Na fotografii naświetlanej przęz
64 minuty, utrwalono kometę jako rozmytą plamkę około 13m. Kometa znajdowala się na lewo od gwiazdy 46 LMi.
23. V. Sfotografowano kometę po raz ostatni, naświetlając kliszę
w astrografie przez 64 minuty. Na kliszy kometa przedstawiała się
jako obiekt bardzo niewyraźny z krótkim, delikatnym warkoczem.
W ciągu dwudziestu nocy zebrano bogaty materiał obserwacyjny,
który znajduje się obecnie w opracowaniu. Wykonano między innymi
52 oceny jasności 1), ustalono 43 pozycje sposobem wizualnym, oraz
42 pozycje fotograficzne na podstawie 36 klisz.
L. WohlfeiL

PRZEWODNIK PO KSIĘZYCU
Mare Nubium

Mare Nubium - Morze Chmur, położone na południowy wschód
niedaleko od środka tarczy Księżyca, jest łatwo dostępne dla obserwacji i z tego powodu dobrze zbadane. Od zachodu granice Morza
tworzą kratery grupy Ptolomeusza i Alfonsa, od południa okolice
Pitatusa ,od wschodu w p c bliżu krateru Bullialdus wąską cieśniną
Mare Nubium łączy się z Mare Humorum. Najsłabiej są określone pół
nocne granice Morza. Na północnym wschodzie za granicę trzeba przyjąć niewielkie pasmo gór Riphaeus i Ural (są to raczej wzgórza o wysokofci do l km). Od południa w Morze Chmur wrzyna się pasmo "lądu"
7. kraterami Fra Mauro, Parry i Bonpland.
Obok zamieszczamy schematyczną mapkę szczegółów na Mare Nubiuro. Fotografie tej okolicy Księżyca zamieściliśmy już na okładkach
w nr 8 i 11 Uran;.i z ub. r.
Najwspanialszym kraterem na powierzch'li
Morza Chmur jest Bullialdus (patrz fotografia
w nr 11) o średnicy
63 km, wyraźnej górce
centralnej i wałach dochodzących do 2500 m
wysokości. Na zewnl,trz
krateru rozciągają się
promieniście
grzbiety
górskie schodzące stopniowo do poziomu Morza. Niedaleko od Bullialdusa l e ży krater Lubieniecki, nazwany dla
uczcze'lia pol~kiego astrrmoma
(1623-1675),
wsławionego dziełem o
kometach. Krater ten
1)

Patrz Urania 1960 r., nr 9, str. 272.
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(fotografia obok) ma średnicę około 39 km. Wał jest bardzo zniszczony,
od strony południowej zanikł prawie zupełnie . We wnętrzu krateru
mżna dostrzec kilkanaście drobnych kraterków i wzgórz.
Najciekawszym obiektem na przestrzeni Morza Chmur jest jednak
niewątpliwie Prosta Ściana, omawiana w nr 10 Uranii z ub. r .
A. Wróblewski
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Z KORESPONDENCJI
W sprawie "Dodatków Naukowych do Uranii"

Jako redaktor "Dodatku Naukowego do Uranii" chciałbym podać du
wiadomości następujące fakty.
.
Zapał
obserwacyjny wśród członków PTMA udało się wzniecić
w Kole Warszawskim (K. Serkowski, A. Lisicki, A. Wrób l e w s k i, A. M ark s). W Kole też powzięto myśl wydawania corocznie "Dodatku Naukowego" i zorganizowano Sekcję Obserwacvjn!'l;
Z Warszawy również wyszła inicjatywa rozszerzenia współpracy obserwatorów gwiazd zmiennych na inne Koła - współpraca taka istnieje
od 1958 r. w ramach Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA (Urania, 1958 r.;
nr 8, str. 249). Natomiast realizacja przedsięwzięcia pierwsrego okazała się w praktyce trudna.
I tak klisze maszynowe i wykresy "Dodatku nr l" przekazane Zarządowi Głównemu do Krakowa w listopadzie 1955 r. zagubiono i dopiero dzięki moim osobistym poszukiwaniom na miejscu zostały one
odszukane, częściowo w administracji, częściowo w kliszarni. Wyszły one drukiem w lutym 1957 r.
Klisze " D odatku nr 3'" zostały doręczone w Krakowie Zarządowi
Głównemu w marcu 1959 r. Zawędrowały na kilkanaście miesięcy do
kasy pancernej. W tej sytuacji okazało się koniecznym wycofanic
ich do Warszawy, gdzie niestety do dzisiaj pozostają w tece. Napróżna
Koło
Warszawskie wstawia koszty wydania do preliminarzy miesięcznych.
.
.
Natomiast znaleźliśmy zrozumienie dla wydania materialu obserwacyjnego uzyskanego przez ekspedycję PTMA do Sejn na całkowite
zaćmienie Słońca w dniu 30 VI 1954 r. Tutaj z pomocą przyszedł
prof. J. W i t k o w ski, Dyrektor Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, przyznając fundusze na pomoc w ukończeniu przewlekłych obliczeń. Dokonano tego w końcu roku 1959. Wyniki pojawiły się
drukiem w Warszawie, we wrześniu 1960 r., gdy otrzymaliśmy dotację od Kuratora PTMA, prof. E. Rybki.
A teraz kilka słów w związku z dyskusją na ła'Tiach naszego pisma
(Urania, 1961 r., nr l, str. 25-6). Wydaje mi się, że nie liczba obserwujących członków PTMA, lecz ich zapał i aktywno1'ć decyduje o wynikach. Są wśród naszych obserwatorów tacy miłośnicy nieba, któriy
pełnią dyżury do świtu, obserwując zespołowo w różnych punktach
Folski trudniejsze gwiazdy zmienne, jak np. U Hydrae (Ur:m ia, 1961 r.,
nr l, str. 19-20). Godny uwagi jest też z tego punktu widzenia Cy:rkularz nr 1732 Międzynarodowej LTnii Astronomicznej, który wynełnia
głównie 55 obserwacji integralnej jasności komety Burnhama (1959k),
wykonanych przez członków Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA. Serię
zamyka mówiąca sama za siebie obserwacja W r ó b l e w s k i e g o :
"jasność komety mniejsza
trowym niewidJczna". Nie

niż 12m. Kometa w teleskopie 25-centymemożna negować zapału obserwatorów PTMA.
Zwracają również uwagę masowe obserwacje przelotu sztucznych
satelitów, oraz systematyczne fotografie jaśniejszych komet, wykonY.wane w Obserwatorium Ludowym PTMA w Gdańsku przez L. W o h lf e i l a. Nie można wreszcie pominąć wielu tysięcy obserwacji plam
słonecznych, dokonywanych systematycznie z ogromnym zapałem od
lat z górą 10-ciu przez członków PTMĄ.. Są one przekazywane prof.
J. M er g e n t a l er o w i do Wrocławia i wędrują do międzynarodo
wego ośrodka słonecznego w Zi.irichu.
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Jeszcze kilka liczb na poruszone tematy. "Dodatek nr l" da! opracowanie 6174 obserwacji gwiazd zmiennych. "Dodatek nr 3" (dotąd
niewydany) zawiera ich 5663, w tym 338 pomiarów jasnoki całkowi
tej komet. Jak mnie poinformował mgr A. Wróblewski S=kcja Gwiazd
Zmiennych PTMA jest obecnie w posiadaniu ponad 40 000 aktualnych,
nieopublikowanych obserwacji gwiazd zmiennych, nowych i komet; do
tego dochodzi jeszcze 3000 dostrzeżeń gwiazd zaćmi2niowych, wykonanych podczas zgrupowania PTMA latem 1960 r. na Turbaczu (Urania, 1961, nr 2, str. 56). Nadto w tece redaktorskiej czeka na drukarnię praca teoretyczna dra T. Rak o w i e ck i e g o z Hajnówki
o orbitach gwiazd spektroskopowo-podwójnych. W sumie dysponujemy
zatem materiałem na 20 arkuszy wydawniczych, które mogłyby wypełnić 6 kolejnych roczników "Dod:ztku".
W tej sytuacji należaleby jak najszybciej umożliwić pozytywne
rozwiązanie tej sprawy, podobnie jak to zrobiono w Obserwatorium
Krakowskim, gdzie utrwala się drukiem i oblicza ponad 100 000 zaległych obserwacji gwiazd zmiennych.
Ja n

Gadomski

KALENDARZYK HISTORYCZNY
19 lutego 1473 r. urodził się Mikołaj Koper n i k. Jego papiery
metrykalne w Toruniu zaginęły. Natomiast pod koniec XIX wieku
w bibliotece królewskiej w Monachium został odnaleziony pod numerem 27 003 odpi> horoskopów sławnych ludzi XVI wi·eku. Pomiędzy
nimi jest też horoskop Kop2rnika, który w pewnym stopniu zastępuje
metrykę. Danych do niego dostarczył zapewne Joachim n e tyk, ucz~ń
i przyjaciel Kopernika. To znalezisko biblioteczne zawdzięczamy
L. B i r k e n m ajer o w i. Odcyfrował on z horoskopu co 11astępuje:
"Dominus Nicolaus Copernicus, 1473, Februari 19 die, 4 hora, 48 minuti".

Trudno o bardziej

szczegółowo

sprecyzowaną

datG urodzin.
J. Gadomski

KRONIKA PT.MA
O

zajęciach

obserwacyjnych na Turbaczu

W sierpniu i wrześniu br. odbyły Slię na szczycie Turbacza w Gorcach
(pov.riat nowotarski) trzyturnusowe zajęcia obserwacyjne dla członków
.naszego Towarzystwa, poświęcone obserwacjom gwiazd zmiennych zaćmieniowych.

Pragnę

poinformować ogół Członków Towarzystwa
zajęć.
Zajęcia zorganiwwane zostały z inicjatywy Oddziału Krakowskiego,
częściowo przez Oddział, częściowo przez Zarząd Główny.

w kilku zdaniach

c organizacji i przebiegu tych

Trzy turnusy zajęć (od 20-go do 30-go sierpnia, od 10-go do 20-go
i od 20-go do 30-go września) prowadzone były przez kolegów:
EdwaTda Szeligiewicza, Macieja Mazura i autolfa nln.iejSIZej
notatki.
.
Ogółem w zajęciach udział wzięło 38 obserrwato<rów reprezentujących 11 miejscowości z całego kraju. W ciągu 16 pogodnych nocy
dokonano 3240 obserwacji gwiazd zaćmieniowych z czego uzyskano wyliczonych 155 momentów minimów blasku.
września
mgr ilnż.
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Komisja Naukowa Oddziału Krakowslciego przygotowała szc:regółowy
program obserwacji dla każdej nocy, dostooowując go do posiadanych
instrumentów i możliwości obserwatorów. Przygotowano także ponad
60 map dojść i Qk!Oilic przewidzianych do obserwacji gwi·a·zd zaćmienio
WYCh. Ma~py te były podczas trwania zajęć kopiowane przez uczestników,
którzy tym samym zbierali materiał do dalszych samodziea.nych obserwacji.
Obserwacje prowadwno przy użyciu refraktorra (/) 203 mm (tzw.
lrmeta ekSipecl;ycyjna), refu-aktora Zeiss 110 cm - przy czym oba te
naxzęd.zia wypożyCLOI1'1e
ZIOstały przez Ob.serwatorium Astronomiczne
U. J. w Krakowie.
Jednocześnie do obserwa,cji oddany został cały sprzęt ob.serwacyjny
Oddziału Kra~kowskiego, a więc: reflektor Zeiss o montażu paralaktycznym (/) 80 mm, refraiktor Zeiss (/) 60 mm, refraktor Busch (/) 70 mm
i bina~r produkcji cz.echosłowackiej Somet 25 X 100.
Niezależnie od wymienionego sprzętu uCZie.Stnicy posiadali własny
n.iewti.elki sprzęt obserwacyjny.
Wszyscy uczestnilcy zajęć zaopatrzeni zostali w kanieczne pomoce
naukowe, onaz kalkę. papieil' milimetrowy, kancelaryjny itd. Pierw5zorzędne warunki zakwaterowania w schronisku na Turbaczu i wyso~e
troskliwe podejście pe:rsonelu schroniska z Kierownikiem - p. E. Albertim na czele - niewątpliwie przyczyniły się do wytworzenia miłej
atmosfery na wszystkich turnusach, czego dowodem są licz.ne listy
uaZiestników tziajęć kieOOWialle do Zamądu Głównego i kolegów prowadzących po.szcz.ególne turnusy.
NieZWYkle potrzebne okazały się wypożyczone z Miejskiego Przedsię
biorstwa Komunikacyjnego w Krakowie kożuchy, w które zaopatrzeni
ZJostali wszyscy obsarwatorzy, jako że noce wrześniowe n~c były zbyt
ciepłe.

Należy wyjaśnić, że turnusy nie posiadały zupełruie "wcza owego· '
charakteru: codziennie godzina WYkładu, 4 do 5-ciu godzin opra-cowy wania wyników, ćwiczeń i przygotowywania się do obserwacji nocnych
i wreszcie obserwacje trwające zWYkle od godziny 20-tej do 5-tej ranooto tryb życia uczestników zajęć na Turbaaw.
W tym miejscu, jako jeden z organizatoców turnusów pragnę padziqkować wszystkim uczestnikom za pomoc udtieloną w czasie trudnego
i odpowiedzialnego t=sportu instrumentów, o-raz z,a ofiarną i pełną
wysiłku pracę podczas trwan:a turnusów.
Jednocześnie składam podziękowanie kierownikowi schroniska p.
Albertiemu i całemu personelowi schroniska, za n iezwykle gościnne
przyjęcie i troskliwość.
Warto podkreślić, iż niezależnie od programowych zajęć uczestnicy
turnusów przeprowadtzili szereg pokazów nieba i prelekcji dla odwiedzających Turbacz turystów i WYcieczek szkolnych.
Zdaniem organizatorów i uczestników turnusów organizowanie tego
rodzaju imprez dla Członków Towarzystwa jest wysoce celowe, ponieważ
opróaz korzyści naukowych i szkolenioWYch ta nowa forma pracy w Towąrzystwie umożliwia WYmianę doświadczeń pomiędzy członkami poszczególnych Oddziałów i nawią~anie osobistych kontaktów pomi<:dzy
Członkami Towarzystwa.

Janusz Rodzi1\ski -

Kraków
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TO i OWO
Meteor trafia w kopułę. Jeden z naszych członków, inż .
S. L i p i ń s ki pisze : ., W czasie pobytu w Seattle (nad Pacyfikiem ;
przyp. aut.) zaprowadzono mnie do astronoma-amatora, w ktJpułę obserwatorium którego uderzył meteoryt, dziurawiąc ją i utrącając części
mechanizmu obrotowego".
J . Gadomski
* * *

W lwowskim czasopiśmie "Rozmaitości" z roku 1829 znajdujemy
ciekawy opis spadku wielkiego meteoru w okolicach Parmy, oparty
na relacji "Gazety Wiedeńskiej":
"Dnia 26 lipca okola godziny dwunastej i pół wielu mieszkańców
Parmy 1 ) widziało niezmierną kulę ognistą w kierunku do strony pohtdniowo-zachodniej ku północno-wschodniej. Swiatło, które to zjall.:isko rozrzucało bylo tak lśniące, iż zdawało się być nagłym pożarem ;
wszystkie domy i pola jaśniały jak podczas białego dnia. Ognista ta
masa, którą poprzedzil promień 90 stóp długi krwawego koloru
w kształcie węża, oderwała się z konstelacji Orła, okrążyła konstelację
Węża i Herkulesa i z niejakim syczeniem wpłynęła w czarny obłok ,
który jednak nie mógł zupełnie zaciemnić tak rażącego światła. Wysokość tego meteoru wynosiła 50°; miała ko!or płoną::ej siarki, trwał
6 sekund, ślady ato!i światła na niebie były jeszcze widzialne przez
dziesięć minut. Pod ten czas dął świeży wiatr wschodni, niebo było
tu i ówdz ie okryte grubemi obłokami, a w miejscach pogodnych świa
Ho gwiazd widziano w ciągłem poruszeniu. Za zniknięciem kuli ogni ..
stej nie dala się odczuć żadna woń, nie słyszano także żadnego piorunowego huku; domyślają się, że upadla daleko od miasta i nie b)Jloby nic d ziwnego, gdyby było słychać, że wyrzuciła meteoryczne kamienie. Według wszystkich tych szczegółów zdaje się, ż e fe.n omen ten
należy do klasy Bolidów".
J. Pagaczewski

Re d ak c j i. Wszystkich naszych Czytelników zachęcamy do
nam podobnych ciekawostek, wygrzebanych ze s1tarych
roczników czasopism, kronik parafialnych, zapisków prywatnych itp.
Pro>imy o dokładne podawanie źródeł, zarówno przy materiałach drukowanych, jak też rękopiśmiennych.
Od

nad ~ yłania

KRON IKA ZAŁOBNA
Na

picrw~zej

liście

członków

PTMA

Na pierwszej liście członków PTMA (Urania, 1922 r., str. 104) widnieje . nazwisko dra Antoniego C z u bry ń ski e g o, a już w pierwszym
zeszycie Uranii (marzec 1922 r.) czytamy jego artykuł. Następne znaidujemy w latach: 1923, 1926 i 1958. Na miesięcznych odczytach Oddziału Warszawskiego Czubryński pojawiał się zarówno w roli słu
chacza, jak i prelegenta.
') Parma -

przybliżone

miasto w pn. Italii, nad rzeczką tej samej nazwy;
'A = -10°16', ({) = + 44°47'.

współrzędne:
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10 XI 1960 r. na gmachu Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie znów ujrzeliśmy nazwisko dra Antoniego Czubryńskiego, tym
razem jednak na klepsydrze.
Urodzony dnia 31 I 1885 r. w Krakowie, ukończył Wydział Filozoficzny i doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim , poczem
podjął pracę pedagogiczną, a następnie jako docent Wolnej Wszechnicy w Warszawie wykładał mitologię klasyczną.
.
Zainteresowanie jego stanowiła mitogenetyka biblijna i słowiańska,
gdzie poszukiwał przede wszystkim bazy astronomicznej. Wynikały
stąd żywe kontakty z naszym Towarzystwem. Dr A . Czubryński wydał drukiem szereg naukowych prac w języku polskim (wyd. Kasy
Mianowskiego) i czeskim (Praha 1925). W rękopisie natomiast pozostała 4-tomowa "Astralistyka biblii", wiążąca legendy biblijne z realnymi zjawiskami astronomicznymi, owoc 40-letnich studiów.
Jan Gadomski

Sprcstowanic: Dr Antoni Przybylski nie jest astrofizykiem, jak
podano w nr. 11 Uranii z ub. r. (str. 341), lecz mechanikiem
nieba, najwybitniejszym w ośrodku australijskim. Zajmuje się obliczaniem orbit komet.
błędnie

J. Gadomski

Ii:ALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Luty 1961 r.

W pierwszej połowie miesiąca o zmierzchu możemy odszukać na
zachodzie Merkurego świecącego nisko nad horyzontem. Znacznie wyżej
natomiast odnajdziemy bez najmniejszego trudu Wenus, która w tym
miesiącu przeżywa okres swego najświetniejszego blasku. Wenus świeci
tak jasno, że mo.i:emy nawet próbować odnaleźć ją jeszcze przed zachodem Słońca, a kiedy już się dobrze ściemni i na niebie nie będzie
Księżyca, spróbujmy zaobserwować cienie rzucane przez przedmioty
w świetle Wenus. Obserwujemy także przez lunetę zmiany wyglądu
tarczy Wenus: w pierwszych dniach miesiąca planeta podobna jest do
Ksieżyca w ostatniej kwadrze (w lunecie odwracającej), ale z dnia na
dzień przybiera coraz wyraźniejszą postać sierpa, którego średnica bę
dzie się stale zwiększała (aż do "nowiu", czyli do czasu dolnego złą
czenia Wenus ze Słońcem w dniu 10 kwietnia). W ciągu lutego jasność
Wenus jeszcze nieco wzrasta, bo chociaż ubywa oświetlonej części tarczy, to jednocześnie Wenus zbliża się do Ziemi i wzrasta średnica jej
tarczy (od 25" do 36" przez cały luty).
Na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt i Byka świeci czerwony Mars.
Oddala się już od Ziemi (opozycja była w grudniu 1960 r.) i jego blask
i średnica tarczy zmniejsza się.
Jowisz i Saturn są niewidoczne z powodu bliskiego sąsiedztwa
Słońca, a szkoda, bo przez cały miesiąc świecą bardzo blisko siebie,
a 18 lutego Jowisz mija Saturna w odległości zaledwie 14', czyli około
połowy średnicy tarczy Księżyca.
Urana odnajdziemy łatwo przez lornetkę w gwiazdozbiorze Lwa,
a Neptuna przez lunetę nad ranem w Wadze. Fiuton dostępny jest
pzez całą noc w Lwie, ale tylko przez wielkie teleskopy.
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W dniu 15 lutego nastąpi całkowite zaćmienie Słońca, w Polsce
widoczne w godzmach rannych Jako częścwwe, przy czym w chwili
największej 1azy tarcza Księżyca zasłom około 0,9 średnicy tarczy
Słońca. Słońce oglądane wteoy przez przydymione szkła będzie WIdoczne w postac1 wąskiego s1erpa podaonego do sierpa Księżyca około
3 dni przed now1em. Pas całkowitego zaćmienia przeb1ega od Atlantyku
przez południową Europę (płd. Francję, płn. Włochy, płn. Jugosławię
1 Rurnumę oraz płn. częśc Morza Czarnego) i europejską część Związku
Radzieckiego, aż do Zatoki Obskiej. W czasie całkowitego zaćmieni~
powinny być widoczne w niedalekiej odległości od Słońca z jednej
strony JOWiSZ i Saturn blisko s1eb1e, a z drugiej Merkury i oczywiście
Wenus.
4d3h Merkury w wężle wstępującym na swej orbicie, a więc znajduje się w tym czasie na ekliptyce.
od04h Mars meruchomy w rektascensji, zmienia kierunek swego
ruchu wśród gwiazd. O 13h Merkury w największym odchylemu
wschodnim od Słońca (kąt odchylenia wynosi 18°). Wieczorem możemy
odnaleźć go nad zachodmm horyzontem.
8d18h
Merkury w perihelium w odległości około 46 milionów km
od Słońca. Mimośród orbity Merkurego jest dość duży (0,2056) w związku
z czym odległość Merkurego od Słońca zmienia się w dość dużych
gramcach w czasie obiegu planety wokół Słońca. W aphelium odległość
ta wynosi około 70 milionów km.
lld7h Neptun nieruchomy w rektascensji.
12d18h Uran w opozycji. O 24h Merkury nieruchomy w rektascensji.
13d07h Księżyc przechodzi w odległości około 4" od Jowisza, a o 8h
w odległości około ::l~ od Saturna. Niestety, wszystkie trzy ciała są zbyt
bliskie Słońca na niebie i ich pięknej konfiguracji nie będziemy mogli
oglądać. O 14h Uran w najmniejszej odległości od Ziemi (około 2,6
miliarda km).
15d Całkowite zaćmienie Słońca, w Polsce widoczne jako częściowe.
W Warszawie pierwszy kontakt nastąpi o 7h53m, największa faza
o 9h03m i ostatni kontakt o 10h13m (wg Rocznika Astronomicznego,
1961, Inst. Geodezji i Kartografii).
16d2h Merkury w niewidocznym zączeniu z Księżycem w odległości
około 3°.
18d O 12h Wenus w złączeniu z Księżycem w odległości około 6o,5.
Wieczorem oglądamy piękną konfiguracje sierpa Księżyca z jasno świe
cącą Wenus. W lunecie Wenus widzimy również w postaci sierpa.
O 16h niewidoczne złączenie Jowisza z Saturnem, a o 22h Słońce wstę
puje w znak Ryb i jego długość ekliptyczna wynosi 330°.
22d1h Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem.
24d18h Księżyc 2 dni po pierwszej kwadrze przechodzi w odległości 8° od Marsa. W ciągu nocy obserwujemy oddalanie się tych
dwóch ciał od siebie wywołane prawie wyłącznie ruchem Księżyca
(ruch Marsa jest w ciągu jednej nocy niedostrzegalny bez dokładniej
szych pomiarów).
26d Wenus w punkcie przysłonecznym na swej orpicie. Mimośród
orbity Wenus jest bardzo mały (0,0068) i jej orbita niewiele różni się
w niewielkich granicach: w perihelium wynosi około 107,4 milionów km,
od okręgu koła, a zatem i odległość Wenus od Słońca zmienia się
a w aphelium 108,9 millonów km.
Minima Algola: luty 10d3h30m, 13dOh20m, 15d21h5m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim.
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PLANETY j PLANETOIDY

Luty 1961 r
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tylko przez wielkie teleskopy (ok.
15 wielk. gwiazd.). Opozycja 25
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Współrzędne jasnych planet podane są z małą dokładnością, bo te planety
odnajdujemy na meble. Natom1ast w przypadku Plutona bez d okła dn ego
zaznaczenia na mapie nieba okolicy l miejsca, gdzie powinna znajdować się
planeta, nie moglibyśmy jej odnaleźć. Dlatego też współrzędne Piutona podane
są z większą dokładnością. Wiadomo jednak, że współrzędne gwiazd nie są
stałe, ale zm>eniają się ciągle głównie na skutek stałego przesuwania się wzdłuż
otkliptykl punktu równonocy wiosennej, od którego Ilezona jest rektascensja n·
Ruch ten spowodowany jest zjawiskiem precesji. Współrzędne Plutona odnie·
sione są do epoki 1950 r., natomiast położenia wszystkich gwiazd np. w Atlasie
gwiazd A. Michajłowa odniesiono do epoki 1900 r. Zaznaczając zatem położenie
Plutona w. tym atlasie należy we współrzędnych planety uwzględnić poprawki
precesji ~~ ,·rekhscensji l deklinacji przechodząc z epoki 1950 do 1900. Poprawki
te podawane są w specjalnych tablicach (np. w Poradniku m ilośnika astronomil
P . Kullkił\i>-skiego). J tak np. współrzędne Plutona w dniu 10. II. 1961 r. odniesione do epoki 1900 będą:
łatwo

u=1Qh55!~53S

-

2m4QS = 10h53m13S. l) = +21°00',0

+ 16',1 =

+21016',1
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE

Pierwsza strona okladki:
Mgławica ,.Sieć Rybacka" w gwiazdozbiorze Łabędzia sfotografowana w świetle czerwonym za pomocą 122 cm teleskopu Schmidta
z Mt Palomar. Fragment mgławicy z lewej strony nosi nazwę NGC 6960,
obok niego widać gwiazdę 4 wielk., 52 Cygni. Prawy, najjaśniejszy fra~
ment mgławicy nosi oznaczenie NGC 6992 (część górna) i NGC 6995
(część dolna). Patrz notatka w Kronice o pozostałościach po wybuchach
;lupernowych.
Znak Zodiaku: R.yby

Druga strona okladki:
zdjęcia w różnej skali mgławicy Meduza. U dołu: Mgławica
Półksiężyc (z lewej) i Półelipsa (z prawej). Wszystkie trzy mgławiec
są najprawdopodobniej pozostałościami po wybuchach Supernowych,
podobnie jak mgławica "Sieć Rybacka", której zdjęcie zambszczone

U góry

jest na l str..

okładki.

Trzecia strona

okładki:

Ogólny widok Planetarium
piQCiolecie pracy.

śląskiego,

które niedawno

obchodziło

Czwarta strona okladki:

Fotografie komety Burnhama (1959k) wykonane w dniach 22. IV.
(zdjęcie górne) i 2. V. (zdjęcie dolne) przez Leona Wohlfeila za pomocą astrografu Ludowego Obserwatorium Astronomicznego PTMA
wGdańsku-Oliwie. Jeszcze jedną. fotografię komety Burnhama wykonaną w tym obserwatorium zamieściliśmy na okładce nr 6 Uranii

z ub. r.

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

Luty 1961 rok
Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
meba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18--19,
pokazy nieba do godz. 21-szcj.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linll Oceanicznych.
Gilwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemystu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sel<retariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna Biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481).
Ję d rzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat l biblioteka czynne w poniedz i ałki 1 czwartki w godz. 18--21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 l 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 16. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
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n/W - Sekretariat wiokału własnym, przy ul. Nowotki Nr l I p., (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
teł. 250-02. Sekretariat i
biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
i w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Myślenlce Oddział rue posiada własnego lokalu.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. .JagieUońsklej 50a,
teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcie obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
J~rosno

siedzibą

Oddziału .

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro . teł. 24-74
(W. Radziwlnowicz). Zebranta wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagleiły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
J•oznaii. - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat t Biblioteka CZ'Jnn e
we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P .T.M.A. w Parku im. Kasprzaka.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyk! Polltechniki czynny we
środy w godz. 20-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586.
Toruii. - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czyn.le
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godz. 18-21.
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Ks.
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy 1 plątkl
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumieniem z Sekretariatem (teł. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
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GRZEGORZ SITARSKI -

Warszawa

JAK ASTRONOMOWIE BADAJĄ RUCHY KOMET (II)
2. Obliczanie perturbacji w ruchu komety.

•

Wydawało by się, że największe trudności mamy już poza
sobą. Wyznaczyliśmy orbitę, więc możemy znaleźć po~ożenie
komety względem Słońca dla dowolnej chwil czasu; trzeba
zatem obliczyć efemerydę na najbliższe pojawienie i czekać
kilka lat na powrót komety, nie troszcząc się o to, co się z nią

w tym czasie dzieje. Niestety, sprawa nie jest tak pmsta
i właściwie dopiero teraz zaczynają się prawdziwe kłopoty.
Dotychczasowe rozważania prowadziliśmy bowiem przy jednym, milczącym założeniu, mianowicie, że kometa porusza się
tylko pod wpływem przyciągania Słońca. Ale przecież wokół
Słońca krąży jeszcze 9 planet ze &woim księżycami oraz tysiące planetoid i komet, a w myśl prawa powszechnego cią
żenia każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie z siłą propoTejanalną do ich mas i odwrotnie proporcjonalną dO' kwadratu ich wzajemnej odległości. Czy wobec tego mamy prawo
mówić o ruchu komety wokół Sło,ńca i na tej podstawie wyznaczać jej orbitę?
Otóż na kometę rzeczywiście działa ze wszystkich stron
przyciąganie wielu ciał, które same są także przyciągane przez
kometę, ale, jak mówiliśmy, siła przyciągania zależy od masy
przyciągającego ciała. Dlatego też w całym układzie planetarnym dominuje siła przyciągania Słońca, ze względu na jego
ogromną masę w stosunku do innych ciał w tym układzie,
natomiast masy komet i planetoid są tak małe, że ich wzajemnego przyciągania możemy zupełnie nie brać pod uwagę.
Także przyciąganie planet jest tysiące razy słabsze, niż działająca na kometę siła przyciągania Słońca, szczególnie w części
orbity w pobliżu perihelium. Możemy więc z powodzeniem
w pierwszym przybliżeniu wyznaczyć orbitę przy założeniu,
że na kometę działa jedynie siła przyciągania Słońca.
Ale całkowicie zaniedbać przyciągania planet nie można.
Jeśli bowiem obliczymy efemerydę tylko dzięki znajomości
orbity komety wyznaczonej na podstawie obserwacji z jej
ostatniego pojawienia, to w przewidzianym czasie ponownego
ukazania się komety albo wcale jej nie odnajdziemy, albo
po odnalezieniu (najczęściej przypadkowym) stwierdzimy, że
odchylenia efemerydy od obserwacji są bardzo duże i elementy orbity komety wymagają znacznych poprawek. Powodem tego będzie właśnie zaniedbanie wpływu przyciągania
planet w czasie obiegu komety wokół Słońca. Bo jakkolwiek
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masy planet są rzeczywiście bardzo małe w porównaniu z masą
Słońca, to jednak przyciąganie planet działa stale przez kilka
lat w ciągu całego okresu obiegu komety. Poza tym istnieje
także możliwość dużego zbliżenia komety do planety, a wtedy
siła przyciągania przez planetę szybko wzrasta (jeśli odległość maleje dwukrotnie, to siła przyciągania wzrasta czterokrotnie!). Tak więc badając ruch komety musimy liczyć się
także z przyciąganiem planet, wobec tego zajmiemy się teraz
sprawą uwzględnienia wpływu działania planet na ruch komety wokół Słońca, czyli zagadnieniem obliczania tzw. perturbacji w ruchu komety.
Stwierdziliśmy więc, że w układzie słonecznym kometa
podlega przyciąganiu wielu ciał. Wśród nich Słońce, ze względu
na swą masę, odgrywa rolę dominującą, ale planety mogą
także wywierać na kometę znaczny wpływ, szczególnie przy
dużych zbliżeniach. W rezultacie kometa obiega Słońce po
pewnej krzywej zamkniętej (mówimy o kometach okresowych),
którą nazywamy orbitą. Gdyby na: kometę działała tylko sila
przyciągania Słońca, to orbita byłaby elipsą i ruch komety
odbywałby się zgodnie z prawami Keplera. T'łki ruch będziemy
zatem nazywać dalej ruchem keplerowskim.
Położenie komety w przestrzeni określają trzy współrzędne
prostokątne x, y, z, które na skutek ruchu komety ustawicznie
się zmieniają i w każdej chwili czasu są inne. Mówimy, że
współrzędne komety są funkcjami czasu. A zatem będziemy
znali ruch lromety w przestrzeni, jeśli potrafimy podać jej
współrzędne, jako funkcję czasu.
Ruch komety odbywa się pod wpływem sił na nią działa
jących i to w taki sposób, że przyśpieszenie w ruchu komety
równa się sile dzi,ałającej na jednostkę masy (drugie prawo
ruchu Newtona). Jeśli przyśpieszenie i siły rozłożymy na
składowe (czyli wyrazimy odpowiednio do współrzędnych
x, y, z), to przyrównując składowe przyśpieszenia do odpowiednich składowych sił otrzymamy tzw. równania ruchu komety.
Są to równania różniczkowe drugiego rzędu, a proces ich rozwiązywania nazywamy całkowaniem. Z rozwiązania równań
ruchu otrzymujemy współrzędne komety, jako funkcję czasu.
Równania ruchu komety możemy napisać, bo wiemy, jaka
siła na nią działa, a mianowicie wypadkowa (czyli suma
geometryczna) sił grawitacyjnych Słońca i planet (znamy
postać matematyczną tych sił). Niestety, rozwiązać tych równań
w ogólnym przypadku nie można. Jeśli natomiast założym:y,
że na kometę działa tylko siła przyciągania Słońca, to równama
ruchu dadzą się rozwiązać i w wyniku otrzymamy ruch keple-
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rawski. Zeby jednak uwzględnić wpływ planet, równania
ruchu :wzwiązujemy metodami przybliżonymi, których dostarcza nam tzw. t e o r i a p e r t u r b a c j i.
Korzystamy tu z faktu, że masa Słońca przewyższa znacznie
masę wszystkich planet razem wziętych i rozpa·t rujetny ruch
komety wokół Słońca, jako nieruchomego ciała centralnego.
Przy takim założeniu siłę działającą na kometę można rozłożyć
na dwie siły: siłę przyciągania Słońca~ i siłę perturbacyjną
(czyli zakłócającą), która jest różnicą sił przyciągania planet
działających na kometę i sił przyciągania tych planet działa
jących na Słońce. Inaczej mówiąc zakładamy, że kometa
porusza się głównie pod wpływem siły przyciągania Słońca,
a jej ruch jest z;akłócany przez siłę perturbacyjną wywołaną
przyciąganiem planet. Albo jeszcze inaczej: kometa obiega
Słońce po elipsie ruchem keplerowskim zakłócanym przez siłę
perturbacyjną. Okazuje się wówczas, że orbitą komety jest
elipsa, której elementy nieustannie się zmieniają, wobec czego
za każdym powr.o tem komety obserwujemy ją na orbicie
o innych elementach. Te zmiany elementów nazywamy perturbacjami i musimy je obliczyć, jeśli chcemy podać poprawną
efemerydę komety. Zobaczymy teraz, jak oblicza się perturbacje w ruchu k!omety.
Mówiliśmy, że kometa obiega Słońce głównie pod wpływem
jego przyciągania, ale cały czas jest także przyciągalila przez
planety. Wyobraźmy sobie, że w pewnej chwili t 1 ustało nagle
przyciągające działanie planet. Wobec tego kometa będzie
się poruszała dalej tylko pod wpływem przyciągania Słońca,
a więc ruchem keplerowskim po elipsie. W chwili t 1 kometa
posiada ściśle określone położenie i prędkość względem Słońca
i gdybyśmy je znali, to moglibyśmy obliczyć elementy tej
orbity keplerowskiej w chwili t 1 (współrzędne komety i jej
prędkość wiążą się ściśle z elementami orbity, znając więc trzy
współrzędne i trzy składowe prędkości, mielibyśmy 6 równań
z 6 niewiadomymi elementami orbity).
Ale w rzeczywistości przyciąganie planet działa stale
i kometa porusza się po jakiejś orbicie, która nie jest elipsą
keplerowską. Jednak w następnej chwili t 2 kometCIJ znów ma
~: ciśle określone położenie i prędkość względem Słońca, które
znów pozwalają nam wyznaczyć orbitę keplerowską w chwili
t 2 • Elementy obydwu orbit keplerowskich w chwilach t 1 i t 2
będą różne (właśnie z powodu działającego stale przyciągania
planet), ale jeśli odstęp czasu od momentu t 1 do t 2 będzie
niewielki, to i różnice elementów orbit kepłerowskich będą
małe, ru takie małe różnice umiemy już obliczyć.
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A więc nasze postępowanie będzie takie: przyjmiemy jakąś
orbitę keplerowską o znanych elementach w jakiejś począt
kowej chwili t 0 (np. dokładnie wyznaczoną elipsę z pierwszego
pojawienia się komety) i będziemy dalej badali ruch komety
w jednakowych, niewielkich odstępach czasu. Elementy tej
orbity keplerowskiej będą się stalle zmieniały, ale zmiany
w małym odcinku czasu potrafimy obliczyć i w ten sposób
dostaniemy elementy orbity keplerowskiej dla chwil t 1 , t 2 , t 3 itd.
Postępując tak przez cały okres obiegu komety wokół Słońca
dojdziemy wreszcie do chwili jej następnego pojawienia
i dostaniemy orbitę, na podstawie której możemy obliczyć
poprawną efemerydę.
W rzeczywistości

kometa porusza się wokół Słońca po
swojej, nie znanej nam, orbicie rzeczywistej, ale w każdej
chwili znajduje się ona jednocześnie na chwilowej orbicie
keplerowskiej, której elementy znamy. Ponieważ kierunek
prędkości komety jest w każdym punkcie styczny do jej
drogi, więc jest jednocześnie styczny i do jej orbity rzeczywistej i do fikcyjnej orbity keplerowskiej, a zatem obie te orbity
są także styczne w tym punkcie do siebie. Dlatego też taką
chwilową orbitę keplerowską nazywamy o r b i t ą ś c i ś l e
styczną, albo orbitą o skul a c y j n ą.*)

o!>kulacy}ne
Rys. 3. Idea metody wariacji elementów. Orbity oskulacyjne są styczne
do orbity rzeczywistej w punktach l, 2, 3, 4. Różnice pomiędzy orbitą
rzeczywistą a orbitami oskulacyjnymi przedstawione są w sposób przesadny. Prawdziwe różnice byłyby na rysunku nieuchwytne.

Elementy orbity oskulacyjnej są funkcjami czasu i stale
się zmieniają. Niewielką zmianę jakiegoś elementu w małym
odcinku czasu nazywamy w a r i a c j ą i opisana wyżej metoda
obliczania perturbacji (opracowana przez L a gr a n g e' a) nosi
nazwę metody wariacji elementów.
W praktyce nie obliczamy jednak elementów o<rbity oskulacyjnej dla każdego momentu t 1 , t 2, t 3 itd., ale obliczamy
*) c:ekawe, że z łac. oscuhtio znaczy... raiowanie
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zmiany elementów w niewielkich, w jednakiowych odstępach
czasu w całym okresie obiegu komety, które następnie sumujemy i dodajemy do wyjściowych elementów dla chwili t 0 •
(Chociaż mówiąc zupełnie ściśle jest jeszcze trochę inaczej,
bo w rzeczywistości obliczamy nie zmianę elementu w jakimś
odstępie czasu, ale szybkość zmiany pomnoŻloną przez odstęp
czasu, a ponieważ szybkość żmian elementów nie jest stab.,
więc sumowalilie wszystkich zmian nie jest zwykłym dodawaniem, lecz tzw. całkowaniem mechanicznym).
W taki sposób obliczamy perturbacje wywołane oddzielnie przez każdą planetę. Odstęp czasu, jaki przyjmujemy
dla oblic~enia zmiany elementów orbity oskulacyjnej, zależy
głównie od odległości komety od planety. Zwykle liczymy co
20 lub 40 dni, ale w miaJrę z;bliżania się komety do planety
zmiany elementów w przyjętym odstępie czasu wzrastają
i musimy go zmniejszyć. Odstęp czasu zmniejszamy zazwyczaj
o połowę, tak więc przy bliskich przejściach komety koło
planety musimy liczyć co 10, 5 lub nawet 2,5 dnia.
Największy wpływ na ruch komety mają planety o dużej
masie, a więc Jorwisz i Saturn i często w pierwszym przybliżeniu (jeśli chodzi tylko o odnalezienie komety po jej powrocie)
obliczamy perturbacje wywołane tylko przez te dwie planety.
Komety krótkookresowe mogą zbliżać się do Jowisza na bardzo
małe odległości (kometa przechodzi czasem pomiędzy księży
cami Jlowisza!), a wtedy perturbacje w jej ruchu są ogromne.*)
Na rys. 4 przedstawione są zmiany, jakim uległa orbita komety
Wolfa*) na skutek czterech bliskich przejść koło Jowisza.
Zwróćmy uwagę jak bardzo zmieniały się rozmi::lry orbity, co
pociąga za sobą zmianę długości okresu obiegu komety wokół
Słońca. Jak wielkim zmianom może ulegać okres obiegu
świadczy przypadek komety Brooksa, która jeszcze przed jej
odkryciem w roku 1889 obiegała Słońce w ciągu 29 lat, a po
bardzo bliskim przejściu koło Jowisza w r. 1886 okres jej
obiegu skrócił się do 7 lat.
Bliskie przejście komety koło Jowisza może spawodewać
21arówno zwiększenie, jak i zmniejszenie rozmiarów orbity
(popatrzmy uważnie na rysunek 4!). Może się nawet zdarzyć,
że pod wpływem Jowisza orbita komety zmieni. się z elipt:vcznej na hiperboliczną i kometa zostanie na zawsze wyrzucona
7. układu słonecznego. Możliwa jest także sytuacja odwrotna:
kiedy kometa biegnąca z przestrzeni międzygwiezdnych po
orbicie hiperbolicznej względem Słońca przechodzi w pobliżu
*) F.

Kęp

i li ski: "Komety okresowe", Urania, Nr 7, 1960.
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.Jowisza, orbita jej zostaje zamieniona na eliptyczną i kometa
staj e się okresową.
Bliskie przejście komety koło Jowisza zmusza do zmniejszania odstępu czasu przy obliczaniu perturbacji i przysparza
wiele pracy. Aby tego w pewnym stopniu uniknąć, często stosuje się inną metodę obliczania perturbacji wywołanych przez
Jowisza. Mianowicie uważaliśmy dotychczas, że kometa porusza
się głównie pod wpływem przyciągania Słońca, a jej ruch
keplerowski jest zakłócany przez siłę perturbacyjną wywołaną
oddziaływaniem Jowisza. Ale w czasie bliskiego przejścia
komety koło Jowisza jej ruch możemy interpretować inaczej.:
uważamy, że kometa porusza się w tym czasie głównie pod
wpływem przyciągania Jowisza, a jej ruch keplerowski jest
zakłócany przez siłę perturbacyjną wywołaną przyciąganiem
Słońca*). Ponieważ w tym przypadku Jowisza uważamy za
ciało centralne, więc ruch komety nazywamy jowicentrycznym
(w odróżnieniu od ruchu heliocentrycznego, kiedy ciałem
centralnym jest Słońce).
Ruch jawicentryczny nie jest niczym nowym w układzie
słonecznym, bo przecież w ten sposób traktujemy ruch wszystkich księżyców Jowisza. O ile jednak księżyce Jowisza poruszają się wokół niego po orbitach zamkniętych, o tyle orbita
<>skulacyjna komety względem Jowisza jest zawsze hiperbolą.
Wprawdzie teoretycznie może się zdarzyć przypadek schwytania komety przez Jowisza i zamiany jej w nowy księżyc
Jowisza, ale konieczna jest tu "pomoc" innych phnet i prawdopodobieństwo takiego wypadku jest nadzwyczaj małe.
Obliczanie perturbacji w ruchu komety podczas jej bliskiego
przejścia koło Jowisza jest wygodniejsze w ruchu jowicentrycznym, niż w heliocentrycznym. Perturbacje w ruchu jawicentrycznym wywołane przez Słońce są co prawda bardzo
duże, ze względu na dużą masę Słońca, ale odległość komety
od ciała zakłócającego, czyli w tym wypadku od Słońca, jest
wtedy także duża i zmiany tej odległości nie wpływają tak
dalece na szybkość zmian elementów orbity oskulacyjnej, jak
by to następowało w ruchu heliocentrycznym (wtedy ciałem
zakłócającym jest Jowisz, a kometa jest właśnie blisko niego).
Pozwala to na liczenie w większych odstępach czasu, co zaoszczędza wi•e le pracy.
Obliczanie perturbacji jest bowiem niesłychanie pracochłonne. Obliczenie zmian elementów orbity w jednym odstępie
~zasu wymaga kilku godzin pracy. Nic więc dziwnego, że przy
~-cio letnim obiegu komety wokół Słońca potrzeba już miesięcy
1::zasu na rachunek perturbacji, nawet jeśli nie było dużego
zbliżenia komety do Jowisza i liczymy średnio co 20 dni.
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Rys. 4. Zmiany orbity komety Wolfa na skutek bliskich przejść koł<>
Jowisza. Odstęp czasu podany w latach koło każdej orbity oznacza,
że w tym czasie orbita komety mało się zmieniała i nie odbiegała
wiele od podanej na rysunku.

·

Zakłócający wpływ planet w ruchu komety wokół Słońca
można uwzględnić jednak także w inny sposób, kilkakrotnie
szybciej, niż metodą wariacji elementów. Metoda obliczeń
opracowana przez C o w e 11 a polega w tym wypadku, mówiąc
najogólniej, na całkowaniu mechanicznym równań ruchu. Okres
obiegu komety także dzieli się na małe odcinki czasu, w których
oblicza się jednak nie zmiany elementów orbity oskulacyjnej,
ale zmiany współrzędnych prosU>kątnych x, y, z - komety.
W rezultacie otrzymujemy współrzędne prostokątne i skła
dowe prędkości komety dla poszczególnych momentów w rów-

r
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odstępach czasu. Wpływ perturbacyjny kilku p1anet
uwzględnia się tu jednocześnie i nie można wyodrębnić perturbacji wywołanych przez poszczególne planety. Metodę tę
stosuje się w przypadku komet długookresowych, kiedy okres
obiegu komety wokół Słońca wynosi kilkadziesiąt lat (C o w e 11
i C r o m m e l i n stosowali ją właśnie do badania ruchu roomety

nych

HalleYia).
Metoda Cowella jest znacznie szybsza i prostsza pod wzglę
dem matematycznym, niż metoda wariacji elementów, istnieje
jednak przyczyna, dla której nie porzuca się metody wariacji
elementów i stosuje się ją jeszcze w praktyce. Otóż zmiany
elementów orbity oskulacyjnej nie zależą bardzo silnie od
wartości samych zmian i dokładności elementów wyjściowych.
Dlatego też można obliczyć perturbacje metodą wariacji elementów wystarczająco dokładnie opierając się na niezbyt
dokładnych elementach wyjściowych i prowadząc same rachunki z niezbyt wielką dokładnością. Natomiast w metodzie
Cowella istotną rzeczą jest duża dokładność elementów wyjściowych i wielocyfrowy rachunek w trakcie wykonywania
obliczeń. Stąd też znane są w historii astronomii wypadki, że
nie odnaleziono komety w miejscu przewidzianym obliczeniami p11owadzonymi metodą Cowella, natomiast ten sam
rachunek przeprowadzony metodą wariacji elementów dał
bardzo dobre wyniki. Jednakże metoda Cowella jest coraz
częściej stosowana ze względu na użycie maszyn elektronowych do rachunku perturbacji, gdzie ważną rolę odgrywa
prostota metody pod względem matematycznym, natomiast
wielocyfrowy rachunek jest problemem nieistotnym.
Mówiąc o trudnych i skomplikowanych obliczeniach przy
badaniu ruchów komet nie możemy pominąć bardzo ważnej
sprawy: mianowicie musimy mieć pewność, że nasze obliczenia
nie zawierają błędów. Dlatego też znaczny procent czasu i pracy
włożonej w obliczenia poświęca się na kontrole, w przeciwnym
razie wykonane rachunki nie miałyby właściwie żadnej wartości. Kontrola polega na tym, że ten sam fragment rachunku
przeprowadza się dwukrotnie, za każdym razem w inny sposób. W tym celu mamy do dyspozycji dwa zespoły zupełnie
różnych wzorów matematycznych, wyprowadzonych z tego
samego prawa grawitacji na dwa różne sposoby i prowadzą
cych do tego samego rezultatu. Zgodność wyników takiego
dwukrotnego rachunku świadczy o poprawności naszych obliczeń.

Jednakże ten rodzaj kontroli byłby bardzo niepraktyczny
w przypadku obliczania perturbacji i tutaj postępujemy ina-
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czej. M:irulowicie obliczane zmiany elementów (lub współrzęd
nych) są funkcjami cz~su. Postaci tych funkcji nie znamy, ale
znamy ich poszczególne wartości oblicZIOne dla momentów
w jednakowych odstępach czasu. Obliczane wartości zmian
elementów wypisujemy w kolumnie i tworzymy różnice każ
dych dwóch sąsiednich wartości, tzw. pierwsze różnice, następnie różnice tych różnic , czyli drugie różnice, a dalej róż
nice trzecie itd. Różnice kolejnych rzędów są coraz mniejsze
i w praktyce dochodzimy najczęściej tylko do trzecich różnic.
Dopisując stale do takiej kolumny nowe obliczone wartości, ze
spokojnego przebiegu zmian ostatnich różnic wnioskujemy o poprawności naszych rachunków. Kont.Pola taka jest dosyć czuła,
bo jakiś niewielki błąd w obliczonej wartości odbija się trzykrotnie większą zmianą w przebiegu trzecich różnic (sześcio
krotnie w różnicach czwartych, a dziesięciokrotnie w różnicach
piątych!). Podobnie kontrolujemy inne wielkości, które są funkcjami czasu, np. odległość komety od planety.
Wielkiej wagi wymaga także przeliczenie orbity eliptycznej
heliocentrycznej na hiperboliczną jowicentryczną. W tym przypadku ruch w pewnym odcinku czasu badamy dwukrotnie:
raz heliocentrycznie, drugi raz jowicentrycznie. W rezultacie
porównujemy dla pewnego momentu czasu położenia komety
(tzn. jej współrzędne) względem Jowisza obliczone tymi dwiema metodami. Oczywiście przy poprawnych rachunkach położenie komety względem Jowisza nie może zależeć od metody
badania i współrzędne obliczone dwoma sposobami powinny
być identyczne. W trakcie obliczeń prowadzimy także cały
czas różnego rodzaju kontrole drobnych fragmentów rachunku:
np. obliczając potrzebną nam odległość komety od Słońca szukamy jej dwukrotnie wiedząc, że wynik musi być niezależny
od sposobu znalezienia tej odległości.
Tak więc poznaliśmy metody i sposoby, dzięki którym możemy uwzględnić wpływ przyciąg,ania planet na ruch komety
wokół Słońca. Przekonaliśmy się także, że w trakcie naszych
obliczeń badaliśmy ruch komety krok po kroku na całej jej
orbicie i doskonale wiemy, co się z nią działo w tym czasie,
kiedy z Ziemi była zupełnie niewidoczna. Na koniec otrzymujemy orbitę, albo też współrzędne prostokątne , na podstawie
których obliczamy efemerydę i czekamy na odnalezienie komety w czasie jej najbliższego pojawienia. Zobaczymy teraz,
jakie prace jeszcze nas czekają po ponownym odkryciu komety i dokonaniu jej obserwacji.
(Dalszy ciqg nastqpt)
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RADAROWA MAPA KSIĘZYCA
Jeszcze do niedawna astronomia mogła służyć jako przykład nauki, w której badacz mógł tylko obserwować i analizować to, co sama przyroda chciała ukazać jego oczom. Astronom znajdował się więc w dużo gorszej sytuacji niż na
przykład fizyk, który uczynił z czynnych metod badawczych
główny oręż w walce o wydarcie przyrodzie jej ta1
jemnic.
Pierwszy wyłom w tej zasadzie spowodował nie, jak to
się mniema, rozwój astronautyki, ale już przed kilkunastu
laty wynalazek ostatnich lat przecj.wojennych - radar.
W l1atach 1945-1946 zaczęto stosować radar do obserwacji zjonizowanych śladów, pozostawianych w atmosferze.
przez wpadające do niej meteory. Spowodowało to ogromny
rozwój astronomii meteorowej, gdyż pozwoliło obserwować
przeloty meteorów niezależnie od pogody i pory doby, a jednocześnie w łatwy sposób całkowicie zautomatyzować obserwacje. W tymże okresie uzyskano także po raz pierwszy
rada11owe echo od Księżyca. Od tej pory echa takie uzyskiwano wielokrotnie, a ostatnio objęto nimi także Wenus
i Słońce. Uzyskane w tej dziedzinie wyniki są bardzo zachę
cające, o ile chodzi o wyznaczanie odległości ciał niebieskich
w obszarZie naszego układu planetarnego, gdyż pozwalają
przypuszczać, że już wkrótce można będzie mierzyć odległość
Księżyca
z dokładnością więcej niż kilometrową ,
a Słońca i planet - z dokładnością kilkudziesięciokilome
trową, czyli znacznie dokładniej niż przy użyciu dotychczasowych metod opartych o paralaksę optyczną. Pozwoli to
na niezwykle dokładne badanie ksztć"łtu orbity naszego satelity i kształtu orbity Ziemi i planet, co mieć będzie ogromne
znaczenie dla mechaniki niebieskiej.
Obecnie wykorzystano radar w jeszcze jednej dziedzinie
badań astronomicznych, a mianowicie dla badania ukształto
wania powierzchni innych ciał niebieskich. Pierwsze próby
w tym kierunku dotyczyły oczywiście Księżyca. Wykonano
je w styczniu ubiegłego !'Oku w Mil1stone Hill w USA.
Je żeli chcemy na ziemi określić metodą radarową kontury
obserwowanego przedmiotu, np. zarysy lądu leżącego pod
samolotem, wysyłamy w jego kierunku wąską wiązkę fal
radarowych dużo węższą niż rozmiary obserwowanego
celu. Wiązką tą niejako "oświetla się" cel - metodycznie,
punkt po punkcie. Otrzymujemy ostatecznie na ekranie radarowym odwzorowanie konturów przedmiotu składające się
z wielu punktów.
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Oczywiście metody tej można użyć i
życa. Aby jednak uzyskać zadowalające

w stosunku do Księ
rezultaty, to znaczy
móc badać drobne szczegóły Księżyca, szerokość emitowanej
wiązki musiałaby 'być bard~o mała, a to wymagałoby użycia
olbrzymich - o kilometrowych nawet rozmiarrach - radarowych anten nadawczo-odbiorczych. Co prawda, można by
zmniejszyć wielkości tych anten zmniejszając długość emitowanej fali, jednak i temu względy techniczne stają obecnie
na przeszkodzie, zarówno dlatego, że nie jesteśmy w stanie
nadawać dostatecznej
mocy bardzo krótkim falom radarowym, jak i dlatego, że nie możemy wytwarzać dowolnie
krótkich fal radarowych.
Jednak inżynierom i astronomom, którzy przeprowadzali
próby uzyskania radarowej mapy KsiężycCli nie zbywało na
pomysłowości. Zastosowana przez nich metoda jest typowym
przykładem "chytrości", do jakiej musi się zwykle uciekać
w swych badaniach astronom.
Opiera się ona na celowym wykorzystaniu kilku bardzo
prostych zjawisk.
Otóż jeżeli w kierunku Księżyca wyślemy impuls radar·o wy bardzo krótkotrwały, trwający powiedzmy 0,1 milisekundy, to wcale nie należy oczekiwać, żę odbite echo również będzie trwało 0,1 msek. Będzie ono trwało około 12
msek. Wywołane to jest tym, że Księżyc nie jest płaski,
lecz kulisty. Impuls radarowy najwcześniej dotrze i powróci
od punktu Księżyca leżącego najbliżej miejsca skąd wysłano
impuls. Najwcześniej więc odbije się on od środka tarczy
Księżyca, a najpóźniej od jej krawędzi. Jeżeli więc skonstruujemy aparaturę odbiorczą tak, że będzie ona mogła
odbierać nie całe echo, ale małe jego fragmenty, to wówczas
będziemy mogli wyróżniać i badać echa od różnych części
powierzchni Księżyca. Pierwszy fragment echa po wysłaniu
impulsu radarowego będzie się odnosił do okolicy będącej
w danej chwili w środku tarczy, a fragmenty następne
- kolejno do okolic położonych na obwodach kół o coraz
większych promieniach.
· Ale to jeszcze nie stanowi rozwiązania problemu, gdyż nam
chodzi przecież o to, aby otrzymać echa radarowe od poszczególnych punktów tarczy Księżyca, a nie od okręgów kół
leżących na tej tarczy.
Dla' uzyskania tego wyzyskuje się obrót Księżyca wokół
osi, a właściwie jego składową wynikłą z libracji Księżyca,
na skutek którego jedna połowa jego tarczy zbliża się do
Ziemi, a druga oddala. Powoduje to pojawienie się efektu
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Dopplera. Fala radarowa odbita o:i tej części tarczy Księżyca,
która zbliża się do Ziemi, zwiększa swą częstotliwość, a odbita
od tej, która się oddala - czĘstotliwość zmniejsza. Przy tym
szybkość zbliżania, lub oddalania się od Ziemi poszczególnych
punktów tarczy Księżyca jest różna, a więc i wielkość efektu
Dopplera dla różnych punktów tarczy Księżyca jest różna.
Ostatecznie więc odbite od Księżyca echo składa się z mieszaniny fal o częstotliwościach większych, równych i mniejszych
od częstotliwości wysłanego L: Ziemi impulsu. Jeżeli teraz
z powracającego echa wybierzemy pewną częstotliwość fali,
to można będzie określić od jakiego punktu tarczy Księżyca
echo to pochodzi. (W rzeczywistości będzie to nie jeden punkt,
lecz dwa punkty tarczy Księżyca, gdyż na tarczy naszego satelity
istnieją pary punktów, które oddalają się lub zbliżają wzglę 
dem Ziemi z identyczną prędkością, obserwując jednak Księ
życ opisaną metodą przez dłuższe okresy czasu m o żna i tutaj
dokonać identyfikacji).
W ten sposób możemy wydzielić z echa radarowego• o:l
Księżyca jego fragmenty pochodzące od poszczególnych punktów, a w~aściwie wycinków powierzchni naszego satelity.
Dokładność tej identyfikacji, to znaczy rozmiary wycinb.
zależą od tego, jak dokładnie potrafimy wyselekcjonować
z całości echa jego fragment, pod względem długotrwałośc :
i częstotliwości. Im dokładniej to uczynimy, to znaczy im
bardziej krótkotrwały będzie wydzielony z całości echa fragment i im węższy przedział wydzielonej z całości echa często
tliwości, tym dokładniejsza będzie identyfikacja czyli, tym
tym mniejsze rozmiary wycinka powierzchni Księżyca, do
którego ten fragment echa się odnosi.
W pierwszych próbach dokładność identyfikacji szczegółów wynmiła olmło 200 km, czyli była mniej więcej taka,
jak przy obserwacji Księżyca okiem nieuzbrojonym. Może siG
to wydawać wynikiem bardzo niezadawalającym, szczególnie
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy obserwacji teleskopowej
dokładność ta bywa narwet większa niż 0,1 km, to znaczy jest
około 2000 razy większa . Nie zapominajmy jednak, że są to
dopiero pierwsze próby. Zapewne jednak nawet po udoskonaleniach aparatury ni.e dojdzie do tego, żeby obserwacje radarowe doTównały swą dokładni(}Ścią metodom optycznym.
Wydawałoby się więc, że radarowa metoda badania konfiguracji powierzchni Księżyca stanowi tylko pewną ciekawostkę techniczno-naukową. Jednak tak nie jest, dalszy jej
rozwój może mieć ogromne znaczenie dla badań Księżyca,
ponieważ metoda ta pozwoli na dokładn e zbadanie kształtu
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Radarowe profile powierzchni Księżyca. (Z prawej strony
profilu. Z lewej stvony współczynnik o jaki osłabiono silę sygnaposzczególnych profilach, gdyż moc echa odbitego od środka
Księżyca była większa niż echa odbitego od obszarów brzegoGórny p11ofil odpowiada środkowi tarczy Księżyca, koJ.ejne niższe
odpowiadają obszarom leżącym na koncentrycznych kolach względem
tego środka, najniższy odpowiCJJda krawędzi tarczy Księżyca. Tę radarową mapę Księżyca wykonano 8. I. 1960 r. o godz. 00° 4 (TU). średnica
zWiierciadła radioteleskopu ok. 25 m, a częstotliwość emitOIWanego sygnału 440 MHz

Icys. l
numer
łów w
tart'czy
wych).

widocznej z Ziemi półkuli Księżyca, co przy obserwacjach
optycznych było bardzo trudne. Przy obserwacjach optycznych
bowiem można bardzo dokładnie badać pionowe i poziome
ukształtowanie powierzchni danej okolicy Księżyca, jednak
dużo gorzej przedstawia się sprawa przy wyznaczaniu różn ;cy
wysokości punktów tarczy Księżyca oddalonych od siebie
o tysiące czy choćby setki kilometrów. Główną przyczyną tego,
jest brak na Księżycu obszarów wodnych, które stmowiłyby
poziom odniesienia podobny do tego, jaki stanowi na Ziemi
"poziom mórz". Wyrazić należy mniemanie, że właśnie metoda
radarowa pozwoli na względnie najszybsze, najłatwiejsze
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najdokładniejsze wyznaczanie wzajemnej rozn1cy wysokości
różnych oddalonych od siebie punktów tarczy naszego satelity.

i

Metoda ta wzbudza nasze zainteresowanie jeszcze z jednego
względu. Otóż sądzić należy, że właśnie od radarru należy oczekiwać poznania ukształtowania powierzchni Wenus choćby
w jej najogólniejszych zarysach, metody optyczne są tu
bowiem bezsilne z,e względu na otaczającą planetę gęstą
powłokę chmur. Pierwsze echo radarowe od Wenus udało się
uzyskać w 1958 r. 1) uc:z1onym amerykańskim, a w 1960 r.

powtórzyli to astronomowie radzieccy. Co prawda, daleko jest
jeszcze do możliwości badania konfiguracji powierzchni Wenus
metodą radarową, ze względu na niezwykłą sł,a~bość odbitego
echa, niemniej jednak można wyrazić przekonanie, że ·wcześniej czy później to nastąpi. Można na przykład oczekiwać,
że nadajnik radarowy zostanie wysłany rakietą w bezpośrednie
sąsiedztwo planety. Również postęp w dziedzinie konstrukcji
radarowych pozwala mieć nadzieję, że z czasem stanie sie
możliwe wysyłanie odpowiednich impulsów nawet z powierzchni
Ziemi.

KRONIKA
Czy ogólne pole magnetyczne

Słońca.

zmienia.

się

okresowo ?

Pierwsze pomiary ogólnego pola magnetycznego Słońca wykonane
zostały, jak wiadomo, przez H a l e'a. Późniejsze obserwacje poddawały
w wątpliwość realność tych wyników i dopiero bardzo dokładne badania prowadzone od 1953 roku przez H. W. i D . B a b c o ck ów
potwierdziły fakt występowania ogólnego pola magnetycznego Słońca
(jak już o tym pisano bliżej w numerze 3 Uranii z roku 19ti0).
Do roku 1957 wyniki obserwacji wskazywały, iż ogólne pole magnetyczne Słońca wykazuje stale niezmienną biegunowość i natężenie około
l ersteda. Jednakże ostatnie dwa lata obserwacji przyniosły tu dość
ciekawą zmianę. Mianowicie od połowy 1957 roku ogólne pole magnetyczne południowej półkuli Słońca zmieniło znak {z ujemnego na dodatni), natomiast na półkuli północnej podobną zmianę znaku zaobserwoano pod koniec 1958 roku.
Obecnie obydwa bieguny magnetyczne Słońca posiadają odmienny
znak niż przed kilkoma laty. Północny biegun magnetyczny przypada
obecnie w rejonie południowego bieguna heliograficznego, natomiast
południowy biegun magnetyczny w rejonie północnego bieguna heliograficznego {a zatem położenie biegunów magnetycznych na Słońcu
jest obecnie analogiczne jak na Ziemi). Zaobserwowany przebieg zmian
biegunowości ogólnego pola magnetycznego Słońca przedstawiono na
załączonym rysunku {na podstawie pracy H. D. B a b c o ck a, opublikowanej w The AstrophysicaL JournaL, tom 130, Nr 2).
Interesujący jest tutaj fakt, że zmiana biegunowości ogólnego pola
magnetycznego Słońca nastąpiła w okresie maksimum plam słonecznych.
Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że obydwa zjawiska są ze sobą
1)

Patrz Urania 1959 r., nr 8, str. 298.
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ściśle związane 1 ze ogólne pole magnetyczne Słońca podlega rówmez
okresowym zmianom w okresie 22-letnim. Jeżeli przypuszczenie to b:yłoby słuszne, to około roku 1969 i 1980 należałoby się spodziewać
podobnych zmian biegunowości ogólnego pola magnetycznego Słońca .
O słuszności tego przypuszczenia zadecydują dopiero wyniki obserwacji następnych lat - jakkolwiek przypuszczenie takie wydaje się bardzo realne. Najprawdopodobniej zatem nasze Słońce należałoby zaliczyć również do gwiazd zmiennych magnetycznych okresovvych i byłoby
ono w takim vvypadku już ósmą z kolei znaną gwiazdą zmienną magnetyczną okresową.
T J
b
k·

.
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ows

1

Komety 1960 roku

Jak w latach P<JiPrzedlllich podajemy zestawienie kJomet, Jatkre zaobserwowano w ubiegłym roku. Było ich 14, podobnie jak w r. 1947.
Jest to ilość rek01rdowa. NowYch obiektów zarejestrowano 4, periodycznych - 10. Wynika stąd, że "służba komet periodycznych·' działa
jak najlepiej, a to dzięki obliczaniu efemeryd uwzględniających perturbacje ze strony planet, oraz udziałowi w poszukiwaniach obserwatoców uzbrojonych w duże teleskqpy. W pracach tych, podobnie jak
w latach ostatnich, na czoło wysunęła się Elżbieta R o e m er z Hlii
ariz.ońs.kiej Obserwatorium Morrskiego USA. Fosługuje się Ollla l-metrowym teleskopem. W roku sprawozdawczym ma na svvym koncie
odszUkanie ari 7 słabych komet periodycznych wynurzających się z głę
billl przestrzeni międzyplanetarnych. Np. w okresie 29 VI-18 VIII ta
właśnie obserwatorka wyszukała kolejno 5 kJomet.
Z 10 komet peTiiodycznych 7 naleiy do rodzillly JOIW.isz,a,, który je
ongiś "schwytał" , 3 do rodziny Saturna. Idzie tu o ·o biekty w chwili
odkrycia słabe, bo od 15m do 21m (!). Kometa 1960e okrąża Słońce
ruchem wstecznym.
Tajemruczo przedstawia się sprawa stosunkowo jasnej (8m) komety
Malscha (19601) , obserwowanej 13 i 14 X przez M a l s c h a w Karlsruhe

Oznaczenie
prowizoryczne

Nazwa

1960 a

Bumharo

l Bumharo

1960 b

Wild

l Wild

l

l

Finlay

1960 d
l

l

G icl as
l

Humason

1960 e

1 - - - -1960 i

1960 j
1960 k
1960 l

Harrington
1

Brooks 2

1

1

Encke
l Schwass mann- 1
-

Wac hmann 2

Borelly

l -- Malscn
1

Candy

V 22

1X 27

lli

1960 III 17

19

1954 III 27

1-- -1

l
l

Roemer
Candy

,

j.~-~ j.~. l i-~ -~

e

-,-i ~ l~t

11,1, _ _ ___
5,58 1,93

9,24 0,655

Rodzina

~
~ 13,2

1

l

Saturna

5,17 0,469
7 6,59 Jowisza
- J - - 1 - -1- - 1
l
l 3,62 11,08 l 6,17 l O, 703
4 l 8,70
"
l- -1- -1 - - l -- 1 - - l -- l
l
4,27
126
1 - - l - - l- l- - 1 - - l - - 1 - -- l 6,60 ll , 77 14,19 l 0,5781 14
Jo wisza
l ~-1-1-1-· ~l - 1 8,55
1- - - l 2,59 ll, f 8 l 3,59 10,56 l 9 6,81
3.52 ,1,87

1--J- - J-

VI 21 l 16
1960 IX l
1- -1
VI 18 l 17
1959 XII 12
l
1--1
VI 29 18
1952 IX lO
-1
VIII 3 19
1960 VI 29
l
1- -1
11 - 1 -1- -1- -1--r- - - 1953VIII 7 l 5,40 11,87 l 3,64 10,49
6 l 6,93
VIII 4 l 18
l
1 -- 1
l- -1- - l -- l - - l - - 1 - - 1 - -- - VIII 17 l 19,5 11954 VII 2 14,09 10,348 12,21 l 0,85
12 l 3,30
l
1- - -1
1--~--~-- ~--~--1 -- l----4 l 6,52
1955 II 27 l 3,49 12,15 14,84 10,39

Me Clure

l Malsch
l

5

11959

-

l

l Humason

- - - -1
Wirtanen
1960 m

1960 n

IV

l

----1
l
1960 f
Comas Sola! Roemer

1960 g
t96o h

I 21 l 14ro

Reinmuth 21 Roemer

1960 c
l

T

1960

1

l

Data
odkrycia ! Jasność

Odkrywca

::0
~

z

......
~

1953 VI 14 l 3,66 11,45 l 5.88 l 0,61
31 l 7,01
1- -1
l11l1- l -l- - 8
X 13
l
l
l- - 1- -l- - 1- -l- - 1- - l - - - X 26

1

~

XII 26

~~~ 1954VIII

l

8

1961

II

13 1' 3,55 11,63 15,47 1 0,47
9

1,06

~~~ 6,68 1 Saturna
151

W tabeli symbole : a, q, Q oznaczają odpowiednio poł owę osi elipsy orbitalnej , jej perihelium i aphelium ; i - poda je nachylenie płaszczy zn y orbity do płaszczy zn y ekliptyki, T - datę przejścia przez perihelium, P - okres obiegu dokoła Słońca ,

l
(X)
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oraz przez H e n dr i e g o (Angliar) w dniu 24 X. z,aprzeazają istnieniu
tego obiektu H . L. G i c l a s i R. B urn h a m z Obserwatorium Lowella. Na. paraeh klisz z dnia 22 i 27 X , pokrywających odnośne wydnki nieba, stosując mikroskop błyskowy, nie zm.aleźli oni żadnego
obiektu kometanlego jaśniejszego od 16m.
(Wg Cyrkularzy Międzynarodowej Uniri Astronomicznej nr 1706-1745
i Annuaire pour l,an 1957, publie par le Bureau des Longitudes).
Jan Gadomski

Czy nowa planetoida ?
W dniu 22 paździ ernika 1960 r., w Obserwatorium Lewella we
Flagstaff (Arizona), H . L . G i c l a s odkrył szybko poruszający się
obiekt 9 wielkości gwiazdowej. Nieznane ciało niebieskie przebywało
w ciągu .doby łuk prawie 2°, a jego słabnący z każdym dniem blask
wskazywał, że oddala się ono od Ziemi.
W ciągu następnych dni dokonano kilkunastu obserwacji fotograficznych, z których B . G . M ar s d e n w Obserwatorium Yale (Connecticut) wyznaczył okołosłoneczną orbitę eliptyczną tego ciała . Okres
obiegu wokół Słońca okazał się równy 3,35 roku, a średnia odległość
<Od Słońca a = 2,24 jednostki astronomicznej. Ze względu na dość
<luży mimośród (e = 0,53) ciało to zbliża się do Słońca w perihelium na
odległość q = 1,05 j. a., a więc przechodzi blisko orbity Ziemi. Odległość kątowa perihelium od linii węzłów, gdzie orbita tego ciała przecina płaszczyznę orbity Ziemi, jest duża (ro = 155°), ale nachylenie pła
szczyzny orbity do płaszczyzny ekliptyki jest niewielkie (i = 3°,67),
możliwe jest zatem duże zbliżenie nowoodkrytego ciała do Ziemi (poniżej 0,1 j. a.). Obserwowany w październiku ubiegłego roku szybki
ruch tego ciała wśród gwiazd był spowodowany właśnie takim bliskim
przejściem koło Ziemi.
W lutym b. r. ciało to jest odległe od Ziemi już ponad l j. a.
i oddala siq nadal (jasność jego wynosi teraz około 19m). Jest to prawdopodobnie nieznana, nowoodkryta planetoida.
(Wg Cyrkularzy Międz. Unii Astronomicznej 1741-1745)
G. Sitarski
Nowe dane o Supernowych
Szereg interesujących wyników uz.yskaJllo ostatnio w dziedzinie obserwacji gwiazd Supernowych. W międzynarodowym programie bada t'1 ,
kierOWiaJilym p!I"7Jez Z w i ck y'e g o, obok obse[Watoriów na M t. Pa!Lomall"
i Mt. Wilson biorą udział obserwatoria w Bernie, w Meudon we Francji
i Steward Observatory w Amonie. Jeszcze przed wojną Zwicky wraz
z John s o n e m ropoczęli obserwacje za pomocą 46 cm kamery Schmidta,
odkrywając 19 Supernowych w ciągu 5 lat. Między innymi zaobserwowali oni najjaśniejszą z kiedykolwiek dostrzeżonych, Supernową X
w galaktyce spiralnej re 4182. W maksimum blasku była ona miliall'd
razy jaśniejsza o<l Słońca.
W wyniku obecnego programu, rozpoczętego w 1954 roku, odkryto
:25 dalszych obiektów. Szczególnie dużo wykrył Humason na Mt. Palomar używając 120 cm kamery Schmidta. A oto wyniki dotychczasowych obserwacji. Okarzuje się, że SupernOIWe wybuchają, przynajmniej
w najjaśniejszych galaktykach, znacznie częściej, niż oo 300 1at, jak
dotychczas przypuszczano. W trzech spilralnych galaktykach, w ciągu
ostatnich 60 lat uka.mły Slię po trzy Supernowe. Zresztą i w nasZJej
Galaktyce występują one przypuszczalnie dość często, sądząc po ilości
obserwowanych metodą radioastronomiczną obiektów, będących prawdopodobnie pozostałością po dawnych wybuchach.
Zwicky sądzi , że ze względu na mezwykle dużą jasność, Supernowe
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będą mogły służyć do wymaczania odległości daJekich galaktyk Tą
metodą ocenił on odległość gromady galaktyk w Pan.nie na około 20
milionów lat światła. Wyznaczona stąd stała Hubble'a wynosi 175 km
na sekundę i na milion parseków, a zatem więcej, niż uzyskana innymi
metodami. Jedna z najodleglejszych gromad galaktyk wykazuje prędkość
udeczik.i bliską połorwie prędkości światła. Przyjmując powyższą stałą
H u b b l e'.a otrzymujemy, że odległość gromady wynosi 2,5 miliarda
lat światła. Jeżeli sbała H byłaby mniejsza, odległość wzrosłaby do olroło
6 miliaocdów la't światła.
·
Poszukiwania Supernowych prowadzone są w 64 polach na niebie,
w których znajduje się około 4 000 galaktyk. W ciągu roku każdy obszar był fotografowany średnio pięciokr6tnie. W wypadku zauważenia
Supernowej, galaktyka, w której ją wykryto, była obserwowana wielokrotnie w celu wyznaczenia krzywej zmian blasku. Słabsze Supemowe
Qbserwowano fotograficzni,e, zaś jasność najjaśniejsrzych mierzyli Ar p
i S a n d a g e fotoelektryc:zm.ie za pomocą pięciametrowego teleskopu.
Greenstein uzyskał nawet widma kilku objektów. Niżej zamieszczona

tabelka zawiera dane o ostatnio odkrytych Supernowych.
Nr
l

2

3
4
5
6

l

Galaktyka
NGC 350
NGC 492
Bez nazwy
NGC 733
Bez nazwy
NGC 508 !

- l

m gal

Pierwsza obserwacj a Supernowej

11.8

6.

14.5

4.

16.0

28.

11.2

28.

16.0

10.

15.0

13.

l.

m

1959

V. 1959
V J. 1959
VI. 1959
II. 1958
VI. 1958

- - -

16.0
18.5
14.0
13.0
17.5

l

1e.o

Zwraca uwagę Supernowa nr 3, której jasność maksymailna sześcio
'krotnlie przekraczała jasność całej galaktyki.
(Wg PubŁ. of the Astron. Society of the Pacific, nr 426, 1960 r.
i Sky and Telescope, December, 1960)
B. Paczyński
Niezwykłe

zjawisko obserwowane koronografem

Podczas obserwacji Słońca koronografem w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym na Petrinie w Pradze w dniu 16. VIII.
1960 r. zauważono niezwykłe zjawisko. Przez pole widzenia instrumentu przemieszczały się w jednym kierunku liczne świecące punkty.
W ciągu 5 godzin obserwacji przeleciało ich kilka milionów. Jak szybko
'Się zorientowano, były to nasiona brzóz unoszone przez wiatr. Jasność
•dawanych przez nie refleksów była tak duża, że udało się sfotografo-wać zjawisko przy ekspozycji zaledwie 1/25 sekundy i mimo obecności
filtru w układzie koronografu.
W związku z powyższym pragnąłbym dodać, że kilkakrotnie w czasie obserwacji Księżyca widziałem przelatujące na tle jego tarczy ptaki.
.Jest to zresztą między innymi jeden :lle znanych już dowodów, że ptaki
odbywają nocne wędrówki.
Ilość tego rodzaju pseudoastronomicznych obserwacji i zjawisk jest
<!ość duża. Bywają one bardzo różnorodne, niekiedy wyglądają bardzo
niezwyikle i ciekawie i są przyczyną różnych "odkryć".
(Wg Rise Hvezd, nr 12, str. 23·8, 1960 r.)
A. Marks
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OBSERWACJE
Jeszcze o zmianach blasku gwiazdy zmiennnej U Hya
Niedawno (paltrz "Urania", 1961, Illr l, str. 19-20) niżej podpisaJni
przypuszczenie, że gwiazda zmienna U Hydrae ma pólregulai1ny charakter zmian bLasku, przy czym możliwe jest występowalilie
dwóch okresów (450d 01raz trzysta kilkadziesiąt dni). Nilniejsza notatka
jest roboczym srtrresZiczeniem opracOIWiaJnia, mającego objąć wszystkie
opublikowane obserwacje tej gwli.a1:z.dy i zawiera wynilki obserwacji
z lat 1951-1960.
Ostatnie dziesięć lat jest dobrze wypełnione obserwacjami głównie
d7Jięk.i. wysilkoan amerykańskich amaJtorów (AAVSO), a od 1957 roku
również dzięki systematycZIIlym obserwacjom obserwat01rów polskich
(SGZ-PTMA; Sekcja Gwiazd Zmie111nych PTMA).
W latach 1951-1960 został zgromadzony materiał w liczbie 210 obserwacji, w tym 134 obserwacje przypadają na AAVSO, 76 obs&w-acji
na SGZ-PTMA (obserwacja oznacza tu wynik średni dla danego dnia.
liczony niejednokrotnie na podstawie ocen wielu obserwatorów).
Załączony wykres sporządzony jest w
jednolitym systemie (system AA VSO) uzupełniony 44 obserwacjami polskimi (A. B i s ku p s k i,
H. KaczmaJrek, Z. Kieńć, L. Wohlfeil) i obejmuje okres:
styczeń 1951 -maj 1958. Pozostałe 32 obserwacje SGZ-PTMA nie zostały
wyki01rzystane na wykresre ze względu na brak nawiązania z obserwacjami ameryk,ańskimi (dotychczasowe obserwacje AAVSO opublikowano
tylko do maja 1958 roiku). Punkty na wykresie są punktami Śii"ednimi
lO-dniowymi.
Wykres pozwolił wyznaczyć 4 maksima wysokie (tabela l) oraz 5
maksimów niższych Gtabe1a 2). Maksilina oznaczone gwiaJZdką - patrz
"Urania", 1961, illlr l, str. 19-20).
wysunęli

Tabela l.
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--Moment maksirnum W
w J . D.

lmaksymalny
Blask
l
l

> 2434 200

Interwał
w dn~ach

- m

5 25

800

5.20

2435 290

5.20

2436 160

4.90

585*

-

2437 030*

-

600
490
860
425
445

l

Odskoki O - C liC'lOile są na podstawie
prowi!Zo:rycznych elementów:
Max W
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l
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Tabela 2.
Moment maksimum N
w J. D.

Blask
maksymailny
m

2434 450

5.60

5435 135

5.50

485
960

5.50
5,35

2436 300

5.10

670*

l

l

Interwał

w dniach

l
685
350
475
340
370

-

jo-c

E

l
-

3
l

l

+

5
-50

o

-70

l

+ 35
+ 5
+ 5

2
3

Odskoki O- C liczono na podstawie elementów :
Max N = J. D. 2135 555 + 370 X E
Jak widać z wykresu maiksima W są zmykle jaśniejSIZe o Orn3 niż
sąsiednie maksima N. Zaobserwowany zakres zmian blasku wynosi
4lll9 - 51')18.
Resumując
warto sformułować następujący wniosek: Gwiazdę
=ienną U Hydrae, uważaną dotychczas za gwiazdę nieregularną, należy zaliczyć do gwiarzd półregula~rnych (typ zmienności lcr~ według
klasyfikacji B. W . Kuk ark i n a; patrz "Pieremiennyje zwiozdy", tom
III, str. 147-148). Nakładające się nawzajem okresy mają długości:
44ld i 370d. P >
rz)'IIllajmniej wskazują na to obserwacje z osta~tnich dziesięciu lat.
Andrzej Biskupski, Henryk Kaczmarek

Obserwacje plam

słonecznych

gołym

okiem w r. 1960

W dniu 29. III. 1960 r . rozpocząłem systematyczne obserwacje pilaro
słonecznych gołym okiem przy użyciu filtru zielonego.
ZastosOWJałem następującą skaJlę widoczności plam: l
bardzo
łatwo wicloc.z.na, 2 łatwo widoczna, 3 wyraźnie widoczna, 4 widocwa, 5 - z trudem widoczna. W późniejszej praktyce dodałem
jeszcze stopnie krańcowe: 1/ 2 - wyjątkowo łatwo widoczna, 6 - chwilami widoczna i 7 sugestywnie chwilami widoczna (w ostatnim
Wypadku kontrolowałem fotosferę przy pomocy lunetki 8X 45 w celu
wyelilmilnow:aJnia złudzeń optycznych) . Skail.a ta, ze względu na wy11aźnie
subiektywiny charakter oceny oraz siln.y wpływ warunków aJtmosferycznych jes t raczej orientacyjna.
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W celu przypisania obserwacjom pewnych wag

wskaźnilk

za~plamienia

wprowadziłem

tzw.

J:

l
l
J=-+-+
.. ......... +wlwl
ro2
1

gdzie f - ilość plam widzianych gołym okiem, w - widoczność każdej
z plam według podanej wyżej skali.
Wskażn.iik Z'aJplamienia J odtwaJrZa w pewien sposób stan zaJplamienia, gdyż liczba Wolfa W = lOg + f nie jest tu miarodajna. Powierzchnię plam widocznych gołym okiem ujmuje widoczność w oraz ich
ilość f, dla której przeprowadzono sumowanie. Zresztą liczba Wolfa
określa też w pewien sposób łączną powierzchnię plam, zależną przecież
od ilości grup i plam.
Materiał obejmuje 155 dni obserwacyjnych i 30 grup plam. Ciekawsze obserwacje to szczególnie duże plamy w dniach 29. III 3. IV (1), 18-21. V (l) i 13-14. XI (2 i 1,5); ostatnia z wymienionych.
plam jest związana z obserwowanym w Ondl!"zejowie (CSR) wybuchem
sŁo:n.ecznym, w okresie obserwacji pierwszej zauważyłem silne zaniki
radiostacji na falach średniiCh. 4 plamy jednocześnie obserwowałem
17. VIII, 3 plamy - 2. VII, 13, 14, 15 i 18. VIII, wreszcie 2 plamy 14. IV, 4. VI, 5. VII, 19, 20 i 22. VIII, 9, 10, 11, 12 i 25. IX oraz 17. X.
Dni bez plam było 71.
Włodzimierz Jodłowski

-

Warszawa

KALENDARZYK HISTORYCZNY
Pierwszy

wyłom

w nauce Ptolemcusza

W dniu 9. III. 1497 r. 24-letni scholarz uniwersytetu bolońskiego.
K o p e r n i k, dokonał w Bolonii obserwacji zakrycia Aldebarana przez Księżyc. Celem jej było obalenie błędnej teorili. ruchów
Księżyca, podanej przez P t o l e m e u s z a. Z teorii tej, opartej na
epicyklach i ekwansach wynikało, że Księżyc w czasie kwad!ratur
(I i III kwadra) jest dwa ~razy bliższy Ziemi, niż w czasie syzygiów
(pełnia i nów). Oazywiście był to rażący błąd, gdyź tar"za Księżyca
w kwadraturach nre porwiększa się przecileż dwukrotnie w stosunku
do tego, co obserwujemy w syzygiach.
TI"Ly dni przedtem, 6. III. 1497 r. (była to pierwsza ob.~erwacja
astronomiczna Kopernika) ~naczył on szerokość geografic:.mą (Q)}
Bolonili, wymierzając wzniesienie bieguna niebieskiego nad tamtejszym
horyzontem. Otrzymał wartość <P = 43°30'. Było to potrzebne do obliczenia w promieniach ziemskich (R) od ległości Bolonii w chwili obserwacji od lini!i. prostej łączącej środki Ziemi i Księżyca (r = R cos Q)).
Z początkiem nocy 9. III. wyznaczył Kopernik dokładny czas z pomiarów wysokości nad horyzontem paru jaśniejszych gwia'ld o znanych
oczywiście współrzędnych. Czas ten był przechowywany prawdopodobnie przy pomocy klepsydry wodnej lub piaskowej.
Pod koniec "piątej godziny nocy" Aldebaran zniknął nagle Zla ciemnym brzegiem tarczy księżycowej w pierwszej kwad!rze. Z momentu
zniknięcia, po uwzględnieniJU miejsca brzegu tarczy, gdzie zjawisko
nastąpiło, obliczył KQpernik dokładne, aktualne położenie na tle gwiazd
środka ta.rezy Księżyca dla Bolonii. Położ.enie geocentryczne Księżyca
na tle gwiazd z:nane było z tablic ruchu Księżyca opartych na obserwacjach. Różmea obu położeń dała paJralak!sę (n) Księżyca w momenore

Mikołaj
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obserwacji i za~razem jego odLegliość D od środka Z.ierni. P~ala.ksa
dobowa Księżyca wynosi - jak wiadomo - około 1°.
Obliczenia wyk()l!la!Ile TIJazajutrz wyka<z.ały, że odległość Księżyca
w pierwszej kwadrze wynosiła około 60 promieni ziemskich, a więc
była taka sama jak w syzygiach. Pierwszy wyłom w nauce Ptolemeusza
został dokonany; jego teoria ruchów Księżyca legła w grumch.
J. Gadomski

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE NA SWIECIE
Europa
Kończąc przegląd obserwatoriów astronomicznych na świecie EuroQ.ą,
napotykamy na kraje w których "gęstość" obserwatoriów jest znacznie
większa niż w Polsce. Są to w szczególności: Szwajcaria, Niemcy, Czechosłowacja, Włochy i in. Pamiętać wszakże należy, że nie ilość odgrywa tu istotną rolę 1 ). Większość krajów Europy przewyższa Polskę
jakością i rozmiarami instrumentów astronomicznych. Oto wykaz obserwatoriów europ€jskich, posiadających duże teleskopy (tj. reflektory powyżej l m, lub kamery Schmidta powyżej 60 cm):

Obserwatorium

Kraj

Instrument

Asiago
Gran-Sasso
(obs. rzymskie)
Hamburg-Bergedorf

Włochy

reflektor 120 cm

Włochy

Krym
Milano-Merate
St. Michel
(Haute-Provence)
Saltjobaden
(Sztokholm)
Watykan

ZSRR

Francja

kam. Schmidta 65 cm
kam. Schmidta 80 cm
reflektor 100 cm
reflektor 125 cm
reflektor 102 cm
reflektor 193 cm
reflektor 120 cm

Szwecja
Watykan

reflektor 100 cm
kam. Schmidta 64 cm

Niemcy

Włochy

Podana tu lista ulegnie już w najbliższym czasie poważnym zmianom. W szczególności, jeżeli chodzi o największy teleskop Europv. to
reflektoT Obserwatorium Haute Provence będzie nim bardzo krótko.
W Centralnym Obserwatorium Astronomicznym A. N. NRD, pod Jeną
wchodzi do eksploatacji reflektor ·o średnicy 2 m; równocześnie
w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym na ukończeniu są prace
montażowe przy reflektorze o średnicy 260 cm (trzecie miejsce w świe
cie, po Mt Falomar i Lick).
1)

Por. uwagi na ten temat w pierwszym artykule cyklu
1960.

sierpień

Urania~
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Za ok. 2-3 lata w Piwnicach pod Toruniem stanie pierwszy polski
Schmidta o średnicy płyty korekcyjnej 60 cm

"duży" teleskop, kamera
(zwierciadło 90 cm) 1 ).
1
)

Por.

artykuł

S. P i o t r o w ski e g o "Z planów rozwoju astro-

nomii polskiej" w Uranii, luty 1960.

J. Smak
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KRONIKA PTMA
Komunikat Sekcji Meteorytyki PTMA
Sekcja od kilku lat poszukuje adresu p. F. R oj k o w ski e g o
(ostatni adres w Łodzi), który w latach przedwojeamych był znaila~ą
i posiadaczem znalezdiOIIlych przez siebie na Pomorzu przy eksiPloatacji.
kamienia poligonalnego (do budowy dróg) kilku okazów meteorytów
żelaznych (patrz Problemy, Nr 12 z r. 1951, str. 860). PonieWiaż dotychczas nie udało się Sekcji skomunikować się z p. Rojkowskim dla uzyskania bliższych danych, ornz z uwagi na wagę poruszonej sprawy dla
nauki, Sekcja zwraca Slię do Zarządów Oddziałów, wszystkich członków
i sympatyków PTMA z prośbą o przeprowadz.enie ze swej strony poszukiwań p. Rojkowskiego i ewentualne skomunikowanie się z nJm, lubo
dostarozenie jego adresu Sekcji.
J. Pok1·zywnicki

Walne Zebranie

Oddziału

Warszawskiego PTMA

Dnia 19. I. 1961 odbyło się pod przewodnictwem prof. dr. W. Z o n n a
Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PTMA. Obrady poprzedził
odczyt dr. J. G a d o m ski e g o pt. "Rozmiary Kosmosu" i film naukowy. Oddział liczy 473 członków. W r. 1960 zorganizowano 6 odczytów
z frekwencją 575 osób, wydano i rozesłano do 309 obserwatoriów Dodatek Naukowy do Uranii nr 2. Ukończono rozprowadzenie wśród
członków PTMA 26 teleskopów Maksutowa z PZO, 11 lunetek pryzmatycznych i 2 lornetek. Z Koła promieniowała silnym nurtem popularyzacja astronomii poprzez prasę, odczyty, radio i telewizję. Pokazów
nieba odbyło się 33 przy udziale 585 osób. W Kole też ma siedzibę
Redakcja Uranii, ;Redakcja Dodatku Naukowego do Uranii orcfZ Sekcja
Gwiazd Zmiennych PTMA.
W pkresie sprawozdawczym pracowało 5 sekcji: l) Obserwacyjna
(mgr A. Wrób l e w s ki) - 2000 obserwacji gwiazd zmiennnych i 80
jasności
komety B urn h a m a (1959 k), 2) Obserwacji specjalnych
(dr M. Bielicki), 3) Meteorytyki (dr J. Pokrzywnicki), 4) Radioastronomii (inż. J. Kan i e w s ki) i 5) Instrumentów i szlifowania
zwierciadeł (inż. K. C z e ty r b ok) 5 zwierciadeł o średnicy 15 cm.
Prezesem nowowybranego Zarządu Koła został dr. J. G a d o m ski,
na wiceprezesów powołano prof. dr. F. Kęp i ń s ki e g o, prof. dr. W.
Z o n n a, doc. inż. T. A d a m s k i e g o i mgr inż. K. C z e tyr b ok a.
J. Gadomski

TO i OWO
Za trudne dla astronom ów...
B e t e l g e u z e jest - jak wiadomo wszystkim milośnikom astro-·
nomii - jedną z najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru Oriona, pięknie
zdobiącego nasze zimowe noce. Według pomiarów A. A. M i c h e l s o n a,
średnica tej imponującej, o silnie czerwonym zabarwieniu gwiazdy,
jest 300 razy większa od średnicy Słońca.
Nawet rdzenni Anglicy i Amerykanie (cóż mówić o innych narodach!) przeróżnie wymawiają jej nazwę. A więc przykłady: "beetle·
goose" (czytaj: bitl guuz), .,battle guess" (batl gues), lub "beat a goose ...
(bit e guuz).
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Pewnego razu na zebraniu astronomicznym, na którym był obecny
Michelson, wiele razy padło to słowo w ymawiane za ka ż dym razem
odmiennie.
"Jak Pan wymawia to słowo, profesorze Michetson?- zapytał ktoś
do niego. " Wydaje się, że nikt tego tutaj nie wie'" ,.I ja
-nie wiem" - odrzekł człowiek, który zmierzył jej średnicę*- "zawsze
obchodzę je, używając oznacze-nia astronomicznego atfa Orionis".
zwracając się

Właściwy

sposób wymawiania jest taki, jak

gdybyśmy

zgłoskowali:

Bet-el-guz.
Z literatury

amerykańskiej

*

*

opracował

J . Pagaczewski

*

W teleturnieju prosoznawczym pod nazwą "Prasa to potęga", zorganizowanym z okazji 300-lecia prasy polskiej przez Zarząd Główny
RSW "Prasa", Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i "Ruch" z przyjemnością stwierdzamy istnienie pytań dotyczących naszego czasopisma
"Urania". M. in. w eliminacjach wojewódzkich teleturnieju odbytych
w miesiącu listopadzie w Krakowie, zwycięzca ich p. Jerzy Bąk o wski otrzymał następujące pytanie konkursowe: "Tematyką jakiej dziedziny wiedzy zajmuje się czasopismo .. Urania'" i jak często się ukazuje?"" Mimo, że wspomniany uczestnik konkursu nie jest członkiem
się nie interesuje,
odpowiedział bezbłędnie: " »Urania« jest organem Fotskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, wychodzi co miesiąc i zamuje się tematyką z dziedziny astronomii". świadczy to wymownie o popularności
i szerokim zasięgu naszego czasopisma wśród społeczeństwa p olskiego.

PTMA i zagadnieniami astronomicznymi specjalnie

A. Cichowicz

*

*

*

*

*

*

W jednej ze szkół, na lekcji astronomii na pytanie: ,,Jakie ciała
niebieskie poza Księżycem wykazują fazy?", padła odpowiedź: " Fa zy
wykazuje Wenus, zawdzięcza je GaLiLeuszowi, a Kościół go za to potępił".

Autentyczne!

M. Ledócho~ski

Najbardziej maną "rodziną" asllronomiczną świata jest niewątpliwie
{jynastia Struwych. Mało kto wie natomiast, że w wieku XVII i XVIII
ogromne znaczenie odgrywała astr0'11.omiczna rodzina Cassinich. Założy
c:elem tej dynastii był słynny G i o v a n n i D o m e n i c o C a s s i n i
(1625-1712), astronom francuski, z pochodze,nia Włoch. Był on odkrywcą
pierścienia Saturna, oraz czterech satelitów tej planety: Thetysa, Diane,
Rhei oraz Iapetusa. G. D. Cassini był również autorem pierwszego
nowożytnego wyznaczenia odległości Słońce-Ziemia. G i a c o m o C a ssin i (1677-1756), syn poprzedniego, wykazywał zainteresowania astronomiczno-geooezyjne; zajmował się m. in. bad<JJniami ksmałtu Ziemi, wyZJnaczan1em ·długości południka itp. 'Drzeci w dynastii, C e s ar e F rancesco Cassini (1714-1784) poszedł w ślady ojca i również zajmował
się przede wszystkim geooezją. Jemu zawdzięczamy qpra<Cowarrl.ie pierwszych metod triangulacji, oraz zakończenie prac, których wynikiem
byla długość południka, użyta później do zdefiniowania metra ((według
pierwlOtnych zamiarów l m miał być równy 1/20 000 000 części południlm
pacyskiego).
J. Smak

*) W grudniu 1920 r. (0".047).
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Marzec 1961 r.

Zalfaz rpo zachodz1e Słońca pięknym blaskiem świeci na niebie
Wenus. Odnajdujemy ją bez trudu nad zachodnim hocyzontem. Wenus
osiąga największą jasność 5 marca (--4.3 wielk. gwiJazd.) i od tego
dnia już słabnie (pod koniec m.Lesiąca jasność jej wynosi około
-3.7 wielk. gw.). Dąży do dolnego złączenia ze Słońcem w kwietniu
i z dnia na dzień zachodzi owaz wcześniej. W lunecie odwracającej
Wenus podobna jest do sierpa Księżyca przed nowiem. Warto obserwować, jak w ciągu miesiąca sierp Wenus staje się caraz węższy,
ale jego średnica stale wzrasta (od 37" na początku miesiąca do 56"
w ostatnich dnia·ch marca).
Merkury jest w tym miesiącu niewidoczny. Wprawdzie w drugiej
połowie marca osiąga największe odchylenie zachodnie od Słońca , ale
jednocreśnie wajduje się na części swej orbity poło·żonej pod płasz
czyzną ekliptyki, w związku z czym w.:;chodzi na krótko przed Słońcem
i praktycznie nie możemy go odszukać.
Natomiast nad ranem powinniśmy już odnaleźć Jowisza i Saturna,
świecących blisko siebie nisko nad południowo wschodnim horyzontem.
Saturn wschodzi nieco wcześniej od Jowisza, ale Jowisz jest znacznie
jaśniejszy, łatwiej go więc odnajdziemy na całkiem już jasnym niebie.
Saturn św1eai dość blisko Jowisza, na prawo od niego. Obie planety
przebywają na pograniczu gwiazdozbiwów Strzelca i Koziorożca, gdzie
zupełnie nie ma jasnych gwiazd
Mars Widoczny jest prawtie całą noc w Bliźniętach, stale oddala
się od Ziemi i słabnie (od +0.3 do + 0.9 wielk. gw. w ciągu miesiąca).
Urana odnajdziemy łatwo przez lornetkę, a Neptuna przez lunetę.
Natomiast Pluton dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy, a jego
obserwacji dokonuje się najczęściej na drodze fotograficznej. Te trzy
planety widoczne są prawie przez całą noc: Uran i Pluton w gwiazdozbiorze Lwa, a Neptun w gwiazdozbiorze Wagi.
Przez większe lunety możemy także obserwować prawie przez całą
noc dwie planetoidy: Eunomię i Antygonę . Gdybyśmy sfotografowali tę
okolicę nieba, gdzie przebywa planetoida, to po dłuższej ekspozycji
(podążając kamerą za ruchem dobowym sklepienia niebieskiego) odnaleźlibyśmy na kliszy planetoidę bardzo łatwo: obrazy gwiazd widoczne
będą w postaci punktów, natomiast planetoida pozostawi ślad w postaci niewielkiej kreseczki (będzie to wywołane własnym ruchem
planetoidy wśród gwiaiZd). Nie mając jednak do dyspozycji astrografu,
odnajdziemy planetoidę sporządzając dokładny rysunek tej okolicy
nieba, gdzie przebywa planetoida, zaznaczając na nim położenia
wszystkich gwiazd widocznych przez lunetę. Jeśli porównamy dwa
takie rysunki z różnych nocy (albo nawet z jednej nocy, ale wykonane w odstępi•e kilku godzin), to planetoidę rozpoznamy jako tę
wśród słabych
gwiazd, która zmieniła swoje położenie względem
gwiazld sąsiednich. W podobny sposób można także odszukać Urana
i Neptuna.
ld3h Księżyc bliJSk:i pełni przechodzi o 2• na południe od Urana.
Urana odnajdziemy więc przez lunetę w odległości 4 średnic tarczy
Księżyca na północ od niego.
2d Częściowe zaćmienie Księżyca. Foczątek zaćmienia widoczny we
wschodniej części Azji, na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej,
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na Oceanie Spokojnym, w Antairktyce, Australii i wschodniej części
Oceanu Indyjskiego. Koniec widoczny w Azji, na z,achodnim wybrzeżu
Ameryki Południowej, na Oceanie Spokojnym, w Antal['ktyce, Australii
i na Oceanie Indyskim. Zaćmienie trwa około 3 godzin, a moment
największej fazy (około 0.8 średnicy tarczy Księżyca) przypada o 14h30m
(w Po1sce Księżyc jest w tym czasie nilewidoczny).
5d Wenus w największym blasku (-4.3 wielic gwiazd.).
6d Merkury nieruchomy w rektascensji.
12d21h Księżyc w złączeniu z Saturnem w odległości 3°.
13d1h Księżyc mija Jowisza w odległości 3°, Rankiem możemy
odnaleźć nad południowo wschodnim horyzontem sierp Księżyca, a na
prawo od niego Jowisza i Saturna. Wszystkie trzy ciała, dość bliskie
siebie, tworzą piękną konfigurację na porannym niebie.
14d21h Merkury w niewidocZillym złączeniu z Księżycem . O Uhl
Merkury prze szedł przez węzeł zstępujący swej orbity, a więc na
część orbity położoną pod płaszczyzną ekliptyki.
18d20h Wenus w złączeniu z Księżycem dwa dni po nowiu. Wieczorem obserwujemy nad zachodnim horyzontem sierp Księżyca, a około 12° na północ od niego pasno świecącą Wenus. Gdybyśmy mogli
dostrzec gołym okiem wygląd taTczy Wenus, to stwierdzilibyśmy, że
Księżyc i Wenus mają wygląd prawie jednakowych sierpów różniących
się tylko rozmiarrumi. N:iJestety, średnica tarczy Wenus jest przeszło
40 razy mniejsza od średnicy tarczy Księżyca i nlie możemy zobaczyĆ'
tarczy Księżyca i Wenus jednocześnie (ze względu na dużą odległość
kątową na niebie obydwa ciała nie zmieszczą się jednocześnie w polu
widzenia lunety).
19d Wenus nieruchoma w rektascensji. Od tego dnia rektascensja
Wenus będzie malała, a ponieważ rektaroensja Słońca stale rośnde,
więc odległość Wenus i Słońca na niebie będzie się szybko zmniejszać .
20d Merkury w największym o.d chyleniu zachodnim od Słońca
(kąt odchylenia 28°). WClli"U.TTIk:i obserwacji MerkUI['ego o świcie są
jednak bardzo niedogodllle i praktycznie planeta nie jest w tym
miesiącu widoczna. O 2lh33m Słońce wstępuje w znafk Barana, mamy
początek wiosny astrono:młcznej.
•
24d19h Księżyc w pierwszej kwadrze przechodzi o 7° na południe
od Marsa. Moment złączenia naJStępuje niedługo po chwili górowanda
obydwu ciał, a więc \vidzimy je w tym czasie w pobliżu południka.
Minima AJ.goLa (beta Perseusza): marzec 2d5h10m, 5d2hOOm, 7d22h55m.
10d19h40m, 28d0h35m, 30d21h25m.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim.

KRONIKA ZAŁOBNA
Dnia 11 stycznia 1961 r. zmarł wieloletni członek PTMA, członek
Zarządu Białostockiego Oddziału PTMA, Konstanty K o s i ń s k i, przeżywszy 74 lata. Zmarły był aktywnym członkiem Oddziału i wybitnym
pedagogiem. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia
Polski i Złotym Krzyżem Zasługi Cześć jego pamięci.
Zarząd

Koła

PTMA w

Białymstoku

Errata: W nr 2 "Uranii" na str. 46 umieszczono omyłkowo nazwisko
p. St. R. Brzostkiewicza pod artykułem p. B. Gomółki. W nr l na
str. 23 (w. 15 od dołu) zamiast 1960 powinno być 1910.
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PLANETY i PLANETOIDY

Marzec 1961 r

MERKURY
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dozbiorze Panny.
1 Raka.
Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd porównując rysunki
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych. (Uwaga~
współrzędne Plutona i planetoid odniesione są do równonocy 1950.0.).
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona

okładki:

W związku z cyk1em artykułów o kometach przypominamy jedno
z najciekawszych zdjęć jasnej komety Arenda-Rolanda (1956h). Fotografia świetnie ukazująca dwa warkocze komety została wykonana 25. IV.
1957 r. w obserwatocium w Turku (Finlandia).
Znak Zodiaku: Baran
Druga i trzecia śtrona okładki:

Dwie mapy odwrotnej strony Księżyca opracowane na podstawiedokładnej analizy zdjęć prZJes1anych z pokłaldu Łunnika III. Ciągłą
linią zarysowane są utwory dobrze zidentyfikowane, linią przerywaną utwory mniej wyrażne a linią lcropkowaną - utwory, których
kształty są wątpliwe. Obszarr-y ciemniejsze od tła są zalcreskowane.
Większość lcrateTów jest orznaczo:na tylko numerami, nauom.iaSlt nazwy
własne pos.iada tylko killkanaście wyraźniejszych.
Czwarta strona

okładki:

Wielka mgławica gazowa w gwilazdozbiorze Węża (Se11pens) oraz.
otwarta gromada gwiazd M 16, odległa od nas około 4000 lat świetl
nych. Ciemne drobne utwory w mgławicy to globule - prawdopodobnie
kondensujące się oblaki, z których powstają gwiazdy. FollografLa została wykonana przy użyciu niedawno uruchomionego 305 cm reflektora
obserwa.t.ol1ium Licka. (Według Sky and Telescope, XX, nr 5).

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

Marzec 1961 rok
Podlaska - Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Kilińskiego 1, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny wewtorki 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 w poniedziałki l czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sel<retariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna biblioteka . Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym.
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomicznewe wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 l 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
Biała
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Krosno njW ~ Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź - Siedziba oddziału w lokalu własnym przy 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 sekcji obserwacyjnej w czwartki
l w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory w punkcle obserwacyjnym na szczycle budynku, będącego
siedzibą

Oddziału.

-olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. Racizlwlnowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży.
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, liT piętro.
-<>śwlęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
"Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat l biblioteka czynne
we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
~zczecln Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechniki czynny we
środy w godz. 2(}-21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
~zczeclnek Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat 1 biblioteka czyn>le
w poniedziałki 1 czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w kaźdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godz . 18-21. W dniu 16. III . o godz. 19 odczyt mgr A.
Wróblewsklego pt. "Największe kataklizmy kosmiczne".
Wrocław Siedziba w lokalu własnym na Wzgórzu Partyzantów przy ul. Rs.
Piotra Skargi. Sekretariat czynny od 18-19, w poniedziałki, środy l piątki
z wyjątkiem przypadających na te dni świąt. Seanse w Planetarlum dla wycieczek zbiorowych odbywają się za uprzednim porozumleniem z Sekretariatem (tel. nr 47-32). Pokazy nieba lunetami w każdy bezchmurny wieczór.
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JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

LIRYDY*)

Historia roju
W czasach ostatnich rój Lirydów słabo daje znać o sobie,
mimo to jednak jest on sławny jako rój bardzo stary, który
w czasach dawniejszych dawał zjawiska o dużej intensywności. A więc, w okresie między rokiem 1860 a 1870 obliczenia
E. W e i s s a, C. F. P a p e g o i J . G . G a 11 e g o wykazały
bliskie podobieństwo orbity Lirydów z •orbitą komety 1861 J.
H. A. N e w t o n w swojej pracy o historii wielkich rojów
meteorów (1863) był w stanie prześledzić losy Lirydów przez
około 2500 lat. Niektóre ze zjawisk musiały być bardzo niepospolite. A więc C. P. O l i v i er cytuje z Katalogu chiliskiego B i o t a "27 marca 15 roku p. n· e. po północy, gwiazdy spadały na kształt deszczu; były one (tj. ich ślady) l o• do
20• długie: to zjawisko powtarzało się ciągle. Przed osiągnię
ciem ziemi, gasly". Wydaje się, że ostatni wielki deszcz wystąpił w roku 1803, kiedy to, według notatek współczesnych
dzienników zebranych przez H er r i ck a w r. 1839 jeden
obserwator był w stanie policzyć 167 meteorów w 15 minutach "i nie mógł policzyć wszystkich"**). Prace Ar a g o
(1835), B e n z e n b er g a (1838, 1839) i H er r i ck a (1838,
1839) potwierdziły regularność ukazywania się deszczu z radiantem w Lirze, około 21 kwietnia, chociaż liczba obserwacji
była niewielka. Właśnie z powodu nieefektownych zjawisk,
jakie dawał ten rój w ciągu ostatniego stulecia, zebrano o nim
względnie nie dużo ścisłych obserwacji.
Aktywność
Chociaż z pewnych, powyżej
wspomnianych, historyczsprawozdań wyciągnięto wniosek, że rój Lirydów mu-

nych

siał dawniej dawać wspaniałe widowiska, to jego aktywność
w erze wytrenowanych obserwatorów była bardzo mała. Na
przykład, tablica l podaje rejestr maksymalnej aktywności
Lirydów na podstawie obserwacji członków Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego (British Astronamical Association)
z lat 1884-1930 oraz obserwacji echa radiowego {G. S.
*) Artykuł niniejszy jest pierwszym z cyklu, w którym autor
omówi najsłynniejsze roje meteorów. Materiał został zaczerpnięty
głównie z książki A . C. L o v e 11 a Meteor Astronomy (Oxford,
1954). Do tej książki, dostępnej również w tłumaczeniu rosyjskim,
odsyłamy wszystkich zainteresowanych, którzyby pragnęli zapoznać się
bliżej z pewnymi szc z egółami, czy też sięgnąć do obszernej bibliografii

(Przyp. red .).
**) Por. ciekawą

notatkę

w dzia le To i Owo na str. 122.
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Hawkins i M. Almond) od 1947 r. W. F. Denning
1884 i stwierdził czę
obserwowanej później.
M. D a v i d s o n dał sprawozdanie z dokładnych obserwacji
w dobrych warunkach w r. 1912, lecz wówczas ilość Lirydów
wynosiła tylko l na godzinę.
Jest rzeczą prawdopodobną, iż niektóre z obserwacji dają
mniejszą częstość Lirydów skutkiem złych warunków obserwacyjnych albo na skutek faktu, że obserwacje nie pokry-wają samego maksimum, jednakże tylko w roku 1922 aktywność była większa. 21 kwietnia 1922 r., obserwatorawie wschodnio europejscy obserwowali "tempo" ponad .l na godzinę .
Obserwatorawie brytyjscy, chociaż pracujący w dobrych warunkach, nie zanotowali tak wysokiej częstości i sprawozdanie mówi o "bardzo słabych Lirydach" z maksimum w dniu
21 kwietnia o 10h45m.
Przy recenzowaniu pracy Amerykańskiego Towarzystwa
Obserwatorów Meteorów (American Meteor Society) z lat
1919-1925, J. P. M. P re n t i c e porównuje własne obserwacje Lirydów z r. 1922 wykonane w Wk. Brytanii (20. IV.meteor na dwie godziny, 21 IV - 3 meteory na godzinc )
z obserwacjami H. N. Rus s e l l a w Grecji, który 21. IV .
obserwował częstość 96 meteorów w ciągu godziny. Z tego
rozrzutu Prentice wyciąga wniosek, że najbogatsza porcja roju
musi być nadzwyczaj "wąska" .
obserwował troskliwie zjawisko w roku
stość 22 na godzinę, znacznie wyższą od

Tablica l. Maksymalne

r==
Rok
1884
Hl93
1895
1896
1898
1899

ilość/godz.

22
5
6
b. niska
6
b. niska

l

Rok
1901
1903
1912*)
1922
1930
1947

ilości

obserwowanych Liry d ów

ilość/godz.

-~- Rok

8
4
l

3 do 100**)
7
7

*) Davidson, cyt.; **) Zob. uwagi w

1948
1949
1950
1951
1952
1953

ilość/godz.

20
10
6
11

b. niska
7

----

tekście

Nie ma dotychczas żadnych danych o periodyczności roju
Lirydów. Kometa 1861 I, z którą rój jest związany , ma okres
415 lat, lecz dane historyczne nie są wystarczające do stwierdzenia istnienia jakiejś periodyczności w roju. Aczkolwiek
"tempo" jest nieduże, udało się wyprowadzić epokę maksi-

l
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mum z obserwacji w r. 1901 i 1922, dla których ogłoszone
dane rozciągają się na liczne, następujące po sobie, noce. Dane
naniesione na ryc. l ukazują ostre maksimum 21 kwietnia
w obu latach.

5
•

•

1!}01

--x- -x-1,22

0

16

17

18

"9

20

21

22

23

24

25

l<.mecień

Ryc. l. Epoka maksimum Lirydów według obserwacji wizualnych
w latach 1901
1922. (Liczby przy każdym z punktów podają ilość
obserwowanych meteorów).

Radianty
Wydaje się, że pierwszą pozycję radiantu dla Lirydów popał Herrick dla 18 kwietnia 1839 r.: a= 273°, b = -ł-45".
'w. F. Derming (1923) stwierdza, że otrzymał przekonującą
ewidencję ruchu radiantu Lirydów w r. 1885, a w r. 1923 daje
efemerydę wykazującą ruch od a= 269°, b= -ł-33° w dniu
18 kwietnia do a= 278°, b= +33° w dniu 26 kwietnia. Pozycje radiantów otrzymane z obserwacji wizualnych wykazują znaczny rozrzut. Np. Prentice zestawia pozycje radiantów Lirydów wyznaczone przez godnych zaufania obserwatorów amerykańskich i brytyjskich (tabl. 2), dochodząc do wniosku, że odchyleń nie można tłumaczyć jedynie błędami obserwacji i Lirydy muszą posiadać podwójne a nawet wielokrotne
centra.
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Data

l

Tablica 2. Radianty Lirydów
Radiant
1
mete orów ,
(1.
o

l

l

Ilość

Obserwatorzy

d

1922 IV.

1923
1928

"
"
"
"
"
"
"

21
21
21.76
21.82
20.85
23.8
21
21

271°
271
270.0
280.2
280
281.6
272
272

+34°
+33
+32.6
+37.4
+37.1
+35.6
+33
+33'25

7+
4+
17
5-13
28
19
4
11

Wielka Brytania

"

•

U.S. A.

•

"
"
Wielka Brytania
"

•

Wizualne dane o radiancie pochodzą od Prentice'a dla ·J.?owrotów w latach 1930 i 1931: 1930 IV 21, a = 273 .O,
a= +31 ".5, średnica l ·.s (10 meteorów); 1931 IV 22,
a= 272", 3 = +32".5, średnica 2°.5 (4 meteory). Brak jest
danych o obserwacjach pozycji radiantu w latach najnowszych. W ostatnim zestawieniu Prentice (1947-1950) podaie
średnią pozycję radiantu: (l= 271 •• a= +31 •• dodając, że
występuje wiele centrów.
Współrzędne
radiantu otrzymane techniką radio-echa
(G. S. Hawkins i M. Almond, 1952) wynoszą a= 273",
o= +30°, ze średnią średnicą radiantu s·, lecz wobec mał~
ilości godzinnej większą wagę należy przypisać obserwacjom
wizualnym*).
Prędkości

Dane o prędkości meteorów z roju Lirydów są szczupłe.
Od r. 1S95 w publikacjach obserwatoriów brytyjskich znajdujemy tylko 6 wartości prędkości, obliczonych z obserwacji'
wizualnych. Rozrzut tych wartości jest znaczny (od 30 do
64 km/sek) i dokładność niewielka. W tablicy 3 podane są
prędkości wyznaczone metodą echa radiowego przez P. M.
M i l l m a n a, D. W. R. M c Ki n l e y a i C. D. E l l y e t t a.
W roku 1941 (23 IV) udało się też wyznaczyć prędkość jednego meteoru z roju Lirydów fotograficznie metodą podwóinej kamery. Prędkość ta wynosiła 48.47 km/sek na wysokości
S7.5 km i 4S.OO km/sek na wysokości SO.O km (L. G. Ja cc h i a, 194S).
*) Według obserwacji fotograficznych wykonanych w obs. harwardzkim w latach 1940-1955 (Astron. JournaZ, Febr. 1960) radiant
Lirydów przesuwa się od a = 267°20', b = -l-31 •20' (9 IV) do a = ~7!"19',
b = +34"00' (25 IV), (Przyp. red.).
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Tablica 3.

Prędkości

Lirydów wyznaczone
Prędkość

Data
21

IV

"
"
22

"
"
IV 1948

"
21

IV

1948

Autor
Millman i McKinley

"
Ellyett "

"

±
±
±
±

"

echa radiowego

w km/sek

48
48
50
3.0
47
2.0
46.5
3.0
46.1
0.4
49.0 (początek)
43.4 (koniec)

"
"
1949

l- - -"- -

metodą

"
McKinley
"

-~~--

Orbita
Jak wspomnieliśmy powyżej, bliski związek między rojem
Lirydów a kometą 1861 I ustaliły prace Weissa, Papeg~
i Gallego w 1867 r. Elementy orbity komety podane są w tablicy 4, wraz z elementami roju Lirydów (obliczonymi przez
Gallego) oraz ze średnią orbitą Lirydów otrzymaną ze współ
czesnych radiantów i danych o prędkości meteorów.
Tablica 4. Elementy orbity komety 1861 I i roju Lirydów

---Kometa 1861 I
Orbita Lirydów
Gallego
Orbita Lirydów
współczesna

l po-l ~a- 1 ~l l l l

e

q

Eka

d1ant

1864
IV 20
1950
IV 21

o
o
o
30.3 213.4 79.8 0.9835 0.9270
277°.5 30 206 89 0.9829 0.955
34.6,,
0.90
271° 30.5 210 81 0.88
31

w

sz

l

l

b~ość Okres

l
kmtsrk
(geuc.)

48

46.6

'

lat
415
?
19.8

W węźle zstępującym kometa zbliża się do orbity Ziemi
na odległość 0.002 jedn. astr. i związek jej z rojem Lirydów
jest jak najbardziej prawdopodobny.
GRZEGORZ SITARSKI -

Warszawa

JAK ASTRONOMOWIE

BADAJĄ

RUCHY KOMET (III)

3. Poprawianie orbity komety
Po obliczeniu perturbacji w ruchu komety dostajemy zakłócone elementy orbity oskulacyjnej, albo współrzędne x, y,
z (zależnie od metody obliczania perturbacji), na podstawie
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których obliczamy efemerydę komety na jej najbliższe pojawienie. Jeśli perturbacje obliczone były poprawnie, to kometa
powinna zostać odnaleziona w przewidywanym czasie i miejscu na niebie jeszcze wtedy, kiedy jest bardzo słaba i można
ją znaleźć tylko na kliszy fotograficznej, często dopiero po
wielogodzinnym naświetlaniu .
Odnalezienie komety jest najbardziej emocjonującym momentem dla astronoma badającego jej ruch, szczególnie jeśli
przedtem nastąpiło duże zbliżenie komety do Jowisza, co
wywołało w jej ruchu wielkie perturbacje, których poprawne
obliczenie było warunkiem koniecznym dla odnalezienia komety. Zwykle jednak astronom, który poświęcił wiele lat
pracy na zbadanie ruchu jakiejś komety i zna doskonale jej
losy od chwili odkrycia, potrafi przewidzieć jej powrót i wskazać dokładne miejsce ukazania się na niebie na wiele lat naprzód, zbadał ruch tej komety także przez kilka jej obiegów
wokół Słońca wstecz od dnia jej odkrycia (szukając odpowiedzi
na pytanie o pochodzeniu tej komety), ten właśnie astronom
najczęściej nigdy w życiu nie widział swojej komety na wła
sne oczy nawet na zdjęciu! Zrozumiałe jest jednak, że przy
obecnym, tak bardzo rozwiniętym stanie badań naukowych
konieczny jest podział na astronomów teoretyków i obserwatorów, którzy nawet na różnych kontynentach pozostają
w stałym kontakcie i współpracy.
Obserwowane współrzędne komety otrzymujemy najczę
ściej mierząc jej położenia na kliszy fotograficznej względem
sąsiednich gwiazd, których dokładne współrzędne podane są
w katalogach i rocznikach astronomicznych. W uzyskanych
w ten sposób obserwacjach trzeba jeszcze uwzględnić wpływ
zjawiska precesji, paralaksy i aberracji, czyli trzeba przeprowadzić tzw. redukcję obserwacji. Dopiero wtedy możemy porównać obserwacje z efemerydą.
Okaże się jednak, że współrzędne uzyskane z obserwacji
i z podanej efemerydy nie są identyczne, ale różnią się od
siebie nawet wówczas, kiedy uwzględnimy wpływ perturbacyjny wszy«>tkich planet i oczywiście nie popełnimy żadneg_o
błędu w obliczeniach. Te różnice pomiędzy obserwacją a rachunkiem, czyli tzw. różnice O- C (observation mmus calculation), nigdy nie będą równe zeru, a to głównie z dwóch
powodów. Po pierwsze, obserwacje komety obarczone są zawsze pewnymi błędami, bo kometa jest szczególnie niewdzięcz
nym obiektem dla pomiarów jej położenia na kliszy. Obraz
komety nie jest ostrym punktem, tak jak otaczające ją gwiazdy, ale rozmytą plamką, często nawet bez wyraźnego zagę-
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szczenia w środku, trudno więc dokładnie ustalić taki punkt
w obrazie komety, do którego odnosiłyby się współrzędne
zmierzone na kilku kliszach. Po drugie nasze obliczenia nie są
zbyt dokładne, nie ze względu na ich poprawność, ale ze
względu na niedokładność elementów orbity, na których opieraliśmy się rozpoczynając obliczenia perturbacji. Nie zapominajmy bowiem, że pierwsza orbita wyznaczona była z obserwacji, które pokrywały tylko niewielki łuk orbity w pobliżu
perihelium. Ta orbita mogła dobrze przedstawiać pierwsze
obserwacje, ale może nie wystarczać dla następnego pojawienia ,kiedy kometa jest obserwowana zwykle na innym odcinku orbity niż poprzednio.
Gdyby różnice O- C zależały tylko od samych błędów
obserwacji, to byłyby one na ogół bliskie zera i różnice
ujemne powinny być prawie tak samo liczne jak dodatnie.
Niedokładność orbity powoduje jednak, że różnice O- C są
jednego _ znaku (przynajmniej w większym odcinku czasu)
i mogą nawet znacznie różnić się od zera.
Na błędy obserwacji nie mamy właściwie żadnego wpływu,
ale elementy orbity możemy poprawić w taki sposób, żeby
różnice O- C zmalały tylko do niewielkich odchyłek wywołanych nieuniknionymi błędami obserwacji.
Szukamy wi~c
takich sześciu poprawek elementów !::::.[;6, !:::.i, !:::.w itd., które
dodane do elementów orbity początkowej, dawałyby orbitę
najlepiej przedstawiającą obserwacje komety. Co to jednak
znaczy: najlepiej?
Nieznane poprawki elementów możemy powiązać matematycznie z różnicami O- C, otrzymując tzw. równania
obserwacyjne. Z jednej obserwacji mamy dwie różnice O- C:
!:::.a (różnica w rektascensji) i !:::.a (różnica w deklinacji), czyli
dostajemy stąd dwa równania obserwacyjne. Zwykle mam_y
więc do dyspozycji kilkanaście równań obserwacyjnych, wią
żących szukane poprawki elementów z danymi różnicami
O- C. Szukamy jednak tylko sześciu poprawek, mamy wi~c
do rozwiązania znacznie więcej równań, niż niewiadomych
i na ogół nie możemy znaleźć takich niewiadomych, które speł
niłyby nam wszystkie równania jednocześnie. Istnieje wiele
zespołów takich poprawek elementów, które zmniejszą dane
różnice O- C,
zawsze jednak pozostaną pewne odchyłki
różne od zera. Szukamy więc poprawek spełniających równania obserwacyjne w taki sposób, żeby suma kwadratów odchyłek była najmniejsza. W takim też sensie nasze poprawione elementy orbity będą najlepiej przedstawiały obserwacje.
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Ten sposób rozwiązania równań obserwacyjnych nazywametodą najmniejszych kwadratów. Po raz pierwszy zastosował tę metodę L e g e n dr e w r. 1806 do poprawienia orbity
pewnej komety. Potem metodę tę opracował szczegółowo
1 w pewnym sensie uzasadnił matematycznie niemiecki matematyk G a u s s. Trzeba jednak pamiętać, że metoda naimniejszych kwadratów nie ma jakiegoś uzasadnienia przyrodniczego i niewiadome uzyskane z rozwiązania równań
obserwacyjnych tą metodą są tylko umownie najlepsze. Metoda ta jest najprostsza w zastosowaniu praktycznym i, jak
dotąd, nikt nie podał lepszej.
Rozwiązywanie równań obserwacyjnych metodą najmniejzych kwadratów w sposób podany przez Gaussa, czyli tzw.
algorytmem Gaussa, jest rzeczą dosyć s~omplikowaną . I tutaj
właśnie olbrzymi sukces
odniósł
rachunek krakowianowy,
wprowadzony w latach dwudziestych naszego stulecia przez
'Tadeusza B a n a c h i e w i c z a. Algorytm krakowianowy metody najmniejszych kwadratów jest niezwykle przejrzysty,
zajmuje kilkakrotnie mniej miejsca i czasu i nie wymaga takiej męczącej uwagi, jak algorytm Gaussa. Rozwiązywanie
równań obserwacyjnych przy pomocy krakowianów stało się
po prostu łatwe i przyjemne. Także obliczenie współczynni
ków w równaniach obserwacyjnych jest dosyć zawiłe i trudne, ale i tutaj krakowiany znacznie upraszczają sprawę, daJąc większą przejrzystość i możliwość lepszej kontroli rachunków. Rachunek krakowianowy jest wielkim osiągnięciem polskiej astronomii i zdobywa sobie szerokie uznanie na całym
my

świecie*).
Tak więc

wykorzystując obserwacje komety poprawiamy
elementy orbity początkowej w sensie metody najmniejszych
kwadratów. Jeżeli mamy do dyspozycji dużo obserwacji w niewielkich odstępach czasu, to do równań obserwacyjnych nie
wykorzystujemy samych obserwacji, ale tworzymy tzw. miejsca normalne w większych, często równych odstępach czasu.
Polega to, mówiąc najogólniej, na pewnym uśrednianiu różnic
O- C. Tworzenie miejsc normalnych w pewnym stopniu eliminuje przypadkowe błędy obserwacji.
Im więcej obserwacji wykorzystamy, tym lepiej poprawimy elementy orbity początkowej. Dlatego też zwykle korzystamy z obserwacji kilku ukazań się komety i przeprawa-

*) T. Banachiewicz był przez wiele lat dyrektorem Obserwatorium
Astronomicznego w Krakowie, stąd nazwa krakowianów. Rachunek
krakowianowy znajduje zastosowanie nie tylko w astronomii, ale
także w matematyce, geodezji, a nawet w technice i budownictwie.
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dzamy tzw. powiązanie tych kilku pojawień. Opierając się na
elementach jakiejś orbity początkowej obliczamy perturbacje
w ruchu komety wywołane przez wszystkie planety, następ
nie liczymy zakłóconą, dokładną efemerydę na każde pojawienie i porównując obserwacje z rachunkiem poprawiamy
elementy tej orbity początkowej w sensie metody najmniejszych kwadratów. Miarą dokładności takiego powiązania jest
średni błąd jednego miejsca normalnego, który zależy od
wielkości sumy kwadratów odchyłek i od liczby wykorzystanych miejsc normalnych. Powiązanie jest tym lepsze, im
mniejszy jest błąd średni jednego miejsca normalnego.
Ale warunkiem dobrego powiązania jest przede wszystkim
dokładne obliczenie perturbacji. Jeśli jednak poprawki elementów orbity początkowej okażą się duże, oznacza to, że
te pierwotne elementy są mało dokładne, a to znów mogło
mieć wpływ na dokładność obliczonych perturbacji. Często
więc po pierwszym poprawieniu orbity początkowej trzeba
z kolei poprawić obliczone perturbacje. I tutaj widać zalety
metody wariacji elementów, bo jeśli perturbacje były liczone
tą metodą, to nie trzeba liczyć jeszcze raz wszystkich perturBacji, ale można poprawić je różniczkowo, obliczając powtórnie tylko niektóre zmiany elementów, w kilkakrotnie więk
szych odstępach czasu niż pierwotnie. Jeśli jednak liczyliśmy
metodą Cowella, to wszystkie rachunki perturbacji trzeba
ppwtórzyć. Z tak poprawionymi perturbacjami ponownie obliczamy efemerydę, porównujemy ją z obserwacjami i szukamy
metodą najmniejszych kwadratów ostatecznych porawek ele-:
mentów orbity początkowej, raz już "z grubsza" poprawionej. W ten sposób dostajemy wreszcie definitywną orbitę
komety.
Powiązanie kilku pojawień się komety może się nie udać
(śrędni błąd jednego miejsca normalnego będzie bardzo duży),
jeśli pomiędzy jakimiś dwoma z tych pojawień nastąpiło duże
zbli:ż;enie komety do Jowisza. W tym wypadku nawet naibardzi_ej dokładny rachunek perturbacji może nie dać dobrych
wyników z wielu powodów, jak: zbyt mała dokładność elementów .orbity początkowej (ciągle za mały obserwowany łuk
orbity), niewystarczająca znajomość mas planet, a także wiele
nieuwzględnionych czynników wpływających na ruch komety
zwykle w sposób niedostrzegalny (np. ciśnienie światła, opór
ośrodka międzyplanetarnego, czy stała utrata masy komety).
Eonieważ jednak takie duże zbliżeJ).ie do Jowisza może mie~
decydujący wpływ na dalsze losy komety, więc w dalszych;
rachunkach musimy opierać się na możliwie najdokładniej-
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szych elementach orbity, a te dostaniemy właśnie z powiąza
nia wszystkich obserwowanych ukazań się komety nie obejmujących jej bliskiego przejścia koło Jowisza.
I tak drogą kolejnych przybliżeń dochodzimy do coraz
dokładniejszej teorii ruchu komety. I może teraz zdajemy sobie lepiej sprawę z tego, jak ogromnej pracy wymaga podanie
w końcu takiej teorii. Nic też dziwnego, że często dopiero po
kilkudziesięciu latach żmudnych badań i obliczeń uzyskuje
się pełny obraz losów komety od dnia jej odkrycia (a nawet
wiele lat przed odkryciem), aż do czasów aktualnych.

*

*

*

Badanie ruchów komet jest bardzo pracochłonne, a wynik
takich długotrwałych obliczeń jest r1iezwykle mało efektowąy,
bo w rezultacie sprowadza się właściwie do podania sześciu
liczb elementów orbity definitywnej. Wprawdzie takich
kłopotliwych badań wymagają głównie komety krótkookresowe, a ich ruch w układzie słonecznym jest szczególnie interesujący ze względu na możliwość bliskich przejść koło .Jowisza, który może zmienić orbitę komety w sposób zupełnie
nieoczekiwany (Jowisz może np. wyrzucić kometę z układu
słonecznego, albo może tak zmienić jej orbitę, że zaistnieje
możliwość dużego zbliżenia komety do Ziemi, przy czym zderzenie komety z Ziemią, nie jest wykluczone). Zresztą sam
fakt istnienia komet całkowicie usprawiedliwia prowadzenie
jakichkolwiek badań dotyczących tych ciał, chociażby dla
całokształtu obrazu otaczającego nas Wszechświata. Zachodzi
jednak pytanie, czy warto prowadzić szczegółowe badania dotyczące jednej komety kosztem takiego nakładu pracy i poświęcenia często całego życia, aby podać wreszcie możliwie
dokładną teorię ruchu tej komety.
Nad celowością tak dokładnych badań można by się rzeczywiście zastanawiać, gdyby chodziło tylko o samą satysfak-·
cję, że zbadaliśmy w końcu ruch komety tak dokładnie, jak
tylko było to możliwe. Tak jednak nie jest. Dotychczasowe
badańia miały na celu albo sprawdzenie słuszności prawa
powszechnego ciążenia w przypadku ruchów komet (np. wykrycie stałego przyspieszenia ruchu komety Enckego nie dającego się wytłumaczyć przyciąganiem żadnego ze znanych
ciał w układzie słonecznym), albo też były to próby szukania
odpowiedzi na pytanie o pochodzeniu komet (czy komety są
stałymi członkami układu słonecznego, czy też przybywaj_ą
z przestrzeni. międzygwiezdnych i zostają zatrzymane w naszym układzie przez planety; czy Jowisz jest odpowiedzialny
tylko . za schwytanie komet krótkookresowych, czy może po-
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chodzenie tych komet jest znacznie bliżej związane z samym
Jowiszem). Obecnie możemy jednak spojrzeć na sprawę badania ruchów komet także z innego punktu widzenia.
Wiadomo, że kometa jest zespołem wielu cząstek różnej
wielkości dość luźno ze sobą związanych. Za każdym powrotem w pobliże Słońca kometa traci część swej masy, która
potem "ciągnie się" za głową komety wzdłuż jej orbity w postaci roju meteorytów (czego nie należy mylić z gazowym
warkoczem komety!). W rezultacie po kilkudziesięciu obiegach cała masa komety rozproszy się po swojej orbicie i przestanie istnieć jako kometa. Jeśli zdarzy się, że Ziemia w swym
ruchu wokół Słońca przetnie drogę takiej dawnej komety.
t.o observ.rujemy wówczas zjawisko deszczu meteorów.
· Otóż teraz, kiedy sprawa podróży międzyplanetarnych staje
s_ię rzeczywistością, jasne jest, że spotkanie statku kosmicznego z takim rojem meteorytów na orbic:e komety (nie mówiąc już o spotkaniu z samą kometą) może skończyć się katastrofą. A przecież roje meteorytów również podlegają perturbacjom ze strony planet i dokładna znajomość położenia
takich rojów w przestrzeni nie jest rzeczą obojętną dla bezpieczeństwa podróży kosmicznych. Już więc wkrótce moż e
okazać się niezbędne opracowanie katalogów z dokładnymi
orbitami komet i rojów meteorytów, a wtedy dotychczasowe
badania ruchów komet będą tu cennym wkładem.
Komety są więc ciągle przedmiotem szczegółowych badań,
ą ruch ich podlega stałej kontroli. Poznaliśmy pokrótce niektóre sposoby prowadzenia takich badań i widzimy, że kometa raz zaobserwowana nie powinna już wymknąć się spod
naszej "opieki". Trzeba jednak pamiętać, że w każdej chwili
może zupełnie nieoczekiwanie pojawić się nowa kometa. I czy
to będzie słaba kometa teleskopowa, czy też jasna kometa
z pięknym warkoczem, która przez kilka miesięcy ozdabia
i urozmaica widok naszego nocnego nieba, to każde takie zjawisko jest zawsze dla astronomów jeszcze jednym illowym
obiektem, który trzeba poddać często długim i żmudnym badaniom.

KRONIKA
Radioźródł o Centaurus A.
Centaurus A należy do najdawniej odkrytych i zidentyfikowanych, lecz dotychczas stanowi ono zagadkę dla astronomów.
Położęnie tego radioźródła pokrywa się z położeniem bardzo osobliwej
galaktyki NGC 5128 (patrz l str. okładki). Przez dłuższy czas sądzono,
:że: widzimy tu zderzenie dwu galaktyk, eliptycznej i spiralnej. W zdeRadioźródło
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rzeniu takim gwiazdy obu galaktyk, ze względu na małą gęstoś~
przestrzenną mijają się bez większych zakłóceń, natomiast gaz między
gwiazdowy ogrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i, jak sądzono .
on właśnie jest odpowiedzialny za emisję radiową NGC 5128.
J. G. B o l t o n i B. G. C l ark obserwując to radioźródło na fal>i
31 centymetrów stwierdzili, że wykazuje ono bogatą strukturę wewnętrzną. Tak więc ściśle w tym samym miejscu na niebie co
NGC 5128 znajduje się radioźródło o bardzo małych rozmiarac h
kątowych. Mniej więcej w odległości jednego stopnia na północ i na
południe zaobserwowano rozległe obszary emisji radiowej.
Jeszcz
jeden taki obszar znajduje się w odległości około pięciu stopni na
południowy wschód. Jak wynika z prac J. L. Ser s i c a odległo ść
galaktyki NGC 5128 wynosi prawdopodobnie 13 milionów lat światł a
Zatem obserwujemy radioemisję z obszaru o średnicy przeszło dwt)
milionów l. św., a więc bez porównania większego , niż galaktyka
obserwowana optycznie .
Radziecki astronom Szkłowski sądzi, że mamy tu do czynienia ni
ze zderzeniem dwu galaktyk, ale raczej z młodą pojedynczą galaktyką .
źródłem promieniowania radiowego miałby być gaz wyrzucony prze!:
liczne Supernowe w początkowej fazie życia NGC 5128. Zjonizowany
gaz, poruszając się z dużą prędkością wzdłuż linii sił pola magnety< znego w kierunku biegunów galaktyki, wytwarzałby wie lką il ośc
relatywistycznych elektronów, które byłyby przyczyną obserwowanego
promieniowania radiowego. Szkłowski uważa, że ten sam charakter
mogą mieć również inne radioźródła, które uważano dotychczas Zll
zderzające się galaktyki, na przykład Cygnus A. Sądzi on, iż wszystkit>
galaktyki przechodziły przez taki stan w początkach swego życia .
Tak więc i nasza Galaktyka jakieś dziesięć miliardów lat temu
przypominałaby takie obiekty jak Centaurus A i Cygnus A. Zreszt ą
Szkłowski nawet ocenia wiek tej ostatniej galaktyki na zaledwie
kilk a dziesiąt milionów lat. źródło Centaurus A, czyli NGC 5128, m ialoby
liczyć jeden do trzech miliardów lat. Wszystkie te domysły Szkłow 
skiego są jednak niepewne i wymagają wszechstronnego sprawdzenia
zarówno obserwacyjnego jak i teoretycznego.
(wg Sky and Te!escope No 5, XX, oraz Publ. o f A. S. P., Fcbruary 196 l
B.

Paczyńsk i

Rewelacyjny instrument pomiarowy "K .J smofon ..
Dotychczas spośród pięciu zmysłów jakimi rozporządza człowiek .
w badaniach astronomicznych uczestniczył tylko wzrok (jeżeli pominą ć
dział astronomii zajmujący się badaniem meteorytów). Niewątpliwie
w poważnym stopniu ograniczało to możliwości badawcze. Szczególnie
ciekawych wyników można by oczekiwać z badania dźwięków wytwa ~
rzanych przez ciała niebieskie. Niestety jednak pusta przestrzeń kOr
smiczna nie przewodzi fal głosowych.
Wskutek tego nawet najpotężniejsze katastrofy kosmiczne w rodzaju
gwałtownych wybuchów na Słońcu, czy wybuchów gwiazd Nowych
odbywały się dla nas całkiem bezgłośnie. Nawet gdyby Księżyc zderzy ł
· ię z jakąś wielką planetoidą , to ten potężny kataklizm dziejący się
w bezpośredniej naszej bliskości objawiłby się nam tylko jako wstrzą 
sające zjawisko wizualne.
To niesamowite milczenie, w jakim rozgrywają się przed naszymi
oczami zjawiska kosmiczne nie jest zjawiskiem normalnym. Niewątpli
wie gwałtownym ruchom gazów w fotosferze słonecznej muszą towarzyszyć potężne zjawiska głosowe , burzom piaskowym na Marsie towarzyszą prawdopodobnie dźwięki podobne do tych, jakie towarzyszą
ourzom piaskowym na ziemskich pustyniach, potężnym wyładowaniom
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elektrycznym w rozległej i gęstej atmosferze Jowisza muszą towarzyszyć gromy, których siły na Ziemi sobie nawet nie wyobrażamy.
Wydawało się, że te dźwięki są na zawsze niedostępne dla naszych uszu. Co prawda niedługo możliwy będzie lot ludzi na Księżyc
czy na najbliższe planety. Jednak na Słońcu, czy gwiazdach nie
wylądujemy.
Rozwiązaniu
całe swe
życie

problemu odbioru dźwięków kosmicznych poświęcił
nikomu nie znany brazylijski amator astronomii
A rri a d o P e s o s. Z pozoru sprawa wydawała się zupełnie beznadziejna i. zapewne dlatego nikt z zawodowych astronomów nie zainteresował się nią. Pracując przez 33 lata w zupełnej tajemnicy i zdany
tylko na własne siły Pesos dokonał jednak sensacyjnego odkrycia.
Stwierdził on mianowicie, że wysyłane przez ciała niebieskie fale
świetlne są . także nośnikami dźwięków powstających na powierzchni
tych ciał niebieskich. Identyczne zjawisko mamy w ziemskich stacjach
radiofonicznych, w których wytwarzana przez nadajnik fala radiowa
jest modulowana dźwiękami ze studia i staje się w ten sposób ich
nośnikiem . Z kolei odbiornik radiowy wydziela z tej fali z powrotem
dźwięki.

Jak wiadomo

świetlnych jest niezwykle mała, a częstość
więc trudnością, jaką napotkał Pesos było
skonstruowanie niezwykle czułego i selektywnego odbiornika ,.nastroJonego" na częstotliwość fal świetlnych. Wykorzystując ostatnie zdobycze elektroniki, a w szczególności wynalazek masera, lasera i diody
tunelowej, problem ten udało mu się pomyślnie rozwiązać. Skonstruowany przez niego ,.Kosmofon", aczkolwiek jest urządzeniem wysoce jeszcze niedoskonałym, udostępnił jednak tak olbrzymie bogactwo
zjawisk, że ich właściwa interpretacja wymagać będzie kilku lat
drgań

duża.

długość
Zasadniczą

fal

pracy. ,.Kosmofon" zmontowany nawet na niewielkim teleskopie
pozwala dosłownie usłyszeć to, co się dzieje na ciałach niebieskich .
Nie trzeba nadmieniać, że wynalazek ten wywołał niezwykle żywe
zainteresowanie astronomów. Wszystkie większe obserwatoria astronomiczne gorączkowo budują podobne aparaty, toteż należy oczekiwać
szybkiego postępu w tej dziedzinie i rewelacyjnych odkryć. Nikomu
nie znany amator astronomii w ciągu jednej doby po opublikowaniu
swego wynalazku stał się człowiekiem powszechnie znanym w kołach
nau kow~rc h

A. Ma1·ks

*).

Zagadnienia

związane

z

p~równywaniem

rozmiarów galakt yk

Pny poróWIIlaniu rozmiaTów galaktyk stykamy się z trzema zagadniepojęciem obserwowanych kątowych rozmiarów galaktyk;
2) ustalivvszy jaki jest obselt'Wowany kątowy rozmiar danej galaktyki,
należy przejść do rozmiarów liniowych; 3) należy koniecznie sprecyzować
pojęcie o tym, oo rozumieć pod nazwą .,liniowy mzmiar galaktyki".
Zdamero B. A. Wor on c o w a- W e l i a m i n o w a szczególnie druirie zagaJdnienie stało się ostatnio ba!l'dzo zagmatwane, gdyż po rewizji
skali H u b b l e'a przy określaniu odległości i rOiZJ'Tlia!I'ÓW galaktyk, różni
autorzy posługują się rozmalitymi waJrtościami tzw. stałej Hubble'a, poczynając od 500 km/sek./kps (st.ara wartość), a skończyvvszy na 80 km/sekl
kps (ostatnia wartość A. S a n d a g e' a). O stałej Hubble'a i kłopotach
zwiąZJalnych z jej wyznaczendJem można dowiedzieć się z a!I'tykułu M .
K a ·r p o w i c z (Urania, 1959, nr 5, str. 161).
· Odległość wielu galaktyk wyZI11alcza się z prOSitego związku, w którym
n.i.ami: l) z

*) Redakcja zwraca uwagę
11ależy czytać w dniu Prima

Czytelnikom, że notatkę o Kosmofonie
Aprilis A. D. 1961.
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potrzebna jest znajomość prędkości ucieczki galaktyki i stałej Hubble'a.
Odpowiednio więc do teg>o, jaką wartością stałej Hubble'a posługujemy
się, rozmiary niektórych galaktyk oceniają jedni jako 6-ciokrotnie mniejsze niż to czynią inni. Woroncow- Weliaminow na marginesie dodaje,
• iż najmniejsza ze znalezionych wflll1lości staJej Hubble'a jest najbardziej
prawdorpodob:n;a dlatego, że wtedy rozmiary naszej Galaktyki przestaj~
być wyjątkowo duże pośród milionów obserwowa111ydh galaktyk.
l
:
Ale nawet jeśli założy się prawdziwość konkretnie przyjętej skałi
!odległości (co związane jest z !Jii1Zyjęciem najball'd.ziej prawdopodobn~j
istalej Hubble'a), to i tak pozostają niejasne dwa pozostałe zagadnienia;
· należy przy tym oddzielnie rozpatrzyć określenia kątowych rozmiarów
1
:dla galaktyk eliptycznych i spiralnych.
SptiraJln.e galaktyki składają się z jądra, obszarów spilralnych gałęzi
i z zewnętrznego, słabo świecącego obszaJrU. Wszystkie zwykłe fotografif;!
!uwydatniają, oprócz jąder, również spiralne gałęzie. Fotografie uzyskane
•instrumentami o dużej światłosile dają, np. dla galaktyki M 51 w Psac~
: Gończych, prruwie taką samą średni'cę spirali, jaką daWJały beZJP()średnif!
obserwacje wizualne. Różnice zaś średnicy spiJraili danej galaktyki, I1fl
podstawie r~alitych fotografii, nie przekraczają zwykle 20 do 300fo.
l
W1adomo, że mikrofotometryczne pomiM')' dają dla spiralnych galar
ktyk rozmiary znacznie większe niż wizualne oceny z fotografii. Według
H. S h a p l e y'a (1934 r.), mikrofotometr daje średnio rozmiary dwa razt
większe niż na dobrze ekspopowanych fotografLach. Jednak zwięksrzenie to
praktycznie ·nie pochodzi ze ZJWięks:renia rozmiarów spiralnych gałęz~,
ale z uwydatnienia słabych zewnętrznych obszarów, w których spiralnej
struktury już się nie rozró~1a. Woroncow - Weliaminow proponuje, aby
porównywać rozmiary spiralnych galaktyk według :mzmiarów kątowych
.spiralnych obszarów ocenianych wizualnie na podstawie dobrze ekspoL
nowanych fotografii. Jego zdaniem, w rozmiary te nie należy włączać
obszarów, gdzie występują już pojedyncze gwiazdy olbrzymy lub grupy
gwiazd olbrzymów lub odd.z.ielne mgławice gazowe.
Znacznie trudniej jest z porównaniem galaktyk el.iJptycznych. WoJ.
,wn.cow - Weliami:now PQclaje, że galaktyka eliptyczna NGC 3379 "na
:oko" ma średnicę 121", a na podstawie fotometrycznych pomiarów 480"f,
.w ogóle trudno powiedzieć czy 480" otrzymano jako ostateczną granicę
I1Q(l.Jiliarów tej galaktyki. Pierwszy pomiar NGC 3379 odpowiada bowiem
jasności powierzchniowej 22rp.6 na kwadr,atową sekundę łuku, przy wii doc~nej granicy; przy drugim pomiarze widoczna granica m1ała jasność
powierzchniową 27m.
W celu jednorodnego wyznaczenia rozmiarów kątowych galaktyk
leliotycznych możnaby umó'Wiić się, żeby rozmiary określane były do pew+
)nej ustalonej jasności powierzchniowej. Wtedy jednak tak określone
;rozmiary będą uzależnione od jasności maksymalnej galaktyki w cent~
1
:jak również od absoxbcji światła w różnych partiach galaktyki.
Innym wyjścliem byłoby wzięcie za średnicę galaktyki eliptyczneł
!średnicę tej iz,ofoty, gdzie jasność jest mniejsza od centralnej ustaloną
iliczbę raJZy, powiedzmy 4 albo 100. Lecz i w tym wypadku dla galaktyk
;z rozmaitymi jp.snościami centralnymi wysuwamy niejednakowe żądania!.
;Dlatego praJWidłowe porównywanie rozmiall'ÓW galaktyk eliptycznych
'pozostaje zagadnieniem niejasnym. Tymbardziej nie wiadomo jak porów-"
nywać rozmiary galaktyk eliptycznych z rozmiarami galaktyk spiralnych~
~Resumując B. A. Woroncow Weliaminow wyraża myśl następującą!
1"obecnie zagadnienie porównywania rozmiarów galaktyk spiralnycli
·i eliptycznych jest pozbawione sensu, jeśli nie sprecyzujemy w każdym
przypadku jaki obszar galaktyki byl brany pod uwagę".
(Wg "Astronomiczeskij żurnal", 1960 r., nr 4)
· A. Biskupski
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Nowe ciała niebieskie
Jako kontynuację analogicznej notatki kronikarskiej (Urani a XXXI,
302) podajemy w formie tabeli nowe osiągnięcia na tym polu.
·-

wyso~ość perit apogeum

okres obiegu geurn

~

Masa
w kg

w km

Cel

m

13. IX
1960

Discoverer XV

l'oczątkowa

Początkowy

Data
startu

Nazwa satelity

94,2

203

763

770

lądowanie

1242

215

telewi ja
i łączność

,

-

Courier IB

4. X

106.9

945

Explorer Vlll

3. XI

104,3

320

"'"-l

--Discoverer XVJI

12. XI

Tiros II
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URANIA
A teraz kilka uwag. Discoverer XV: dn. 14/ 15 IX zasobnik o masię
136 kg odłączył się od satelity i wodował koło Wyspy Bożego Narodzenia, nie został jednak odszukany. - Couriera I B obsługują dwie
specjalne stacje ziemskie. Jako przekażnik łączności międzykontyne!L
talnej oddaje on powierzonych mu 3 400 000 słów na dobę. Pracuję
dwoma radiostacjami na fali 2,78 m z mocą 50 miliwatów. Ze względu
na wysokie perigeum utrzyma się na orbicie wiele lat. - Zasobnik
Discoverera XVII po 31 obiegach wodował koło Wysp Hawajskicn,
gdzie został wyłowiony. Było to trzecie z kolei odszukanie zasobnika.Sputnik VI dał pierwsze udane lądowanie (w dosłownym znaczeniu)
istot żywych - dwóch psów, myszy, roślin itp. Zasobnik w doln~
atmosferze został odrzucony katapultą. - Discoverer XVIII zrzucił na
Ziemię zasobnik, który wychwycono w powietrzu. Był to czwarty
z kolei udany powrót zasobnika Discoverera na Ziemię.
Z podanej tabeli wynika, że obecnie rozpracowuje się praktycznie
powrót zasobnika, czy też całego satelity, z orbity na Ziemię. Udoskonala się też łączność radiową i telewizyjną z Ziemią . Zapewne
niebawem zostanie wysłany człowiek, na krótko, na niską orbitę
okołoziemską.

Dotychczas stworzono w sumie 45 "właściwych·· satelitów' Ziemi
(rue licząc rakiet nośnych i osłon).
Warto tu jeszcze wspomnieć o losach Pioniera V, sztucznej planetoidy nr 3. Z odległości 36 148 280 km od Ziemi nadszedł jego ostatni
meldunek. Dokładne pomiary zmiany długości radiofal Pioniera V,
wynikającej z zasady Dopplera, pozwoliły z dużą precyzją wyznaczyć
orbitę planetoidy, a stąd wyliczyć długość jednostki astronomicznej.
Z prowizorycznych obliczeń otrzymano wartość: 140 556 000 + 13600 km .
Stanowi to pożądaną kontrolę analogicznych wyznaczeń opartych na
obserwacjach optycznych i radarowych.
Sputnik VIII w dniu swego powstania wmanewrował na orbitę
okołosłoneczną sztuczną planetoidę nr 4 o masie 643,5 kg. Planetoida
ta, zwana też automatyczną stacją planetarną nr 2, po upływie 98
dni od startu ma minąć planetę Wenus w odległości około 100 000 km.
Prędkość startowa rakiety wynosiła 11,8 km/sek. Przyrządy umieszczone we wnętrzu stacji dostarczą zapewne wielu ciekawych danych
o przestrzeni międzyplanetarnej, i być może, o samej Wenus (np. pole
magnetyczne).
J. Gadomski
POlłADNIK

OBSERWATORA

Obserwacje fotograficzne sztucznych satelitów Ziemi
Pomimo pozorów, przeprowadzenie fotograficznych obserwacji przelotów sztucznych satelitów Ziemi - nie jest wcale trudne i może być
wykonane z łatwością przez miłośników astronomii, znających problemy fotogrMiki. Fotograficzne obserwacje sztucznych satelitów mają
tę wyższość nad obserwacjami wizualnymi, że mogą być o wiele dokładniejsze i liczniejsze, a co ważniejsze przedstawiają utrwalony
materiał dokumentalny. Mając to na uwadze, zdecydowałem się napisać niniejszy artykuł w oparciu o uzyskane doświadczenie w tej dziedzinie.
W celu przeprowadzenia fotograficznych obserwacji przestrzegać należy następujących zasad:
l. Dla ustalenia momentów obserwacji sztucznych satelitów wyma-

114

URANIA

gana jest dokładność co najmniej rzędu o,sl. W naszych jednak warunkach osiągalna dokładność ustalenia momentów wynosić będzie ls.
Do tego służyć może każdy zegarek z sekundnikiem centralnym pod
warunkiem, że będzie skontrolowany sygnałem radiowym w pełnych
godzinach przed i po dokonanej obserwacji. Niektóre rozgłośnie radiowe (np. Warszawa, Moskwa) wysyłają tzw. znaki czasu w postaci
6 krótkich "kropek" o niemal każdej pełnej godzinie. Zegarka po kontroli i w czasie obserwacji nie należy nosić na ręku. Najlepiej przymocować go do deseczki oświetlonej żaróweczką (dykta lub mocna tektura) Lormatu 20 X 30 cm, z arkuszem papieru do zanotowania momen tów wykonanych czynności i obserwacji.
2. Do wykonania obserwacji sztucznych satelitów potrzebna jest
nie tylko dobra pogoda - ale też znajomość w przybliż eniu czasu
i miejsca przelotu (trajektorii) na niebie a to celem ustawienia
aparatury już przed początkiem przelotu.
.
Do tego służyć mogą na s tępujące wskazówki: Satelita widoczny jest
tylko wtedy, jeżeli oświetlony będzie przez Słońce i przelot nastąpi na
względnie ciemnym tle nieba. Warunki te spełnione są wówczas, jeżeli
przelot następuje albo wieczorem albo o świcie. Tylko w miesiącach
letnich (w północnych i południowych częściach globu ziemskiego)
przeloty satelity widoczne są przez całą noc. Z powodu obrotowego
ruchu Ziemi każdy z kolei następny przelot przesuwa się o kilkadziesiąt stopni na zachód (mowa tu o satelitach z czasem obiegu od około
90 do 180 minut) tak, że w ciągu doby satelita przelatuje nad niemal
każdym punktem Ziemi. Z jednego punktu obserwacyjnego, np. w Polsce, obserwować można 2 do 5 kolejnych przelotów sztucznych satelitów. Jeżeli okres obiegu satelity wynosi 90 albo 96 minut, przelot obserwacyjny następuje następnego dnia mniej więcej o tym samym czasie i mniej więcej w tym samym miejscu. Piszę: mniej więcej w tym
samym miejscu, ponieważ wskutek precesji orbity sztucznego satelity,
orbita jego przesuwa się o kilka stopni (dla Sputnika III około 3",5)
na zachód. Z powodu tego zjawiska przeloty satelitów obserwować
można okresami kilka tygodni na niebie porannym, a po krótkiej
przerwie kilka tygodni na niebie wieczornym. Po mniej więcej miesiącu
satelita zjawi się znów na niebie porannym.
Obserwując więc jeden przelot i znając czas obiegu satelity ustalić
można moment i przybliżone miejsce następnego przelotu, lub przelotu
następnego dnia o tej samej porze. Jeżeli zgodnie z czasem obiegu satelity przelot w następnym dniu następuje kilkadziesiąt minut wcześniej lub później, miejsce przelotu znajdujemy według zasady: Przelot
wcześniejszy następuje bardziej na wschód, przelot późniejszy bardziej na zachód od miejsca obserwowanego r'nia poprzedniego. Po obserwacji kilku przelotów można przewidzieć przeloty na kilkanaście dni
naprzód.
Strzałki z kolejną numeracją na rys. l pokazują jak następuje
przesuwanie się trajektorii przelotów dla jednego miejsca obserwacji
np. l - początek serii przelotów z południa na wschód nisko nad
horyzontem; 2 - z południowego zachodu przez zenit na północny
wschód itd. O terminach widoczności sputników i innych sprawach
związanych z przelotami satelitów, informuje Oddział Gdański PTMA.
3. Przyszłe satelity radzieckie i amerykańskie będą prawdopodobnie
~biektami jasnymi (np. już satelita 1957 p miał jasność 4m, a satelitą
1958 fl jasność - lm). Najlepszym aparatem do sfotografowania sztucznego satelity z jasnością do + 2m jest aparat kliszowy starego typu,
formatu 9X 12 lub lO X 15 cm (i podobne aparaty, które poszły ju:łl do
lamusa, wobec czego można je nabyć tanim kosztem). Wystarczy nawet
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tylko obiektyw takiego aparatu (F = 13,5 cm do F = 16 cm, światło-siła
-4,5 do 3,5) i kaseta, pudło można zbudować samemu. Aparat mało
obrazkoWY do tego celu się nie nadaje. W ostateczności używać można
jeszcze aparatów 6 X 6 i 6 X 9 (na błony zwojowe). Załączone zdjęcie
(2 .str. okładki) WYkonane jest aparatem Zeiss-Ikon (F = 135 mm,
światło-siła 4,5) na kliszach formatu 9 X 12 cm, 23/10° Din . . ,
Aparat ustawiony na mocnym statywie z głowicą kierujemy przed
przelotem satelity w miejsce ustalone przedtem. Na kilka minut przed
zjawieniem się satelity (rozpoczęciem · się przelotu) otworzyć należy
migawkę ustawioną na T. Moment otwierania migawki zanotować
należy z dokładnością do 1s. Satelita przelatując pozostawi na kliszy
ślad bądź to w postaci ciągłej, bądź przerywanej linii (z powodu zmian

Rys. l. Linia ciągła - kolejne przeloty sztucznego satelity; linia
kropkowana - przelot tego samego satelity następnego dnia o tym
o;amym czasie, tzn. jeśli obieg jego dookoła Ziemi trwa 90, 96 lub
102,8 minut; linia przerywana (kreski) - przelot satelity następnego
qnia w kilkanaście minut później, tzn. po momencie przelotu z dnia
poprzedniego; - linia przerywana (kreski i kropki) - przelot satelity
następnego dnia o kilkanaście minut wcześniej.
· Powyższy rysunek przedstawia układ trajektorii sztucznego satelity
na pułapie około 1500 km. Przy pułapie niższym przelotów jest mniej
np. tylko przeloty l, 3, 5 itp. Przy pułapie WYższym trajektorii jest
analogicznie więcej.
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jasności spowodowanych koziołkowaniem satelity). Jeżeli będzie oczy że satelita opuścił już pole widzenia objęte kliszą migawkę

wiste,

należy

zamknąć,

zanotowując

dokładny

czas

zamknięcia.

Naświetlenie kliszy odbywa się w zasadzie w sposób opisany
wyżej, Należy jeszcze tylko ,,nanieść czas" na odfotografowany ślad
satelity. Wykonać to można w sposób nader prosty: jedną ręką trzy~
mamy deseczkę z zegarkiem i oświetleniem, drugą zaś czarny
kawałek tektury 15 X 25 cm. Podczas przelotu satelity przez pole

4.

widzenia objęte aparatem patrząc na zegarek zasłaniamy
obiektyw tekturką na około l sekundę rytmicznie dokładnie co 5 lub
10 sekund. Jeżeli satelita znajduje się blisko środka pola robimy jako
punkt odniesienia przerwę dłuższą (3 do 5 sekund). Dla lepszego zapa•
miętania, w jakim momencie robiliśmy dłuższą przerwę, wykonać
ją należy o pełnej minucie. Bodajże sprawą najważniejszą jest zanotowanie dokładnego momentu czasu po ostatnim zasłonięciu obiektywu .
Tylko w ten sposób znaleźć można na kliszy odpowiednie miejsce
należące do odpowiednio ustalonego zasłonięciem momentu.
Podaję następujący przykład (rys. 2):
20h3lm
Aparat ustawiono i obiektyw skierowano na ustalon y
obszar nieba.
Rozpoczęto naświetlenie (początek śladów gwiazd).
Satelitę zauważono nieuzbrojonym okiem. Zbliża się on
do fotografowanego obszaru nieba.
Rozpoczęto zasłanianie obiektywu co lOs.
Satelita znajduje się blisko środka obszaru fotografowa nego. Obiektyw zasłonięty 4s (główna przerwa - znak
odniesienia). Moment ten zapamiętuje się i zanotowuje
się na końcu obserwacji).
Satelita z pewnością opuścił fotografowany obszar.
Przestano zasłaniać obiektyw. Zanotowuje się moment
głównej przerwy znaku odniesienia.
20h46ml5S
Koniec naświetlania kliszy (koniec śladów gwiazd).
Na wywołanej kliszy widzimy więc 9 małych przerw przed i 4 po
znaku odniesienia. Odpowiednie momenty tych miejsc (początek przerw
w śladzie satelity) są więc kolejno 20h40m3os, 20h40m5Qs itd. do
2Qh4lm5os, potem w momencie 2Qh42moos przerwa główna i dalej
20h42mlos" 20h42m2os, 20h42m3o i 20h42m4os.

Rys. 2. Klisz.a formatu
9 X 12 cm z fotograficzną obserwacją sztucmego satelity. Z powodu
kilkuminutowego
naświetlenia kliszy gwiazdy widać w :postaci
kresek. Lewy koniec
śladów wska!Zllje miejsce, w którym gwiazdy

'

'
-----"

"

znajdowały się na początku naświetlenia, pra~
wy koniec - położeni~
przy końcu naświetlenia
(!północ u góry).
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5. Pozostaje więc tylko ustalenie pozycji poszczególnych przerw
:na niebie. Współrzędne tych pozycji ustalić można w układzie horyzontalnym (azymut i wysokość) lub w układzie równikowym (rektascensja i deklinacja) w odniesieniu do początków i końców śladów
znanych gwiazd. Można do tego celu wykorzystać również główną
przerwę w naświetleniu, która zwłaszcza na śladach słabszych gwiazr.l
powinna się dobrze odznaczać. Wymaga to oczywiście dokładnego wymierzenia kliszy co jest skomplikowane. Opiszę tu tylko łatwą metodę
uzyskania może niezbyt dokładnych, ale szybkich wyników.
Wywołane klisze rzuca się przez powiększalnik na ekran, który
w tym wypadku jest dokładną mapą nieba. Powiększenie można regulować w ten sposób, że końce śladów gwiazd pokrywają się dokładnie
z gwiazdami na mapie. Można więc bez trudu zaznaczyć ołówkiem
przerwy śladu satelity na mapie i potem odczytać współrzędne. Do
tego celu nadaje się "Atlas nieba gwiaździstego" J. D o brzy ck i e g o,
a le lepsze wyniki daje atlas dokładniejszy, np. , Zwiozdnld atlas"
A . A. M i c h aj ł o w a, którego się używa w Oddziale Gdańskim.
Jak widać fotograficzne obserwacje sputników nie są trudne i może
je wykonać każdy miłośnik astronomii.
Leo11 Wohlfeil

OBSERWACJE
Obserwacje komety Finlaya. (1960 d)
W okresie od 16 VIII do 30 IX 1960 obserwowano w Ludowym
Obserwatorium Astronomicznym PTMA w Gdańsku-Oliwie, okresowa
kometę F i n l a y a
1960 d. Obserwacje komety miały następujący
przebieg:
16 VIII: Obserwano fotograficznie astrografem o średnicy 130 mm .
Kliszę naświetlano przez 64 minuty. Na wywołanej kliszy
znaleziono kometę jako słabą plamkę w pobliżu gwiazdy
s Tau, zgodnie z podaną efemerydą. Jasność komety wynosiła

urn.

25 VIII: Wykonano astrografem zdjęcie z naświetleniem 64 minut. Na
kliszy kometa jest już wyraźniejsza. Znajdowała się ona wśród
Hiad w gwiazdozbiorze Byka.
15 IX:
Sfotografowano kometę astrografem naświetlając kliszę z powodu nagłego wzrostu zachmurzenia - tylko 21 minut.
Kometa znajdowała się około 2° na południowy wschód od
gwiazdy t Tau, niedaleko słynnej mgławicy Krab w konstelacji Byka.
lo IX: Obserwowano fotograficznie astrografem 130 mm. Kliszę naświetlano 96 minut. Kometa słabnie oddala się od Ziemi
i Słońca. Wykonano jedną obserwację pozycyjną teleskopem
300 mm.
Kometa znajduje się na granicy widzialności teleskopu. Już
od kilku dni w sąsiedztwie komety (pozornie, ponieważ faktyczna odległość komety od Ziemi wynosi 68 milionów km
a odległość Marsa od Ziemi - aż 165 milionów km) posuwa
się po niebie niemal równolegle planeta Mars. Kometa porusza się nieco szybciej i dogoni Marsa 27 IX w okolicy gwiazdy
n Gem w konstelacji Bliźnięta.
'28 IX: Wykonano astrografem obserwacje fotograficzne, naświetla
jąc kliszę 96 minut. Oprócz komety na kliszy została utrwalona planeta Mars. (Patrz 3 str. okładki).
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30 IX:

Teleskopem 300 mm ustalono dwie pozycje komety w odstę 
pie godzinnym. Kometa znajdowała się poniżej gwiazd u i 11'
Gem gwiazdozbioru Bliźnięta.
Ostatnia obserwacja komety. Spadek jasności komety szybki.
Na kliszy z naświetleniem 128 minut, kometa zaledwie widoczna. Obserwacja teleskopem 300 mm nie dała wyniku .
Komety, pomimo bardzo dobrych warunków atmosferycznych
nie dostrzeżono. Znaczyło to, że jasność jej leżała poniżej
12Ill5.

Okresowa kometa Finlaya odkryta została w roku 1886. Powrót komety do Słońca zaobserwowany został już 7 razy (wraz z obecnym
powrotem). Przedostatnie przejście komety przez perihelium zaobserwowane zostało 26 grudnia 1953 roku. Obieg komety dookoła Słońca
trwa 6,81 lat po bardzo WYdłużonej orbicie (e = 0,7), tak że w periheliurn znajdować się ona może w odległości 1,04 j. a., a więc w bezpośrednim sąsiedztwie orbity Ziemi (perigeum ok. 6 mil. km.) a w aphelium - w odległości 6 j. a. od Słońca, tj . poza orbitą Jowisza.
Nachylenie orbity do płaszczyzny ekliptyki jest nieznaczne i wy nosi tylko 3° ,4. Obecny powrót komety do Słońca był bardzo dogodny.
jeśli chodzi o obserwacje z Ziemi.
L. Wohlfeil

PYTANIA

ODPOWIEDZI

W sprawie cddalania się galaktyk
Zwracam się do Redakcji "Uranii" z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na pytanie:
Czy wszystkie galaktyki obserwowane z Ziemi oddalają się od naszej, bo wtedy nasza Galaktyka byłaby centrum Wszechświata, a tego
przyjąć nie można ze względu na apodyktyczny charakter tego stwierdzenia. Jeśli natomiast nie jesteśmy w centrum Wszechświata, powinniśmy obserwować oddalanie się jednych galaktyk, a przybliżanie
innych, a tego astronomia nie pcdaje; podaje jednak, że obserwatorna planecie· innej galaktyki obserwowałby oddalanie się naszej galaktyki, co nie byłoby konsekwentne.
J. Elaszczyk - Kraków
Obser-wując
ich wykazują

•

*

*

galaktyki, astronomowie już dawno zauważyli, że widma
znaczne przesunięcia ku czerwieni. Okazało się, że im
odleglejsza· galaktyka, tym przesunięcie jest większe. Jedynym dotychczas znanym zjawiskiem, które mogłoby wywołać tak duże zmiany
długości fali świetlnej, jest efekt Dopplera, WYWOłany ruchem źródła
światła względem obserwatora. Przy prędkościach dużo mniejszych od
prędkości światła c = 300 000 km/sek, efekt ten wyraża się wzorem
/!!''A l}.. = v/c, gdzie A. jest długością fali, gdy nie ma ruchu, /11.. jest zmianą
długości fali, zaś v jest składową radialną prędkości źródła światła
względem obserwatora (to znaczy jest to prędkość zbliżania się lub
oddalania). Przesunięcie ku czerwieni, czyli zwiększenie się długości
fali, odpowiada oddalaniu się galaktyk .
. Dotychczasowe badania wykazują, że galaktyki oddalają się od nas
z prędkościami proporcjonalnymi do odległości. Właś~ie dzięki temu,
nasza Galaktyka nie zajmuje uprzywilejowanego miejsca we Wszech~ .
~wiecie, choć wszystkie inne oddalają się od niej. Wyobrażmy sobie·
balonik, którego powierzchnia pokrytą jest kropkami. Gdy zaczniemy
go nadmuchiwać, powierzchnia jego będzie się powiększać, zaś wszyst-

URANIA

11~

kie kropki zaczną się od siebie oddalać tym szybciej, im bardziej są
od siebie oddalone. Gdybyśmy mogli znaleźć się na którejś z tych
kropek, obserwowalibyśmy . oddalanie się od nas . wszystkich pozostałych. Oczywiście fo samo by było, gdybyśmy się znaleźli na jakiejkolwiek innej kropce. I żadna z nich nie jest wyróżniona. Powierzchnię
takiego balonika można uważać za dwuwymiarowy model naszeg<>
Wszechświata.

Mniej więcej podobnie wygląda Kosmos. Z jakiejkolwiek galaktyki
go obserwujemy, zawsze widzimy "ucieczkę" pozostałych galaktyk tym
szybszą, im oglądany obiekt jest odleglejszy. Dla ścisłości dodajmy,
że w rzeczywistości obserwujemy także zbliżanie się niektórych, niezbyt odległych galaktyk. Wynika to stąd, że oprócz ogólnej ekspansji,
wykazują one chaotyczne ruchy swoiste, rzędu kilkuset kilometrów na
sekundę. Prędkość "ucieczki" jest równa v = HT, gdzie T jest odległo
ścią galaktyki, zaś H tak zwaną stałą H u b b l e'a, według ostatnich
badań równą 25 km/sek na milion lat światła. A zatem galaktyki leżące
w odległości mniejszej niż kilkanaście milionów lat światła mogą mieć
prędkości "ucieczki" mniejsze od prędkości swoistych, i mogą być
wśród nich takie, które będą się do nas zbliżać. Oczywiście, jeżeli
weźmiemy pod uwagę dalekie obiekty, to prędkości "ucieczki" będą
tak duże, że niewielkie ruchy indywidualne nie będą miały większego ·
znaczenia, i wszystkie te galaktyki będą się oddalać. Jak dotychczas
rekordową prędkość oddalania się równą 145 000 km/sek zaobserwował
niedawno M i n k o w ski. Ze wzoru T = v /H możemy wyliczyć jej odległość. Wypada T = 6 miliardów lat światła.
Mogłoby się wydawać, że gdy sięgniemy do galaktyk trzykrotnie
dalszych, to okaże się, iż oddalają się one z prędkościami Większymi
od światła. Tak jednak nie będzie. Chodzi o to, że przy pr~dkościach
bliskich prędkości światła trzeba stosować wzory teorii względności.
Wtedy równanie /j,)j }.. = v /c przestaje być słuszne. I tak Ola · /).}.. = /._
v = 0,6 c .= 180 000 km/sek, zaś dla /)./... = 2A, otrzymalibyśmy v = 0,8 c =
= 240 000 km/sek. Dla dowolnie dużych /)./..., prędkość "uciecżki" · nie
j,)rzekroczy prędkości światła.
· ·
' ·
B. Paczy1iski -

Wars·żawa
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NASZE OBSF.RWATORTA
Obserwatorium Astronomiczne w

Częstochowie

Kilka lat temu w Uranii
się cykl artykułów,
opisujących polskie obserwatoria astronomiczne, uniwersyteckie i ludowe. Wśród nich
zabrakło Ludowego Obserwatorium Astronomicznego w
Częstochowie. Obserwatorium
to nie miało żadnych osią 
gnięć naukowych, bo też nie
jest placówką naukową, n~e
ukazał

cieszyło się taką popularnośclą

jak obserwatorium P r z Y pko wskich w Jędrzejowie,
sądzę jednak, że warte jest
krótkiego choć wspomnienia.
Obserwatorium
powstało
w roku 1929 z całkowicie przebudowanego budynku wystawowego z Wystawy Przemy słowo-Rolniczej w roku 1909 .
Założycielem jego był ks. Bonawentura M e t t l er, uczei1
C. F l a m m ar i o n a. Po zako!Iczeniu studiów astronomicznych na Sorbonie, ks .
Mettler pracował przez pewien okres czasu w Juvisy .
w swoim małym obserwatorium w pobliżu obserwatorium wielkiego uezonego.W latach dwudziestych ks. Mettler rozpoczął
akcję ~ połeczną budowy obserwatorium w Częstochowie . Z pieniędzy
społecznych , miasta i funduszy samego założyciela przebudowano budynek, nadając mu forrnę wieży o podstawie dwunastokątnej z kopułą
pięciemetrowej średnicy na górze.
W 1928 r. mjr Skrzy w a n skonstruował lunetę z optyką Zeissa.
którą następnic ofiarował Obserwatorium. Był to ekwatoriał o średnicy
11 cm i ogniskowej 204 cm. Powoli Obserwatorium zaczęło się rozwijać.
w pokoiku na dole stanął dobry zegar wahadłowy typu astronomicznego, powstały zaczątki biblioteki. Lata przed samą wojną to okres
największego rozkwitu obserwatorium, Urządzono wówczas bardzo dużo
pokazów nieba popularnych nie tylko w samej Częstochowie. W Obserwatorium pracowali Tadeusz S e i f r i e d, Stanisław Przysłań• ski, obecnie nauczyciele liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
i Jan G u s t o w ski, utalentowany samouk, który swymi pracami
teoretycznymi zaciekawił E d d i n g t o n a.
Nadeszła wojna. Ks. M e t t l er został bestialsko zamordowany przez
hitlerowców w pierwszych jej dniach. Niemcy spalili dużą prywato~
bibliotekę księdza, zniszczyli 30 cm teleskop jego konstrukcji. Optykę
z lunety Obserwatorium przez całą wojnę przechowywał mgr Tadeusz
Seifried. W wyniku wojny Obserwatorium zostało zdewastowane, tu bus lunety zniszczony. Po wojnie uczniowie liceum im. H. Sienkiewicza
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dokonali wszelkich napraw i doprowadzili Obserwatorium do porządku .
Do Obserwatorium powrócił zegar przechowywany w czasie wojny
w klasztl)rze Jasnogórskim, powróciła biblioteka. Założono optykę do
nowego dorobionego tubusa lunety . Przed wojną Obserwatorium należało dQ PTMA, po wojnie pieczę nad nim przejęło miasto. W pierwszym
roku pd kwietnia do grudnia 1945 r. kierownikiem Obserwatorium był
mgr Ludwik Zajdler, później, po jego wyjeździe do Warszawy, obowiązki te przejął mgr Tadeusz Seifried. Borykaj ą c się z ogromnymi
trudnościami finansowymi i podobnie, jak jego poprzednicy, dużo dokładając z własnej kieszeni, T. Seifried prowadził Obserwatorium do
roku 1949, kiedy to w ramach redukcji miasto zwolniło go z zajmowanego stanowiska, a opiekę przejęło znów PTMA.
Od tego czasu w Obserwatorium nic się nie działo. Przez kilka lat
budynek stał pusty i przez nikogo nie odwiedzany. Później kierownikiem Obserwatorium został mgr Jerzy Rud e n k o. Natrafiwszy na
brak zainteresowania władz miejscowych, w roku 1960 mgr Rudenko
·zrzekł się zajmowanego stanowiska. Teraz Obserwatorium znów jest
opuszczone. Ostatni poważniejszy remont Obserwatorium odbył się
w roku 1936, zmieniono wówczas m. in. blachę pokrywającą kopułę .
Od tego czasu naprawiano tylko to, co w danej chwili groziło zawaleniem lub innymi podobnymi następstwami. Obserwatorium jest więc
obecnie w stanie, który można nazwać conajmniej alarmowym, z balkonu zwisają wielkie betonowe "szczapy", grożące każdej chwili zawaleniem, kilka z głównych betonowych dźwigarów uległo pęknięciu.
Schody do kopuły biegnące wzdłuż ściany wymagają wzmocnienia.
W pomieszczeniu kopuły przegniła podłoga, grożą upadkiem kilkunastokilogramowe klapy szczeliny. Woda zalewa lunetę, z której zszedł
nikiel. Na to wszystko potrzeba funduszy, nikt jednak nie kwapi się
zainteresować budynkiem 1 ).
Planetarium śląskie w bogato ilustrowanym albumie umieściło,
jak na ironię, zdjęcie Obserwatorium pisząc, że Planetarium opiekuje
się tym budynkiem. Oczywiście PTMA, przeżywając pewien kryzys,
także nie może nic w tej sprawie pomóc. A warto by było zainteresować się jeżeli już nie budynkiem, z którego korzysta w chwili obecnej
grupa uczniów wspomnianego liceum im. H . Sienkiewicza, to zawsze
bogatą biblioteką złożoną w 950/o z angielskich wydawnictw astronomicznych. Są tam wielkie i grube tomy roczników z Greenwich od
r. 1840 do lat międzywojennych, publikacje obserwatorium Georgetown,
Princeton, kilka wydawnictw z obserwacjami gwiazd zmiennych i spory
·zbiór książek naukowych i popularno-naukowych w języku angielskim
Clerka M a x w e 11 a, Lorda K e l w i n a, Karla P e a r s o n a. 2le się
dZJieje, że Obserwatorium ulega powolnej zagładzie. To, co nasi ojcowie
i dziadkowie zbudowali z dużymi wyrzeczeniami w okresie, gdy dotacje na te cele były właściwie żadne w porównaniu z obecnymi nakładami na inwestycje naukowe, nie powinno marnować się bezuży•tecznie.
Slawomir Ruciński

KRONIKA PTMA
Z "Trybuny Ludu" z dn. 5. II. 1961 dowiadujemy się, że na między
parodowej nara dzie w Moskwie poświęconej obserwacji sputników,
dorobek polskiej służby obserwacyjnej lotów sputników spotkał się
z wysoką oceną uczonych radzieckich. Delegatowi polskiemu, inż. L.
C i c h o w i c z o w i, kierownikowi służby obserwacji sztucznych sa te1
)

Mimo licznych

głosów

alarmowych miejscowej prasy.
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litów w Polsce, wręczono specjalne dyplomy uznania dla 8 polskich
stacji obserwacyjnych. Szczególne uznanie wyrażono dla stacji nr 161
w Gdańsku-Oliwie. Jak wiadomo stacja ta mieści się w Ludowym
Obserwatorium PTMA. Obserwatorem jest jego kierownik Leon W o h lf e i l.
J . Gadomski

TO i OWO
k ~ mctach

w kazaniu z XVIII wieku
rozszerzonym wydaniu dzieła Jakuba S uszy
(Phoenix tertiato redivivus) wznowionym pt. ,.Koronacya Cudownego
Ob·r azu NMP w kat edrze chełmskiej w 1765 roku", Berdyczów, 1780),
znajduje się tekst kazania zawierającego wzmianki o pojawieniach się
komet i ich skutkach w mniemaniu kaznodziei.
Kazanie między oktawą koronacyi obrazu NMP w katedrze chełm
skiej miane przez x. Auxentego Buczyńskiego Z. O. Sw. Franciszka
Bernardyna, kaznodzieję, ordynariusza sokalskiego, na nieszporach .
..... Nie chcę też w tej mierze być astrologiem, bom tej nauki nie
był dyscypulem, wolę być opowiadaczem z praktyki. Wiemy to, że·
O

W

pośm~ertnym

n adzwyczajne znaki niebieskie czyLi komety dawały się Ludziom we
znaki. Mijając owe dawne wieki, które doświadczyły surowego nieba,
mamy w roku 1525 kometę, wojenne znaki pokazującego i spełniło się
krwi wielkie rozlanie przez hardego bisurmana w chrześcijańskich pań
stwach. Mamy w roku 1718 nigdy niewidzianego kometę w wielkości,
bo na mit pięćset według astrologów po obłokach rozwleczonego i wiele
królestw pamiętają go w swoich ruinach , ten to sprowadził nieszczę
śLiwe skutki, bo i pola trupami zasłane i kl'wią Ludzką ziemię przemoczoną zostawił. ZapamiętaLi go papieże , cesarze, królowie, pierwsi Ludzie na świecie, których do naglej i tyrańskiej śmierci powołał. Już
naszych wieków, bo około roku 1746 widziały oczy nasze strasznego
kometę, którego figura na kształt wielkiej miotły wymiatała Ludzi
i dobytek z ojczyzny naszej i podobno jeszcze po różnych kątach świata
polskiego wymiatać nie przestała ..."
Stanisław Skibiński Chełm Lubelski

Lirydy w 1803 roku

Przytoczymy tu notatkę, jaka
w Richmond, 23 kwietnia 1803 roku.

ukazała

się

w

,.Gwiazdy spadające. Ten elektryczny fenomen

Vi1·ginia
był

Gazette

obserwowany

środę nad ranem w Richmond i okolicy, w sposób, który wielu oszołomił i zdumiał każdego, który je widział. Od pierwszej do trzeciej
nad ranem gwiaździste meteory wydawały się spadać z każdego
punktu nieba, w takiej ilości, że przypominało to deszcz rakiet nie-.
bieskich. Wielu z tych spadających meteorów towarzyszył ognisty ogon,
który rozświecał nieboskłon na znaczną odległość. Na przykład jeden,

w

który· wydawał się spadać z zenitu, posiadał kulę o średnicy pozornej
18 cali, która oświetliła na wiele sekund całą półkulę nieba. W czasie
trwania tego nadzwyczajnego zjawiska wyraźnie był słyszany syczący
hałas, a niektóre detonacje przypominały wystrzały pistoletowe. Gdyby
dzwon miejski nie bił, to detonacje byłyby prawdopodobnie jeszcze
głośniejsze. (Był pożar i Lud był n'L ulicach. Jest rzeczą prawdopodobną,
że reporter tego dnia słyszał jedynie halasy w mieście). Niebo było
niepospolicie czyste i pogodne i przez całą noc widać było dużo gwiazd
stałych ..."
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Nowojorskie pismo medyczne "JIIledical Repository" (tom l, str. 300)
pisze: "Nowoczesna opinia o tych zjawiskach jest taka, że składają się
one z flogistonowego gazu zapalającego się w górnych regionach atmo·~fery. Lecz nie łatwo jest wytłumaczyć dlaczego powietrze nad wieioma
częściami kontynentu jest tak
porze roku".

przeciążone

wodorem o tak wczesnej
Janusz Pagaczewski

KALENDARZYK HISTORYCZNY
30. IV. 1777 r. urodził się w Brunszwiku Kar o l G a u s s, jeden
z najwybitniejszych matematyków XIX wieku, dyrektor obserwatorium
w Getyndze. Pracował niemal we wszystkich działach matematyki.
Każdy z nich poszerzył i posunął naprzód. Duże zasługi położył w mechanice nieba, astronomii praktycznej, geodezji i fizyce. W latach
1870-1929 wydano w Getyndze, w 12 tomach, wszystkie jego prace,
wydobywając na jaw wiele nieznanych rękopisów.
E u k l i d e s całą wiedzę matematyczną starożytnych zamknął
w swoich "Elementach", do których przez 20 wieków nikt nie miał
nic do dodania. Uczynił to dopiero Gauss jako 19-letni młodzieniec,
dając nowe twierdzenie o kole i wielobokach foremnych.
Gauss jest twórcą metody najmniejszych kwadratów, stosowanej
we wszystkich naukach, które posługują się obserwacją i matematyką.
Wyprowadził metodę obliczania orbit, do dzisiaj z małymi zmianami
używaną. Gdy astronomowie zagubili niedawno odkrytą, pierwszą planetoidę Ceres, Gauss obliczył jej efemerydę metodą w tym celu przez
siebie wyprowadzoną. Cererę jak podaje F. Ku c h ar z e w ski
w książce "0 astronomii w Polsce" - odszukał dzięki temu 28. II.
1802 r. w Obserwatorium krakowskim Jan śni a d e ck i. Według
oceny historyków astronomii Gauss zbyt wiele czasu poświęcał obliczaniu perturbacji planetoid zamiast tworzyć nowe wzory i teorie.
Zmarł w Getyndze 23. II. 1855 r.
J. Gadomski

KALENDARZYK ASTRONONnCZNY
Op rac ował '

G. Sitarski

Kwiecień 1961 r.
W tym miesiącu mamy dwie pełnie Księżyca: kwiecień rozpoczyna
się i kończy pełnią. Jest to możliwe dlatego, że rpierwsza pełnia wypada l kwietnia, a odstęp czasu pomiędzy dwiema kolejnymi pełniami
Księżyca, czyli tzw. miesiąc synodyczny, wynosi około 29.5 dnia.
Po zachodzie Słońca widoczna jest na niebie tylko jedna jasna
planeta: Mars. świeci w Bliźniętach i zachodzi coraz wcześniej po pół
nocy. Merkury i Wenus są niewidoczne ze względu na bliskie sąsiedz
two Słońca. Jowisz i Saturn wschodzą dopiero nad ranem (prawie
jednocześnie) i świecą nisko nad południowo-wschodnim horyzontem,
blisko siebie: Jowisz jasno, a Saturn na prawo od niego znacznie słab
szy. Obie planety przebywają na pograniczu gwiazdozbiorów Strzelca
i Koziorożca i można je łatwo rozpoznać, bo w tej okolicy nieba nie
ma jasnych gwiazd.
Pozostałe trzy planety widoczne są prawie przez całą noc: Urana
można odnaleźć w Lwie nawet przez lornetkę, Neptuna w Wadze przez
lunetę, a Pluton widoczny jest tylko przez wielkie teleskopy. Przez
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większe lunety możemy także całą noc obserwować dwie planetoidy :
Antygonę i Thetis, obie w gwiazdozbiorze Panny i obie nieco słabsze
niż 10 wielkości gwiazdowej.
4d18h Saturn w węźle zstępującym swej orbity, czyli przechodzi
na część orbity położoną pod płaszczyzną ekliptyki.

5d8h Mars w kwadraturze ze Słońcem tzn. kierunki, z Ziemi do
Marsa i Słońca tworzą kąt prosty.
9d Nad ranem obserwujemy Księżyc prawie w ostatniej kwadrze
w pięknej konfiguracji z Jowiszem i Saturnem. Księżyc przejdzie o 3°
ponad Saturnem o 7h i ponad Jowiszem o 15h.
lOd Wenus w dolnym złączeniu ze Słońcem. Tego dnia Wenus jest
także najbliżej Ziemi w odległości około 42.4 mln. km.
13d Merkury w niewidocznym, bardzo bliskim złączeniu z Księ
życem, tak, że tarcza Księżyca nawet zakrywa Merkurego (zakrycie
widoczne w Australii, w Azji, na Oceanie Spokojnym i w Ameryce
Srodkowej).
14d12h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem tuż przed
nowiem.
18d2h Merkury w niewidocznym złączeniu z Wenus. Tego dnia
około południa obserwujemy przez lunety zakrycie Aldebarana (alfa
Byka) przez tarczę Księżyca. Księżyc 3 dni po nowiu będzie widoczny
na wschód od Słońca w postaci wąskiego sierpa. Gwiazdę odnajdziemy
na krótko przed zakryciem blisko niewidocznego brzegu tarczy Księ
życa, z lewej strony trochę u góry (patrząc gołym okiem). Podajemy
momenty początku i końca zjawiska dla niektórych miast w Polsce:
Kraków p. 12h37IT17, k. 13h41IT12, Poznań p. 12h33IT18, k. 13h35IT10, Warszawa p. 12h38ml, k. 13h37mO (według .R ocznika Astronomicznego Inst.
Geodezji i Kartografii w Warszawie).
19d22h Saturn w kwadraturze ze Słońcem.
20d-22d Obserwujemy meteory z roju Lirycl o współrzędnych radiantu: rekt. 18h4m, dekl. + 33° w gwiazdozbiorze Lutni.
22d6h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
24d W ciągu tej doby Neptun dwukrotnie góruje (w Warszawie) ,
czyli dwa razy przechodzi przez południk na sklepieniu niebieskim,
raz o Oh2m, drugi raz o 23h58m. Każda gwiazda góruje codziennie
o tej samej godzinie gwiazdowej. Neptun ma tak mały ruch własny,
że jego momenty górowania podane w czasie gwiazdowym różnią się
tylko o kilka sekund. Ponieważ doba gwiazdowa jest prawie 4 minuty
krótsza od średniej doby słonecznej, więc jeśli Neptun góruje na początku doby słonecznej, to w chwili następnego górowania upłynie
już jedna doba gwiazdowa, ale ta sama doba słoneczna może jeszcze
trwać. Tak właśnie wygląda górowanie Neptuna 24 kwietnia w Warszawie (i we wszystkich miejscowościach leżących na południku warszawskim lub bardzo blisko niego). Warto jeszcze przypomnieć, że
w chwili górowania czas gwiazdowy równa się rektascensji górującego
ciała niebieskiego.
26d8h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. (To już trzecia planeta
w tym miesiącu "przeżywa" kwadraturę!).
29d6h Uran nieruchomy w rektascensji.
30d14h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem. Z powodu eliptyczności orbit Ziemi i Neptuna dopiero l maja o Uh Neptun będzie
najbliżej Ziemi w odległości około 4.38 mld. km.
Minima Algola: kwiecień 2d18h, 17d2h, 19d23h, 22d20h.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim.
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PLANETY l PLANETOIDY
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MERKURY
Data
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Około 10.6 wlelk. gwiazd. Widoczna przez całą noc na pograniczu
gwiazdozbiorów Panny i Warkocza Berenlki. Opozycja l kwietnia.
Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruchu
z kilku nocy okolicy nieba według podanych
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przez całą noc w gwi nzdozblorze
Panny. Opozycja 25 kwietnia.

-

wśród gwiazd, porównując
wyżej współrzędnych (epoka

rysunki
1950. 0).
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE

Pierwsza strona okladki:

Osobliwa galaktyka NGC 5128, będąca źródłem silnego promienia·
wania radiowego. Patrz notatka w Kronice o radioźródle Centaurus A
Znak Zodiaku: Byk.
Druga strona okladki:

Fotografia przedstawia powiększony fragment kliszy obszaru niebc.
w Łabędziu. Siad Sputnika III widać w postaci pięciu kresek w na·
stępujących momentach: 1958 VII 26d1h52m21s, 30s, 39s, 48s, 57S.
Jasna
gwiazda u dołu to 'V Cyg, gwiazda w pobliżu prawego brzegu to t Cyg
Zdjęcie wykonane przez L. W o h l f e i l a aparatem kliszowym formatu
9X 12 z obiektywem Darninar Anastygmat Zeiss·Ikon 4, 5, F
13,5 cm
Ekspozycja 6 minut 14 sekund.
Trzecia strona okladki:
Zdjęcia wykonane przez L. W o h l .f e i l a
astrografem 130 mm
w dniu 28 IX 1960, Oh08m-1h44m. Kometa okresowa Finlaya (1960 d)
jest widoczna w postaci bardzo słabej rozmytej plamki 11 wielkości
gwiazdowej (strzałka). W pobliżu środka .fotografii Mars, którego obraz
z powodu długiego naświetlania kliszy (96 minut) jest silnie prześwie
tlony. Jasne gwiazdy na lewo od Marsa to ~ Gem i 11 Gem. W prawym
dolnym rogu gromada gwiazd M 35 ze słabą mgławicą NGC 2158 (n a
lewo poniżej gromady, na samym brzegu zdjęcia).

Czwarta strona okladki:

Jeden z. fragmentów mgławicy ,.Sieć rybacka" w gwiazdozbiorze
Łabędzia, której fotografię podaliśmy na okładce numeru lutowego.
Zwraca uwagę fakt, że na prawo od mgławicy widać znacznie mnieJ
gwiazd niż na lewo, widocznie z prawej strony znajduje się ciemna
materia osłabiająca światło gwiazd. Mgławica jasna, powstała przy
wybuchu Supernowej, ekspanduje właśnie w kierunku na prawo.
,.pchając" przed sobą chmury ciemnej materii.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Kwiecień

P. T. M. A.

1961 rok

Biała Podlaska Powlatowy Dom Kultury.
Białystok UJ. Kilińskiego l, Zakład Fizyk! Akademii Medycznej.
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591

Pokazy
wew. 61.
- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Selrretarlat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy ·
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teJ. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, te!. 73. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
lCatowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
Wf' wtorki w godz. lR-20. W dniach 10 i 25 ]{ażdego m-ea odczyty popularnonaulmwe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
Częstochowa
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Krosno n;w - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1, r p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w kazdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
teł. 250-02. Sekretariat l
biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
l w soboty w godz. 18-·20. Odczyty w Wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
teł. 80-52. Sekretariat czynny codzienńie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewic,3.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. teł. 24-74
(W. Raciziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki i 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 im. Kasprzaka.
szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlkl czynny we
środy w godz. 20---21. Poki!ZY nieba odbyv;ają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czyru1e
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godzinach 18-21. W dniu 20 IV o godzinie 19 odczyt
mgr. G. Sitarskiego "Tajemnice ruchów Komet".
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) tel. ~47-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9-11 l 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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JERZY POKRZYWNICKI -

Warszawa

ZAGADNIENIE POCHODZENIA KOSMOLITU
TUNGUSKIEGO
agadnienie pochodzenia kosmolitu Tunguskiego (który, jak
przypominamy, spadł na Syberii 30. VI. 1908 r. około 7h15m
czasu miejscowego), jedno z najciekawszych wśród różnych
problemów związanych z tym wydarzeniem, nie przestało absorbować umysłów meteorytyków.
Jeśli odrzucimy nie naukową i na niczym nie opartą hipotezę tzw. UFO (Unidentified Flying Objects Niezidentyfikowane Obiekty Latające), to poZiOstają dwie hipotezy wysuwane przez różnych autorów. Pierwsza z nich, wysunięta m. in.
przez F i e s e n kowa 1 ), była hipotezą planetoidamego pochodzenia naszego kosmolitu. Trudność przyjęcia tej hipotezy
polega na tym, że na miejscu spadku - dobrze zaznaczonego
kierunkami obalenia drzew - nie znaleziono ani charakterystycznego dla spadku olbrzymich kosmolitów krateru, ani jakichkolwiek odłamków meteorytowych. Kierunek lotu bolidu
był z południowego wschodu na północo-zachód, a prędkość
jego przewyższała prędkość paraboliczną. Również, jeżeli przyjąć, że nasz kosmolit był planetoidą, to należałoby się spodzliewać znalezienia śladów jego wybuchu na miejscu spadku.
Pierwszy badacz radziecki tego miejsca w la.tach 1929-1930
Ku l i k, przywiózł ze swych ekspedycji próbki wzięte z terenu. W 1957 r. zostały one zbadane w Komitecie Meteorytowym ZSRR przez A. J a w n e l a, który znalazł w niektórych z nich zarówno cząstki meteorytowe (Fe- Ni) jak i pyły
meteorowe. Na tej podstawie powstało przypuszczenie, że nasz
kosmolit był żelazo-niklowy. Wobec tego faktu w lecie 1958 r.
zorganizowana została specjalna ekspedycja w okolice "spadku",
z geochemikiem K. F l o re ń ski m na czele. Wzięło w niej
ponadto udział siedmiu naukowców: astronom, mineralog, fizyk, chemik i dwóch geochemików. Ekspedycja zbadała całą
przestrzeń obalenia lasu, ustaliła jej granice i potwie.rdził.a
zarówno radialny kierunek obalenia lasu jak i wydłużony jego
kształt. Zbadano również charakter opalenia drzew w centralnej części odnośnej strefy lasu. Badania tej ekspedycji dały
podstawę do następujących wniosków: wokół tzw. "Błota Południowego- uważanego na ogół za miejsce wybuchu bolidunie ma na ziemi śladów wybuchu. A więc wybuch meteorytu
mógł nastąpić na pewnej wysokości, w powietrzu, nad wspomnianym "Błotem Południowym". Nadto wykonane na miejscu

Z
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analizy gleby, wzięte z różnych miejsc wykazywały brak materii meteorytowej składu żelazo-niklowego. Z tych względów
należy sądzić, że wykryte przez Jawnela cząstki meteorytowe
i pyłu meteorowego nie dotyczą kosmolitu Tunguskiego. Być
może wzięte przez Kulika próbki ZJostały zanieczyszcwne póź
niej materiałem z innych meteorytów. Niemniej jednak prace
nad próbkami gleby wziętymi przez ekspedycję w 1958 r. prowadzone są nadal w celu ewentualnego wykrycia w nich rozpylonej materii meteorytowej o innym składzie.
Ostatnio do zagadnienia pochodzenia kosmolitu Tunguskiego wraca czołowy meteorytyk radziecki L. K r i n o w~).
Sądzi on, że na podstawie nagromadzonych obecnie danych
morżerny znów powrócić do po raz pierwszy wysuniętej
jeszcze w latach 30-tych przez J. A s t a p o w i c z a (ZSRR),
a następnie przez F. W h i p p l e'a (USA) - hipotezy, że kosmolit Tunguski był małą kometą (przypuszczenie to podziela
również autor niniejszego artykułu).
Uczeni wysunęli wówczas przypuszczenie, że jasne noce
obserwowane kilka dni po spadku kosmolitu były wynikiem
rozproszenia promieni słonecznych na cząstkach pyłowych,
ogona komety, schwytanego przez atmosferę. W tym czasie
Słońce znajdowało się na wschód od miejsca "spadku", a ogon
komety, który zawsze odchyla się w przeciwną stronę niż
Słońce, powinien był mzciągać się w kierunku zachodnim,
obejmując całą Zachodnią Syberię i Europę. I rzeczywiście,
jak pisze Krinow, nienormalnie jasne noce występowały wła
śnie na tych terenach.
Jakie jeszcze inne dane, zapytuje Krinow, przemawiają
ze kometarną hipotezą pochodzenia kosmolitu Tunguskiego,?
Na pytanie to odpowiada następująco: kosmolit Tunguski
wtargnął do atmosfery z prędkością około 60 km/sek, co wskazuje na to, że biegł on na spotkanie Ziemi. Jednak tylko komety biegną w prostym lub przeciwnym kierunku, a zwykłe
meteory, będące odłamkami planetoid, jedynie w kierunkach
prostych. Z tych względów trafiają one do atmosfery ziemskiej
dopędzając Ziemię lub też przez nią dogonione. W obu przypadkach prędkość wtargnięcia ich do atmosfery byłaby rzędu
11-25 km/sek. Zresztą, jak zauważa Krinow, uzyskane przez
Astapowicza początkowe prędkości nie można uważać za ostateczne.
Będąc jądrem komety "meteoryt" Tunguski powinien skła
dać się z bardw kruchej materii lub z bryły lodu i gazów
~)
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metanu, amoniaku, kwasu węglowego i innych. W jądrach
lodowych komet znajdują się il"Ównież twarde odłamki żelazo
niklu i krzemianów. Taką jest budowa jąder kometarnych
według obecnie opracowanych modeli (model Whipple'a) 3).
Jeśli więc "meteoryt" Tunguski był rzeczywiście jądrem komety, to nie może wywoływać zdziwienia brak w glebie rozpylonej materii meteorytowej zwykłej konsystencji. Nie dziwi
nas również brak krateru, jeżeli wybuch kosmolitu nastąpił
w powietrzu.
Przy spadku kosmolitów zazwyczaj bywa tak, że po ich
rozpadzie w atmosferze większe bryły lecą najdalej, zaś mniejsze spadają w tylnej części elipsy rozsiania. Należy sądzić, że
główna masa kosmolitu dała wybuch prawdopodobnie w przybliżeniu nad "Błotem Południowym" i ten obszar należy uważać za czołową część elipsy rozsiania. Drobniejsze odłamki powinny były spaść w tylnej części elipsy i tam właśnie naJeży
szukać śladów materii rozproszonej naszego kosmolitu. W wyniku swych rozważań Krinow dochodzi do wniosku, że "meteoryt" Tunguski był małą kometą. Byłby to na razie jedyny
przypadek spadku komety na Ziemię.
N a leży powiedzieć - pisze Krinow - że chociaż przed
spadkiem swym na Ziemię meteoryt Tunguski był kometą, to
można nazywać go meteorytem, gdyż to oznacza każde ciało
spadające na Ziemię z przestrzeni kosmicznej.
Należy tu zauważyć, że zgodnie z przyszłą terminologią,
nazywamy meteorytami tylko te odłamki kosmiczne, które
spadły na Ziemię i zostały znalezione. Natomiast nie można
nazywać meteorytami materii, której na Ziemi nie znaleziono,
która być może cał~owicie rozpmszyła się lub wyparowała
w atmosferze. Z tych względów słuszniej byłoby nazywać
obiekt Tunguski nie meteorytem a kosmolitem, jeśli zgodnie
z propozycją autora. niniejszego artykułu, mianem tym bę
dziemy nazywać wszelkie twarde (stałe) bryły znajdujące się
w przestrzeni kosmicznej.
Na zakończenie kilka ogólnych uwag na temat teoretycznej
możliwości pochodzenia meteorytów z jąder kometarnych.
Jądra komet mają na ogół średnice rzędu 100-200 km. Wprawdzie kometa Halleya w dniu 11. V. 1910 r. wykazywała "jądro"
22", co odpowiadałoby średnicy 6400 km, lecz nie udało się
wykryć żadnego stałego jądra przy przejściu komety po tarczy
Słońca. Można. by to tłumaczyć małymi rozmiarami stałego
jądra, lub tym, że składało' się ono nie z jednej, a z wielu
3

______
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małych, luźnych brył. Ogólne masy kcmet mogą być rzęd u
bilionów ton. Kometa Pons-Winnecke (1827 III) przechodziła
27. VI. 1927 r. bardzo blisko Ziemi (w odległości 5800000 lan )
i jądro jej było badane przy użyciu dużych powiększeń przez
Baldeta i Sliphera. Doszli oni do wniosku, że jeśli zawierało
ono twarde bryły , to nie mogły one mieć większych średnic
niż 2 km. Podobnie było z kometą Schwassmanna-Wachmanna.
w przypadku której B a l d e t ocenił wielkość' tych brył n a
poniżej 400 m. Whipple przyjmuj e, że przeciętnie jądra komet mają średnice 2 km, a masa ich wynosi 4 X l0 15 g. Spotkanie z Ziemią twardych bryłek znajdujących się w jądrach
,komet może dać efekt spadku meteorytów.

JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków

AKWARYDY
Historia
ój 11 - Akwarydów ukazuje się w pierwszych dniach m aja
w ilości około 10 m eteorów na godzinę na półkuli północnej
i 20-30/godz. na południowej. Nie ma dobrze udokumentowanych danych o pojawieniach się tego roju w dawniejszych
czasach, aczkolwiek O l i v i er wzmiankuje, że gdyby węzeł
był stacjonarny, to deszcze meteorów z lat: 401 (17. IV), 839
(17. IV), 927 (17. IV) i 934 (18. IV) w spisie Newtona byłyby
prawdopodobnie dawnymi ukazaniami się roju 'Y) Akwarydów.
Niemniej jednak rój ten budzi duże zainteresowanie, a tJ
z powodu jego możliwego związku z kometą Halleya. Wiele
przypuszczeń na ten temat ukazało się po roku 1868, lecz jak
zobaczymy dalej, obecny pogląd na tę sprawę jest nieskrystalizowany. Ze względu na niską deklinację radiantu, rój ni
może być wygodnie obserwowany na północnej półkuli i największa ilość informacji o nim pochodzi z obserwacji w Południowej Afryce i Nowej Zelandii .
11 -

R

Aktywność
Aktywność

roju 11 Akw.arydów ustalili na podstawi e
obserwacji wizualnych R. A. M c I n t o s h w Nowej Zeland ii
i C. H o f f m e i ster w Południowej Afryce. Wobec brak u
danych o warunkach obserwacyjnych i poprawek na wysoko ść
radiantu, nie można przywiązywać żadnego znaczenia do róż 
nicy w podanych przez tych obserwatorów częstościach pojawiania się meteorów. Obie serie obserwacyjne (rys. l) wskazują na to, że maksimum następuje między 4 i 6 maja . Dan e
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zebrane są w tablicy l, łącznie z wynikami obserwacji metodą
echa radiowego (od roku 1947), które potwierdzadą wyżej podaną epokę maksimum.
Tablica l. Epoka maksimum roju

Data
maksimum

11 -

Akwarydów

-1 Długość
}na Ilość
.
godz. Slonca w maks.l

(1928-33) V.4-6 43°-45°
1933
5
44
1947
4
43
1949
8
47
1950
6
45
1951
l
40
1952
4
43.6

Autor
Mclntosh
Hoffmeister
C l e g g, H u g h e s i L o v e l l
A s p i n a 11, C l e g g i L o v e 11
Aspinall i Hawkins
Hawkins i Almond
H a w ki n s, A l m o n d i B u 11 o u g h
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częstość

spadania 11 -

Akwarydów.

Jak widzimy na rysunku l, rój ma szerokie maksimum
i aktywność jego rozkłada się na duży okres czasu. Na przykład,

w 1929 r. Mclntosh identyfikował meteo·ry z tego radiantu od
21. IV. do 12. V. W żadnej z dostępnych publikacji nie ma wiadomości, która by wskazywała na jakiekolwiek widoczne zmiany
w aktywności roju .

Radiant
Sprawozdanie z dawnych dyskusji o współrzędnych radiantu
roju - n Akwarydów dał C. P. Olivier. Niektóre z dawniej-
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wyznaczeń były mylne, ponieważ obserwatorzy brali
średnie z wielu następujących po sobie nocy, podczas gdy Olivier i R. M. D o l e wykazali, że radiant ma niewątpJi.wy ruch

szych

dzienny. Na podstawie obserwacji nowo~elandzkich R. A.
Mclntosh podał efemerydę (tabl. 2) ruchu radiantu w r. 1935.
Tak obserwacje Hoffmeistera jak i pomiary metodą echa radiowego dają podobne rezultaty na współrzędne radiantu.
Tablica 2. Efemeryda radiantu

Data
1935
IV. 28
29
30
V. l
2
3

l

l

l

(~

o

330.4
331.3
332.2
333.1
334.0
334.8

B

li

-3~1 l

-2.8
-2.5
- 2.2 1'
- 1.9 .
-1.6

Data

l

l

(1.

l

ll

V.

4 1l 335.7
336.6
337.5
338.4
339.3
340.2
9

!ll

n~

Akwarydów

li

o
- 1.3
-0.9 l
-0.5 l
-0.1
+ 0.2
+ o.6

l

li

Data

V. 10
11

12
13
14
15
16

l

a.

o
341.0
341.9
342.8
343.7
344.6
345.5
346.4

l

o
o
+LO
+1.3
+1.7
+2.1
+2.5
+2.9
+3.31

Prędkości

Istnieje zaledwie kilka publikowanych wiadomości o pręd
meteorów należących do mju n - Akwarydów. Ubóstwo
danych dobrze ilustruje fakt, że we wszystkich ogłoszonych
od roku 1890 danych Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego są zanotowane jedynie dwa meteory tego' roju obserwowane jednocześnie przez dwu obserwatorów. Pierwszym był
bardzo jasny meteor obserwowany 3. V. 1900 r. Obliczenia
D e n n i n g a i H er s c h e l a dały następujące wyniki:
Denning: a= 337°, o=
0°, v = 45 km/sek
Herschel: u= 335°, o=- 2°, v = 37 do 43 km/sek
Niedawno J. G. Por t er poprawił te dane i podał dla
pierwszego meteoru:
a= 327°, o=+ 6°, v = ;38 km/sek
Dla drugiego meteoru, obserwowanego 4. V. 1921 r., Porter
podaje:
a= 308°, o =+ 10°, v = 68 km/sek
W ostatnich latach pewną ilość informacji o prędkościach
~l Akwarydów uzyskailib z pomiarów metodą echa radiowego. W 1951 r. Hawkins i M. Almand uzyskali dla trzech
11 - Akwarydów wartości 63 .7, 63.0 i 58.8 km/sek.

kości
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Orbita

Olivier podaje w swej książce "Meteory" liczne szczegóły
dyskusji o orbicie roju 'Y] - Akwarydów i jej związku z kometą Halleya. Tablica 3 zawiera dane zebrane przez Oliviera;
są to zważone średnie z elementów obliczonych dla ośmiu radiantów z obserwacji ok. 90 meteorów. Elementy są obliczone
w dwojaki sposób: najpierw przy założeniu prędkości parabolicznej meteorów, a następnie w założeniu, że mają one tę
samą oś wielką co kometa Halleya. Podane są tu również
elementy orbity obliczone przez HoffmeisteTa oraz obliczone
przez Mcintosha z obserwacji nowozelandzkich.

''

''

''

''

''

\
\

Rys. 2. Orbita roju n - Akwarydów, obliczona przez M. Almond
z danych metodą echa radiowego, w porównaniu z orbitą komety H a lleya.
Tablica 3. Elementy orbitalne roju
komety Hallyca

a

1

Kometa Halleya
Olivier (1900-13)
Olivier*)
Hoffmeister (1913)
Mclntosh (1929)
Mclntosh (1935)
Almand (1951~

()
o
57.3111.7169.0162.2
45.0 108.1 152.0 162.0
45.0 108.4 153.4 161.8
45.2 99.7 144.9 162.6
46.1 95.1 141.3 161.7
43.6 97.3 140.9 162.2
43.1 83.0 126.1 160.0

*) Przy założeniu orbity parab olicz::ej. **)
i a = 338°, b
0°.

0.5871j.a.0.9673
0.658
0.9638
0.664
0,595
0.967
0.553
0.969
0.5616
0.9687
0.47
0.91

17.946j.a .
17.947
17.946
17.947
17.946
5.0

Przyjmując

64 km/sek

- ---- -·1

v
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Olivier, Hoffmeister i Mclntosh sądzą, że elementy orbity
podane w tablicy 3 usprawiedliwiają pogląd, że rój jest zwią
zany z kometą HaJleya jak również pogląd, że z kometą tą
są spokrewnione Orionidy (20-21 X). Ostatnio M. Almond
obliczyła orbitę roju na podstawie pomiarów prędkości wykonanych metodą echa radiowego. Przyjmując radiant a = 338°,
~ = 0° w dniu 4 maja, otrzymała orbitalne elementy podane
w tabl. 3 i orbitę figurującą na rys. 2. Okres roju wydaje się
liczyć 11 lat, tj. tylko 1/7 okresu komety Halleya. Orbita leży
blisko części orbity komety po perihelium. Prócz tego w węźle
wstępującym orbita obliczona przechodzi blisko orbity Ziemi
21. XI, to jest w miesiąc po dacie spadania roju Orionidów.
Zanim można będzie całkowicie wyjaśnić tę interesującą sytuację, niezbędne będą oczywiście dalsze, bardziej dokładne
wy,znaczenia szybkości.

KRONIKA
Najsłabsze

ze znanych gwiazd?

Odkrywanie gwiazd o najmniejszych jasnościach absolutnych nie
jest rzeczą łatwą. Poważną przeszkodę stanowi fakt, że bardzo słabe
(w sensie absolutnym) obiekty są obserwowalne tylko wtedy, gdy
znajdują się bardzo blisko Słońca. Dla przykładu, jeżeli obserwujemy
gwiazdy jaśniejsze od m = + 20m, a chcemy dostrzec gwiazdę o jasności absolutnej M =. + 20m, to jej odległość od Słońca musi być
mniejsza od 10 parseków (32,6 lat światła). Najbliższe otoczenie Słońca,
jakiego zatem dotyczyć mogą poszukiwania najsłabszych gwiazd, jest
tak małym fragmentem przestrzeni, że ilość zawartych w nim gwiazd
jest bardzo mała. To właśnie sprawia, że najsłabszych gwiazd znamy
tak niewiele. Najbardziej jednak skomplikowany jest sam proces
"odkrywania" omawianych obiektów. Bezpośrednie mierzenie odległości
milionów obiektów widocznych na niebie w nadziei wyłuskania kilkudziesięciu najbliższych byłoby oczywiście porównywalne do przysło
wiowego szukania igły w stogu siana. Korzysta się natomiast z tego,
że gwiazdy bliskie mają jednocześnie największe ruchy własne. Metoda
ta ma oczywiście charakter czysto statystyczny; zakładamy, że pręd
kości przestrzenne gwiazd są średnio takie same; gwiazdy bliskie będą
wykazywać większe przesunięcia kątowe na sferze niebieskiej, niż
gwiazdy dalsze, tak jak lecący bardzo wysoko samolot wydaje się
wolniejszy niż inny przelatujący tuż nad ziemią.
Ostatnio, znany odkrywca i badacz najsłabszych gwiazd, W. J.
L u y t e n porównując klisze wykonane przy pomocy 122 cm kamery
Schmidta (Obserwatorium na Mt Palomar) przed dziesięciu laty
i obecnie, odkrył dwa obiekty o bardzo dużych ruchach własnych,
a jednocześnie małych jasnościach obserwowanych.
Stosując opisaną wyżej metodę Luyten wyznacza jasności absolutne
tych obiektów. Okazuje się że są to prawdopodobnie gwiazdy rekordowo słabe. Oto odpowiednie dane wg Luytena:
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l

Nazwa

Jasność

Jasność

obserw.
wizualna

+
+

LP 464-53
LP 321-98

l

m

absolutna
wizualna

+
+

20.5
m

19.5

m

2U.ó
m

18.0

l

Porównując

klisze palomarskie wykonane w promieniach czerwonych i niebieskich Luyten ocenia również barwy omawianych gwiazd.
Pierwsza, widoczna wyraźnie na kliszy "czerwonej", jest niedostrzegalna w barwie niebieskiej, co wskazuje, że mamy do czynienia
z czerwonym karłem. Druga ma barwę zbliżoną do Słońca; przy podanej wyżej jasności absolutnej jest to więc niewątpliwie biały karzeł.
Dotychczasowym "rekordzistą" był odkryty przez V a n B i e s b r oe ck a towarzysz gwiazdy BD + 4° 4048, obiekt o jasności absolutnej
+ 191ll3, będący czerwonym karłem . Wynik Luytena, jako oparty na
ocenie statystycznej nie jest oczywiście w stu procentach pewny; nie
wykluczone jest, że rozważane gwiazdy wyróżniają się wielkimi pręd
kościami przestrzennymi, gdy ich jasności absolutne nie są tak małe
jak to podaje Luyten. Byłby to oczywiście złośliwy zbieg okoliczności
i należy mieć nadzieję, że bezpośredni pomiar odległości (paralaksy)
potwierdzi oceny Luytena.
(Wg Sky and TeLescope, 20, 328, 1960)
J . Smak
Polaryzacja

światła

gwiazd w

różnych

barwach

Polaryzację
światła
gwiazd zaobserwował po raz pierwszy
H i l t n e r w roku 1948. Przypuszcza się. że zjawisko to wywołan e
jest tym, że pyłki materii międzygwiazdÓwej są wydłużone. Szybko
wirujące pyłki pod wpływem pola magnetycznego o natężeniu kilku
milionowych gaussa zostają uporządkowane w ten sposób, że osie
ich obrotu będą skierowane mniej więcej wzdłuż kierunku pola, zaś
ich osie geometryczne będą leżeć w pobliżu płaszczyzny prostopadłeJ
do kierunku pola magnetycznego. Pyłki silniej pochłaniają fale świetln e
o kierunku drgań równoległym do kierunku długich osi pyłków . Zatem
światło docierające do nas, będzie miało pewien nadmiar składowej
drgającej wzdłuż krótkiej osi pyłku, czyli wzdłuż kierunku między
gwiazdowego pola magnetycznego. Mówimy wtedy, że światło gwiazd
jest częściowo spolaryzowane. Zresztą efekt jest niewielki: zaledwie
kilka procent światła jest spolaryzowane. D a vis i Gr e e n s t e i n ,
którzy przedstawili powyż szą teorię przewidzieli, że polaryzacja ta powinna zależeć od długości fali światła.
Pewne obserwacje H ,i l t ner a i B e h r a wskazywały, że zależno ść
taka istnieje. Lecz dopiero ostatnie pomiary G e h re l s a stopnia
polaryzacji światła ośmiu gwiazd w sześciu barwach wykazały ponad
wszelką wątpliwość, że stopień ten jest różny dla różnych długości
fali, oraz wyjaśniły jaki jest charakter tej zależności. Okazało się, ż e
polaryzacja jest największa dla '}.. = 6500 A i szybko maleje, gdy przesuwamy się w stronę podczerwieni. W kierunku fal krótszych polaryzacja zmniejsza się powoli.
Gehrels porównał zależność otrzymaną z obserwacji z zależności ą
obliczoną przez V a n d e H u l s t a dla pyłków bardzo wydłużonych
Okazało się, że zgodność jest bardzo dobra. Jeżeli przyjąć , iż pyłki są
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z metalu, to otrzymujemy średnicę pyłka równą ok. 0,05 mikrona.
Gdyby pyłki były z lodu, musiałyby mieć grubość 0,5 mikrona. Wartości te dobrze zgadzają się z otrzymywanymi na innej drodze. Niestety nie można rozstrzygnąć czy pyłki są z metalu czy z lodu, gdyż
oba przypadki równie dobrze pasują do pomiarów Gehrelsa. Oczywiście konieczne są dalsze dokładne obserwacje.
(wg The Astronamical Journal, October 1960 r.)
B . Paczyński
Czyż b y now~

k r ater meteorytowy ?

W dorzeczu rzeki Godawari na Półwyspie Indyjskim, około 300 km
r::a południowy zachód od miasta Nagpur, w miejscu o współrzędny c h
;., = 76°51 'E, cp = + 19°59' znana jest kolista forma wypełniona wodą Lonar Lake. Jezioro to ma średnicę około 1,7 km, głębokość 122 m
i otoczone jest wałem. Stosunek głębokości do średmcy WYnosi l : 14
(patrz Urania, nr 4, 1957 r., str. 100).
Dotychczas geologowie, którzy oglądali tę formę, przypisywali jej
powstanie w wyniku erupcji wulkanicznej . Jednak ostatnio wysuwa
sit;- przypuszczenie, że utwór ten powstał wskutek uderzenia meteorytu .
Utwory tego typu znane są np. z południowych Niemiec, występuj ą
też w Kanadzie, gdzie zwane są .,circular features ... Brak jest jednak
dowodów pochodzenia meteorytowego tych form. Zagadnienie pochodzenia Lonar Lake i utworów podobnych rozstrzygną dopiero szczegółow e
badania podobne do prowadzonych obecnie w wielkich kraterach kanadyjskich.
B . Szczepkawski

OBSERWACJE
JAN MERGENTALER -

Wrocław

Aktywność S ł ońca w 1960 r.
Spadek aktywności Słońca występował w r. 1960 silniej niż w r . 1959.
Nie było jeszcze wprawdzie dnia, w którym nie zaobserwowano by
a ni jednej plamy, ale było już parę dni takich, kiedy widziano najwyżej dwie ubogie w plamy grupy, a l. X. zanotowano tylko jednq
grupę z 3 plamami. Ilość dni obserwacyjnych była w roku minionym
większa o 3 dni ni ż w roku poprzednim, wzrastając do ogólnej ilośc i
335 dni.
Obserwowali Słońce: A. B ar b a ck i (Nowy Sącz) , S. R. Brzos t ki e w i c z (Dąbrowa Górnicza) , J. Jabłoński (Gdańsk-Oliwa), J.
Jak i m i e c (Wrocław), W. Jodłowski (Warszawa) , T. Kalin o w_
ski (Myślenice), J. Kas z a (Ruda Śląska), W. K o p i c z e ń s k .i (Chorzów), Z. Kor dyl e w ski (Wrocław), B. Kry gier (Bytom), J. P a g a c z e w ski (Kraków) , W. S z y m a ń ski (Dąbrowa Górnicza) , L .
W o h l f e i l (Gdańsk-Oliwa), ivr. Z a b ż a (Wrocław). Największą ilość
dni obserwacyjnych mieli A. Barbacki (310), S. R. Brzostkiewicz (177)
i L. Wohlfeil (151).
Ilość grup i plam na tarczy Słońca podlegał a, jak zwykle silnym
wahaniom. Gwałtowny spadek w pierwszych dniach sierpnia zredukował liczby Wolfa do wartości około 30, a w par ę dni potem nastąpił
jakby WYbuch gwałtowny, wzrost taki, że liczby Wolfa osiągnęły dziesięciokrotnie większe wartości i dochodziły, lub nawet nieco przewy ż 
szały 300, osiągając poziom z naj a kty wniejszych miesięcy roku 1957·
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Jednak średnie miesięczne wartości mało zmieniały się w pierwszych
;; kwartałach roku i dopiero średnia październikowa była znacznie
niźsza, jak to widać na wykresie, na którym naniesiono 5-dniowe

l

~
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srednie liczby Wolfa (linia ciągła) i średnie miesięczne (linia przerywana). średnią roczną zaznaczono wrysowując kwadrat ciemny w początku lipca. średnia roczna w r. 1960 wypadła równa
R = 97,7
Ta niska już, jak na obecny cykl wartość średniej rocznej wskazuje
znowu na wyjątkowość obecnego cyklu. Spadek po maksimum o 63
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w średniej rocznej w ciągu jednego roku nie był dotychcza nigdy notowany. Jest to najszybszy spadek ilości plam po maksimum, jaki kiedykolwiek obserwowano.
Spadkowi liczb Wolfa nie towarzyszył równie szybki spadek powierzchni plam i grup. które osiągały niejednokrotnie bardzo poważne
rozmiary. Największą grupę zanotowano we Wrocławiu 5 lipca. Według
pomiaru na kliszy powierzchnia jej była równa 2248 milionowych części
półkuli Słońca. Następna co do wielkości grupa o powierzchni 2142
była obserwowana 13 maja, trzecia co do wielkości (powierzchnia 2090)
26 stycznia. Podobnego rzędu powierzchnie mierzono w Obserwatorium
w Rzymie, gdzie jednak nie było obserwacji 5 lipca i jako największą
zanotowano grupę z 13 maja (powierzchnia 2331). Niewiele mniejszą
była także grupa z połowy listopada.
Pomiarami wizualnymi powierzchni plam zajmował się od kilku lat W. Szymański w Dąbrowie
Górniczej. Oceny wizualne, rz cz jasna, nie dają takich samych wyników jak pomiary na kliszach. Występują w nich wyraźne systematyczne różnice w ocenie wielkości powierzchni.
Dzięki tym systematycznym różnicom między obserwacjami wizualnymi i fotograficznymi największa grupa obserwowane przez Szymań
skiego (l kwietnia) miała według jego pomiaru powierzchnię 3458.
W Rzymie oceniono jej powierzchnię na 1747. Powierzchnię grupv
z 26 stycznia Szymański ocenił na 1959, a więc otrzymał dokładnic
pośrednią wartość pomiędzy pomiarem wrocławskim i rzymskim.
Przed paru laty L· Wohlfeil rozpoczął bardzo cenne obserwacje pochodni słonecznych. W minionym roku zajęli się tymi obserwacjami
także i inni amatorowie, tak że materiał dotyczący pochodni powoli
wzrasta. Opracowanie tego materiału jednak może nastąpić dopiero
wtedy, kiedy można będzie nasze obserwacje porównać z obserwacjami
z innych krajów i wyliczyć jakieś współczynniki do redukowania tych
obserwacji na wspólną skalę. Dlatego zwracam się do obserwatorów
z gorącą zachętą do prowadzenia takich obserwacji, jak również z prośb ą
o cierpliwość, że wyniki nie od razu będą podawane w .,Uranii".
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o pewnej być może dość miłei
innowacji, jaką wprowadziliśmy w ostatnim czasie. Rada Naukow a
Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił "
tym amatorom, którzy co najmniej rok systematycznie obserwowali
Słońce w minionych latach, przesłać specjalne odznaki świadczące o ich
słonecznych zamiłowaniach.

Obserwacje

częsc1owego

zaćmienia

Słońca

przeprowadzone

w Józefosławiu koło Warszawy w dniu 15. II. 1961 r.
W dniu 15. II. br. niżej podpisani, korzystając z pomocy kierownika Pracowni Czasu G. U. M. mgr Ludwika Z aj d l er a oraz mgr inż.
Barbary Koł a czek, przeprowadzili na terenie stacji obserwacyjnej
Katedry Astronomii Praktycznej Pol. Warsz. obserwacje częściowego
zaćmienia Słońca, wykonując przy tym 126 zdjęć fotograficznych.
Początkowo niebo pokryte było chmurami, przez które jedynie chwilami widoczne były fragmenty tarczy Słońca . Dopiero około godz. 8.30
z2.częło się przejaśniać i pierwsze zdjęcie wykonane zostało o godz. 8.47;
w miarę upływu czasu pogoda szybko się poprawiała i po godzinie
dziewiątej niebo było już prawie całkowicie wolne od chmur. W sumie
jednak, chmury nie wiele przeszkodziły, gdyż i tak, w początkowym
okresie zaćmienia obraz Słońca był bardzo niespokojny (na skutek
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silnej turbulencji powietrza) i wyniki pomiarów wykonanych ewentualnie zdjęć nie byłyby dokładne.
Do zdjęć wykonanych na błonach Isopan FF o czułości 10° DIN
s:użył wizualny apochromat firmy C. Zeiss, o średnicy 110 mm i odległości ogniskowej około 2 m; przed ogniskiem obiektywu włączono
w bieg promieni odpowiedni filtr wygaszający.
W momencie każdorazowego uruchamiania migawki aparatu (lustrzanka .. Praktica'") przesyłano równocześnie sygnał na taśmę chror.ografu "Favag··, na której rejestrowane były również sygnały sekundowe zegara wahadłowego firmy Riefler; na taśmie tej zapisywane
były ponadto numery poszczególnych zdjęć. Chód wymienionego zegara
kontrolowany jest na bieżąco w Pracowni Czasu Głównego Urzędu
Miar przez porównywanie z chodem zegarów kwarcowych, przy czym
sygnały rejestrowane są za pomocą chronografów cylindrycznych (l sekunda odpowiada 288 milimetrom na obwodzie cylindra). Po odczytaniu
taśmy chronografu możliwe będzie wyznaczenie momentów poszczególnych zdjęć z dokładnością nie mniejszą niż os,oz (suma błędu odczytu
oraz błędów wyznaczenia poszczegóinych poprawek). Dokładność tę
uznać można za bardzo dobrą, gdyż wartości os,oz odpowiada zmiand
topocentrycznej odległości środków tarcz Słońca i Księżyca mniejsza
na ogół niż 0,01 sekundy łuku; w przypadku zaćmienia obserwowanego
w Sejnach w dniu 30. VI. 1954 wynosiła ona na przykład od 0,0084 do
0,0096 sekundy łuku. Oczywiście dla odpowiednio dokładnego ustalenia
momentów poszczególnych zdjęć konieczne jest ścisłe uwzględnienie
odpowiednich poprawek, a mianowicie:
a) poprawki obchodu zegara z uwzględnieniem poprawek radiowych
sygnałów czasu wg .. Bulletin Horaire'· oraz czasu propagacji fal
radiowych ,
b) poprawki na paralaksę piórek chronografu, o ile rejestracja sygnałów nie odbywa się przy pomocy jednego tylko piórka,
c) poprawki .. moment sygnału zdjęcia- moment wykonania zdjęcia".
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Rysunek l przedstawia wykres tych ostatnich poprawek (średnie
z trzech serii pomiarowych) ustalonych dla aparatury uży
wanej w Sejnach; widoczna jest przy tym zależność uzyskanych wartości od czasu ekspozycji. Podane na wykresie wartości ~t' odpowiadają różnicy "moment sygnału moment spadku migawki", zaś wartości ~t" są to poprawki definitywne odpowiadające różnicy "moment
sygnału moment zdjęcia'·. Obie powyższe wartości dla ekspozycji
1/ 200--1/ 500 sekundy, różnią się jedynie bardzo nieznacznie. Błąd wyznaczenia poprawki ~t" wahał się w granicach od os,oo1 do os,oo5.
Celem opisywanych obserwacji jest ustalenie poprawki efemerydy
Księżyca. Szczególnie dobrą dokładność uzyskać tutaj można przez
obserwowanie całkowitych zaćmień Słońca metodą chronokinematograIiczną opracowaną przez doc. dr. K. Kor dyl e w ski e g o; dobrą jednak dokładność uzyskać można również przez obserwację zaćmień czę
ściowych, przy czym według A A
M i c h aj ł o w a optymalnym warunkom odpowiadają zaćmienia o fazie 0,8--0,9 (takim było właśnie
obserwowane zatmienie). Ustalenie poprawek odbywa się poprzez porównanie wielkości obliczonych z wielkościami zaobserwowanymi, przy
czym na negatywach mierzy się:
a) długości cięciw odciętych na tarczy Słońca przez przesłaniającą
zważone

ją tarczę Księżyca,

b)

średnice

obrazów

Słońca,

mierzone równolegle do

powyższych

cięciw,

c)

kąty

orientacji

cięciw.

1.50°

kat POZijCfjjfJij
Rys. 2.
Z uzyskanych negatywów nie robi się z zasady odbitek, szczególnie
zaś przed wykonaniem pomiarów, gdyż grozić to może deformacją
obrazu, nieistotną w fotografii amatorskiej, lecz mogącą być przyczyną
poważnych błędów przy dokładnych pomiarach. W ogóle, przy wykonywaniu pomiarów trzeba zwrócić szczególną uwagę zarówno na uniknięcie błędów systematycznych natury .. psychologicznej" (np. tzw. błędu
dziesiętnego) jak i błędów związanych z możliwością deformacji neg2tywów oraz sposobem wykonywania pomiarów. Ze wspomnianego wyzej względu na ogółem 1110 zdjęć 4 zaćmień (25. II. 1952, 30. VI. 1954,
2. X. 1959 oraz 15. II. 1961; fotografował A P i a s k o w ski) wykonane
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zostały jedynie bardzo nieliczne odbitki (powiększenia). Dwa zdjęcia
wykonane w Sejnach ukazały się w Dodatku Naukowym do Uranii
(Nr 2), lecz niestety zostały silnie zniekształcone przez fatalny druk
oraz niedopuszczalny retusz przeprowadzony przez drukarnię; zdjęcia
te ukażą się dodatkowo w "Uranii". Jeśli chodzi natomiast o omawiane zaćmienie, to przykładowe zdjęcie podane jest na str. 2 okładki.
Na negatywach oraz na wykonanym powiększeniu widać wyrażni e
profil brzegów tarczy Księżyca; nie należy jednak wielkości nierówności tych przeceniać. Na rysunku 2 przedstawiony został przykładowo
.fragment profilu brzegowego Księżyca, uwzględnianego przy opracowywaniu materiałów z całkowitego zaćmienia w dniu 30 czerwca 1954.
Na wymienionym rysunku widoczne są nierówności w granicach od
około -2 do +2 sekund łuku, przy czym pamiętać należy, że rysunek
ten dotyczy 50° łuku brzegowego Księżyca. W przypadku obiektywu
o odległości ogniskowej 2,06 m (l sekunda łuku odpowiada odcinkowi
0.01 mm w płaszczyźnie ogniskowej) oraz przy pięciokrotnym powięk
szeniu negatywu, 4 sekundy łuku odpowiadać będą na· pozytywie wru·tości zaledwie 0,2 milimetra. Oczywiście możliwe są nierówności nieco
większe, lecz tak czy owak, nawet po powiększeniu negatywów pozostaną one w granicach dziesiętnych części milimetra. Niekiedy widoczne
są też nierówności na brzegu tarczy Słońca, lecz zjawisko to jest WYnikiem oczywiście tylko turbulencji powietrza.

~J

l

<j

.śl

~~

~~

--x- -x--

l

xr--*-1".-

/ _,x"'

x---..>e=hc--x-x- -x--X

_,/1
l
1

l

l
l

l

l

~

JOl'

!_§

13
l

l

l

-------l...... . ._ . . .,1

/l

l

axn

l

\

~-...,'

/

/

l

~-

tem;;erotura

!Oli

-x-x-c..Jnten1e

Ry.;:J
Z uwagi na niskie położenie Słońca nad horyzontem trzeba będzie
przy opracowywaniu materiałów dokładnie uwzględnić refrakcję atmosferyczną. Z tych też względów w czasie wykonywania zdjęć prowadzono również pomiary temperatury powietrza w cieniu (G. S i t ars ki) oraz ciśnienia barometrycznego (L. Z aj dler). Wyniki powyższych
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p~~iarów zostały zestawione graficznie na rysunku 3. Wyraźnie widać
rmmmum temperaturowe (spadek temperatury o 0,30° C) przesunięte
w czasie w stosunku do momentu maksymalnej fazy zaćmienia; wzrost
ciśnienia barometrycznego nie wydaje się natomiast być związan~
z zaćmieniem i stoi prawdopodobnie w związku· z ogólną tendencj ą
wzrostu ciśnienia jaka zaznaczyła się już na parę cini przed samym
zaćmieniem.
,
Opisane powyżej obserwacje są drugą obserwacją zaćmienia wykonaną w Józefosławiu. Poprzednio przeprowadzono juź obserwacje
zCJćmienia w dniu 2. X. 1959, o czym informowała w odpowiednim czasie
wzmianka w .. Uranii'' (A Piaskowski: .. Urania" XXXI, Nr l, styczen
H•60). Za wyborem powyższego miejsca obserwacji przemawiała moż
ność dysponowania dokładnym czasem oraz odpowiednio dokładna znajomość współrzędnych geograficznych.
Antoni Piaskowski, Grzegorz Sitarski Warszawa

Przebieg obserwacji

częściowego

S l ąskim

zaćmienia

Słońca

w Planetarium

w dniu 15. II. 1961 r.

Pracownicy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. MiKopernika w Chorzowie podczas zaćmienia Słońca w dniu :'5
lutego br. pracowali w trzech zasadniczych grupach. Dwie grupy real ·zawały program naukowy, natomiast trzecia była grupą popularyz< 1orską, która w Planetarium podczas podobnych zjawisk rozgrywaj, cych się na niebie zawsze ma pełne ręce roboty. W artykule ty m
pJ:agnę omówić przygotowania i pracę poszczególnych grup.
Pierwsza dwuosobowa grupa (J. S a ł a b u n i M. P a ń k ó w) za opatrzona w mały refraktor ((/J
BO mm, F = 120 cm) oraz aparat fot ograficzny marki Exakta Varex udała się do Bułgarii, gdzie miała d• lączyć do grupy naukowców z Obserwatorium Krakowskiego i PTMA
i tam obserwować przebieg zaćmienia całkowitego .
Druga grupa realizowała swój skromny program na miejscu w Pl a netarium śląskim. W skład tej grupy wchodzili: M. F e ser, E. G a z d <1 ,
F.. Hyla, W. Jama, A Piotrowski, K. Woźniak, J'. Zastock i, M. Z i e l i ń ska, W. Kop i c z e ń ski oraz autor artykułu, który
kierował pracami. Wszyscy członkowie tej grupy włożyli wiele pra<:y
i inicjatywy w okresie przygotowawczym. Dzięki temu wszystko bylv
dokładnie przygotowane do pracy już przed zaćmieniem. Ale to jeszcze
nie wszystko. Złe warunki atmosferyczne (duże zachmurzenie i częste
opady deszczowe) w ostatnich dniach przed zaćmieniem, budziły wśród
członków grupy powątpiewanie w możliwość wykonania jakichkolwiek
obserwacji. Przełom nastąpił dosłownie na kilkanaście godzin przed
zaćmieniem. W dniu 14 lutego br. w godzinach popołudniowych chmury
zaczęły ustępować. Był to dobry objaw na dzień następny.
W dniu zaćmienia w ciągu godziny wszystkie stanowiska gotowe
były do rozpoczęcia pracy. Słońce pokazało się na jasnym sklepieniu
niebieskim, pokrytym miejscami chmurami. Na 15 minut przed pierwszym kontaktem Słońce zakryte zostało warstwą przelotnych, dość gę
stych chmur, które nie pozwoliły realizować początku programu. Trwało
to na szczęście nie długo, bo tylko do Bh20m. Od tego momentu Słońce
wędrowało dalej po bezchmurnym niebie. Wszystkie stanowiska pracowały teraz według ustalonego planu. Plan obserwacji naszej grupy
przewidywał wykonanie następujących obserwacji:
a) Wyznaczenie fazy - głównym przyrządem był tu chronoheliogr;, L
kołaja
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.>kładający się z refraktora Zeissa o średnicy obiektywu BO mm i ogniskowej 120 cm oraz specjalnego projektora, który powiększał obraz
ogniskowy Słońca 2.5X. Zamiast okularu zamontowany został aparat
fotograficzny typu Exakta Varex. Fotografowano na błonach drobnoziarnistych Isopan FF 10/10 Din. Dzięki filtrowi neutralnemu zamocowanemu na projektor przedłużono czasy ekspozycji. Stosowano czasy
ekspozycji od 1/25 do 1/100 sek. zależnie od warunków atmosferycznych. Zdjęcia wykonywano dokładnie co 2 minuty. Ogółem tym instrumentem wykonano 63 zdjęcia, które ilustrują przebieg zaćmienia.
b) Pomiary zmian oświetlenia. Fotografowano biały ekran ułożony
dokładnie w płaszczyźnie horyzontu na wolnej przestrzeni. Zdjęcia wykonywano aparatem fotograficznym typu Zorka na błonie fotograficznej Isopan F 17/10 Din. Czasy ekpozycji wynosiły tutaj 1/50 sek. Aparat
umieszczony był w stosunku do ekranu w zenicie. Wykonano tutaj
32 zdjęcia w odstępach co 4 minuty. Zmiany oświetlenia opracowane
będą fotometrycznie.
c) Pomiary nasłonecznienia wykonano przy pomocy solarymetru
polskiej produkcji. Pomiary robiono co l minutę na przemian bez filtru
oraz z filtrem czerwonym lub żółtym. Stanowisko to włączyło się do
t<:'alizacji programu dopiero na kilka minut przed największą fazą.
Ogółem wykonano 97 odczytów.
d) Pomiar szumów radiowych. Stanowisko to dysponowało odbiornikiem komunikacyjnym typu .,Tesla"·. Pracowano w dwóch pasmach:
12 MHz i 18.83 MHz. Pomiary wykonywano co l minutę. Odczyty robiono na przyrządzie uniwersalnym Goertza. Ogółem wykonano 208
odczytów.
e) Pomiary temperatury wykonywano na dwóch stanowiskach. Jedno
umieszczone było w słońcu na otwartej przestrzeni, a drugie w cieniu.
Odczyty na czułych termometrach rtęciowych wykonywano dokładnie
co 2 minuty. Dokładność odczytów 0.1 o C. Ogółem na każdym z tych
stanowisk wykonano po 78 odczytów.
f) Służba czasu była jednolita dla wszystkich stanowisk. Ponieważ
dysponowaliśmy tylko jednym chronometrem, podawanie czasu odbywało się drogą radiową. W każdej minucie podawano bardzo dokładnie
kluczem 6 sygnałów rytmicznych (55, 56, 57, 58, 59 i 60 sek. kończącej się
P<inuty. Po każdych 6-ciu sygnałach fonicznie zapowiadano, która minuta minęła. Na sygnał 6-ty na poszczególnych stanowiskach realizowano program.
g) Obserwacja otoczenia. Na stanowisku tym ustawiono dwa aparaty
fotograficzne, którymi w odstępach lO-minutowych fotografowano fragment otoczenia oraz prowadzono obserwacje zachowania się przyrody
żywej i ludności.
h) Przy pomocy kamery filmowej fotografowano przebieg zaćmie
nia, aparaturę oraz pracę na poszczególnych stanowiskach. Na ten cel
wżyto około 100 m taśmy.
Opracowanie zebranych materiałów w toku. Po opracowaniu publikować będziemy je na łamach .,Uranii'·.
Grupa popularyzatorska składała się z czterech osób. Miała ona do
dyspozycji duży refraktor Planetarium, gdzie prowadzono pokaz metoda ekranową oraz mały refraktor ustawiony na tarasie, gdzie prowadzono obserwacje wizualne. W czasie zaćmienia obsłużono około
400 osób. Grupa ta zakończyła swą pracę w sali Planetarium specjalnym
seansem .. Zaćmienie Słońca··, połączonym z odczytem .. Zaćmienia Słońca
u ·czoraj, dziś i jutro'·.
Bernard Krygier - Planetarium
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obserwacji częściowego zaćmienia Słońca
w dniu 15. II. 1961 r.
Miejsce obserwacji: Kraków, lewy brzeg Wisły przy ul. Kościuszki.
Warunki pogodowe: duże zachmurzenie - chmury kłębiaste, mglisto.
Przykrząd pomiarowy: światłomierz fotoelektryczny ,.Zeiss", skierowa ny pod kątem 20° ponad SE horyzont.
Data i czasokres pomiarów : 15. II. 1961 r ., od 7h50m do lOh.
Analiza wykresu, wykonanego na podstawie pomiarów: krzywa prom ieniowania słonecznego podnosi się do 8h10m w związku ze wznoszen ie m się Słońca, słabo jeszcze zakrytego przez Księżyc, ponad horyzont,
a na s tępnie obniża się w wy niku coraz dalej postępującego zaćmienia .
Uwagi

odnośnie

lo

10

W przebiegu całej krzywej za z naczają si ę odchylenia, związane ze zmieniającym się nasileniem zachmurzenia. Wyraźnie zaznacza się maksimum zaćmienia w okresie od 8h55m do 8h59m, po czym krzywa wznosi
się coraz bardziej stromo w związku z rozpraszaniem się pokrywy
chmur.
Inne uwagi: o godz. 8h55m stado kruków, szukających pożywienia
nad brzegiem Wisły, zerwało się i odleciało. Podobne zaniepokojenie
wśród ptactwa zauważyłem w Sejnach tuż przed całkowitym zaćmie
niem Słońca w dniu 30. VI. 1954 r .
J er zy Pokorny Kraki>w
Obserwacje nad zachowaniem się zwierząt w Krakowskim Ogrodzie
Zoologicznym w czasie zaćmienia Słońca w dniu 15. II. 1961 r.
Obserwacje nad zachowaniem się zwierząt są stałym punktem programu obserwacyjnego w czasie zaćmień Słońca, toteż postanowiliśm y
vrybrać się w tym czasie do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego jako
najbliższego miejsca skupiającego licznych przedstawicieli świata zwierzęcego. Niestety jednak pogoda w Krakowie nie dopisała. Przez cały
czas zaćmienia Słońce było niewidoczne i dopiero o godz. 10.35, to jest
o koło 25 minut po rozejściu się Księżyca z tarczą słoneczną , ukazała
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poprzez chmury. W tym czasie

ustąpił

przymrozek i

nastąpiła

Obserwacje nad zwierzętami przeprowadziliśmy koncentrując uwagq
przede wszystkim na drapieżnikach, ponieważ uważaliśmy, że zwierzęta te będą bardziej niż inne reagować na niecodzienną zmianę warunków zewnętrznych.
Przez cały czas zaćmienia Słońca było pochmurno, co osłabiało efekt
zjawiska i zwierzęta nie mogły reagować tak widocznie jak wówczas .
gdy podobne zjawiska zachodzą w dzień słoneczny - pomimo to jednak fakty w zachowaniu się ich rzucały się w oczy i dlatego też postanowiliśmy je przedstawić. Pornocne okazały się również uwagi personelu Ogrodu Zoologicznego, który dzięki swemu długoletniemu doświadczeniu w opiece nad zwierzętami, dorzucił cenne obserwacje porównawcze.
Trudno jest WYOdrębnić z całkowitą pewnością te momenty w zachowaniu się zwierząt, które były spowodowane bezpośrednim wpły
wem zjawiska zaćmienia Słońca, od tych, które spowodowane były
innymi czynnikami, jak: pora roku, nie typowe kształtowanie się wa_
runków klimatycznych w lutym br., w-czesna pora dnia oraz obecność
kilku osób, na ogół jednak znanych zwierzętom ze stałych kontaktów.
Zaobserwowane zachowanie się zwierząt przed, w czasie i po kulminacji zaćmienia podajemy w tabelce nr l. Zmiany natężenia światła
ilustrują dwa zdjęcia wykonane w identycznych warunkach o 7.55 i 8.55.

Poniżej omawiamy bliżej te fakty w zachowaniu się zwierząt, w których naszym zdaniem można by dopatrzeć się wpływu zaćmienia Słońca.
Jelenie Dybowskiego w czasie kulminacji wyraźnie zaniepokoiły się,
zbijając się w gromadę; zaraz po kulminacji rozwinęły się w szereg.
stając mniej więcej w równych odstępach; na czele szeregu stała najstarsza łania, za nią jeleń, a następnie młode sztuki; wszystkie wietrzyły w kierunku wschodnim. Gdy nastąpiło przejaśnienie (o 9.16),
powoli rozeszły się po wybiegu.
Lwy były wyraźnie podniecone, przy czym podniecenie to nie miało
·wypływać z przyczyn innych, jak tylko zaćmienie Słońca; podniecenie
to przybrało formę aktywności płciowej. O 9.03 lwy poszły do legowiska i pomimo nawoływań dozorczyni, nie wyszły aż do 9.18, to jest
do przejaśnienia.

Tabela l. Zachowanie
Nazwa

l

polska

Pan troglodytes
Elumenbach

Osioł

Equus asinus L.

obse.rwowana
.

J

----

Przed

kulminacją

7.49-8.49

zaćmienia Słońca.

Kulminacja

l

a.so-9.10

3

w ruchu

samica karmi
samiec siedzi

2

chodzą

stoją

wyszedł

Zubr

Bos bonasus L.

l

w Jegowisku

Bawół

BubaJus bubalus L.

l

stol

Jeleń

Cervus elaphus L.

l

l

razem

i stoi

9.11-10.09

samica karmi
samiec siedzi
aktywność
chodzą

na wybieg

stoi

-

Po kulminacji

l

--

w Jegowisku
stoi

spaceruje

w legowisku

spaceruje

pasą

zbite, potem ustawlają się w szereg

pasą

C!
::0

Jelenie Dybowsklego

Cervus nippon Dybowski

7

Sarna

Capreolus Capreolus L.

l

biega po wybiegu

biega po wybiegu

biega po wybiegu

~

Dzik

Sus scrofa L.

l

chodzi po wybiegu

w legowisku

chodzi po wybiegu

z

Wielbłąd

Camelus bactrianus L.

2

stoją

stoją

stoją

>-<

~

się

potem

Wilk

canls lupus L.

2

biegają,

Niedźwiedź

Ursus arctos L.

3

ospały

Lew

Felis Leo L.

2

aktywność

Swlnki
morskie
Ptaki na

l

l

Bażanty
Ptaki

Cavia porcellus L.

wolności

Gołębie

l

łacińska

w czasie

--

n ość

zwierzęcia

Szympans

się zwierząt

drapieżne

Columbae
Phasianidae
Fa leoniformes

kilka

kilkanaście

kilka-

naście

kilka

leżą

aktywność

płciowa

się

~

leżą

samica karmi
samlec w legowisku
w legowisku

samice w legowisku
samiec ospały

karmią się

karmią

ćwierkają

nieco spokojniejsze

ćwierkają

karmią się

karmią się

karmią się

karmią się

karmią się

karmią się

karmia

siedzą

płciowa

się

l

podfruwają

siedzą

spokojnie

aktywność

sieCilzą

płciowa

się

l

podfruwają

.....

·""

<t)
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Zubr tego ranka pozostawał w swym legowisku z wyjątkiem momentu kulminacji, kiedy to wyszedł na WYbieg i stał jakiś czas.
Wilki w czasie kulminacji wykazały aktywność płciową. Przed i po
kulminacji zachowywały się na ogół spokojnie, leżąc lub poruszając się
po klatce. Podniecenie wilków w czasie kulminacji mogło też być spowodowane odgłosem dzwonu, który w tym czasie (9.05) odezwał się
z pobliskiego klasztoru na Bielanach; odgłos ten jednak nie powinien
niepokoić zwierząt, gdyż słyszą go kilkanaście razy na dzień. Specjalme
zwracano uwagę, by podczas obserwacji zwierzę nie zauważyło obserwatora.
Dzik tuż przed kulminacją udał się na spoczynek do legowiska, po
kulminacji wrócił z powrotem na wybieg.
Niedźwiedzie zachowywały się ospale, co jest dla nich normalne
o tej porze roku. Samiec podczas i po kulminacji znajdował się w legowisku, natomiast samica w czasie kulminacji spokojnie karmiła mło
dego. Trudno tu dopatrzyć się wpływu zjawiska zaćmienia.
Ptaki drapieżne w czasie kulminacji jakby udały się do snu, nie
przefruwały w tym czasie od gałęzi do gałęzi. co czyniły przed i po
fazie największego zaćmienia.
Ptaki na wolności nie uspokoiły się zupełnie podczas kulminacji
i nie przestały ćwierkać, jednak odgłosy ich jakby nieco przycichły
i mniej było indywidualnych i zbiorowych przelotów.
Jak WYnika z przedstawionego materiału, pewne gatunki zwierząt
ogarnęła senność, trudno jest jednak dopatrzeć się prawidłowości, gdyż
ef ekt zaćmienia osłabiło znaczne zachmurzenie a ponadto działały inne
uprzednio omówione czynnniki.
Stanislaw Lubartowicz i Jan Wlodek Kraków
Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca w dniu 15. II. 1961 r.
W Oddziale PTMA w Ostrowcu świętokrzyskim do obserwacji czę
ściowego zaćmienia Słońca przystąpili Jerzy Ułan o w i c z i Dobrosław K o s t k o w s k i. Reflektor o średnicy 150 mm skierowano na
Słońce i obserwowano obraz na ekranie. W momencie rozpoczęcia się
zc:.ćmienia częściowego o 7h52m niebo było bezchmurne. W czasie ob serwacji nadeszło dużo młodzieży szkolnej i dorosłych, którzy podziwiali
przebieg zaćmienia na ekranie. Prezes Oddziału WYjaśniał zebranym
pz zyczynę zaćmień Słońca.
Wykonano dwie fotografie zaćmienia o 8h32m i o 8h40m. Fotografie
wykonał D. Kostkowski aparatem Exakta na błonie Agfa (ekspozycja
1/5 sek, przesłona 5,6) bez użycia filtru fotografując wprost z ekranu .
W kilka minut po maksimum zaćmienia nadciągnęły od zachodu
chmury warstwowe, które przesłoniły Słońce na kilka godzin.
Jerzy Ulanowicz - Prezes Oddziału PTMA w Ostrowcu

Z KORESPONDENCJI
W sprawie sprostowania umieszczonego w .,Uranii", 1961, str. 59
Dr Antoni Przybylski, mgr astronomii Uniwersytetu Poznań
skiego, dr chemii Folitechniki w Zurichu, dr astronomii Uniwersytetu
w Canberra (Austrialian National University), rozpoczął swą działaln o ś ć
naukową jako astronom-rachmistrz.
Jego praca magisterska: "Orbite definitive d e la comete 1932 b
(Houghto'l'lr--Ensor)" Acta Astronomica, Ser. a, vol. 5, została ukoń
czona w Obserwatorium Poznańskim w dniu 2 września podczas bom-
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bardawania miasta przez samoloty niemieckie. Po wręczeniu mi gotowego maszynopisu dr A. Przybylski wyjechał wczesnym rankiem
tego dnia na front pod Kutnem. Dalszymi etapami były: Oflag, dwu krotne stamtąd ucieczki, obóz jeniecki w Szwajcarii, studia na Foli technice w ZUrichu, wyjazd do Australii, asystentura przy Obserwatorium Mt. Stromlo.
Nie bacząc na swe liczne obowiązki dziś jeszcze chętnie poświ~ a
swe wolne chwile rachunkom astronomicznym, posługując się zapoznaną w kraju metodą krakowianową, o czym świadczą jego prace
ogłoszone na łamach Acta Astronomica. W Australii jest na jwybitniejszym specjalistą z dziedziny astronomii teoretycznej .
Działalność naukowa dr A. Przybylskiego nie ogranicza si ę jednak
do "obliczania orbit komet". Zainteresowania jego przeniosły się od
szeregu już lat na pole astrofizyki, zarówno teoretycznej jak i obserwacyjnej. Prace jego ogłoszone w "Monthly Notices R. A. S.", Vol 115
i 120 ("A model solar atmosphere computed with the second approximation of the mean absorption coefficient" oraz "On the mean ab sorption
coefficient in the computation of model stellar a.tmosphere of sola r
type stars"), a dotyczące budowy atmosfer gwiazd, zyskały mu rozgło :;
świecie astronomicznym.
Do Redakcji Acta Astronornica wpłynęła niedawno praca dr A. Przybylskiego pt.: "New Southern Subdwarfs". Dotyczy ona odkrytych prze-:
autora 19 podkarłów, co podnosi ilość tych obiektów na południowe j
półkuli do 49 i zawiera subtelną analizę struktury widm tych najstarszych i bardzo ważnych dla zagadnienia ewolucji stellarnej gwiazd.
W liście do Redaktora Acta Astronomiro dr A . Przybylski donos i
o zbadanej przez niego osobliwej gwieździe HD 101065, wykazujące j
najwyższy stopień "blanketing effect" *). Gwiazda ta, według niego,
nie potwi€rdza bieżących poglądów na ewolucję gwiazd po przejściu
przez stadium czerwonego olbrzyma. Widmo jej nasuwa przypuszczenie, że skład chemiczny tej gwiazdy uległ przeobrażeniu pod wpły
wem powolnych neutronów, które mogą powstać w wyniku reakcji
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Brak pasma CH w widmie tej gwiazdy przemawia za tym, że wegiel został zużyty na tworzenie neutronów; należy dodać, że gwiazda
zawiera wodór w normalnej ilości.
Przytoczone tu fragmenty prac dr A. Przybylskiego świadczą wymownie o tym, że należy on już dziś do wybitnych młodych astrofizyków i że można po nim wiele jeszcze się spodziewać w tej dziedzinie.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że dr A. Przybylski utrzymuje
żywy
kontakt z polską astronomią. Prace swe często umieszcza
w Acta Astronomica, a odbitki tych prac idą w świat jako "Reprints
of Mt Stromlo Observatory".
Józef Witkowski

TO i OWO
Prasa i zaćmienie
z zaćmieniem Słońca w dniu 15 lutego br. cała prasa
włączyła się do akcji popularyzatorskiej. A oto "próbki" tej popularyzacji:

w
*)

związku

efekt "inspektowy".
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,.Już wkrótce... obserwować będziemy zacmten'ie Słońca... Księżyc .. .
:acznie się wsuwać między Ziemię i Słońce, aż zaćmi je całkowicie.
Zapadnie zmierzch, na niebie ukażą się gwiazdy, nad zasłoniętą tarczą słoneczną (na którą tradycja każe patrzeć przez okopcone szkiełka)
ukaże się korona słoneczna, na krawędzi tarczy pojawią się wypryski
rozżarzonych
gazów... zwanych perturbacjami ... "
("Kurier Polski" ,

ll/12. II.).
"Jeżeli
wać przez

pogoda dopisze, we środę, 15 lutego br. będziemy obserwociemne okulary lub okopcone szkiełka i lornetki słoneczko ,
które zajdzie nam w biały dzień". (Express Wieczorny", 11/12. II.).
"15 lutego będzie widoczne z niektórych miejsc w Europie całko
lilite zaćmienie Słońca... miejsca te leżą w wąskim pa.sie... niestety,
''mija on Polskę, toteż u nas zaćmienie będzie widoczne tylko czę
.~ ciowo... o godz. 7.53 zacznie się zaćmienie. Księżyc wsunie się pomiędzy Słońce a Ziemię z prawej strony od góry". ("Sztandar Mło
dych", 14. II.).
"15 lutego będziemy świadkami niecodziennego zjawiska - w biały
dzień zrobi się mrok, tak jakby Słońce przestało nagle świe.c ić .. .
W tym bowiem dniu Księżyc zasłoni tarczę Słońca. Mrok będzie trwat
k rótko, bo zaledwie kilka minut ... zjawisko zaćmienia Słońca ... jest po
prostu wynikiem ruchu Ziemi, Księżyca i Słońca... szerokość cienia
.~ ięga do 100 krp, ... i dlatego w danym punkcie Ziemi zaćmienia Słońca
z darzają się co kilkadziesiąt lat... Codziennie oglądamy Słońce w postaci świecącej kuli ... jednak silne jego światło nie pozwala na prowadzenie obserwacji. Zaćmienie jest więc kapitalną okazją do przyjrzenia się nasze.j dziennej gwieździe. Okazuje się, że Słońce otoczone
jest atmosfero, rozżarzonych gazów, grubości setek kilometrów. Uczeni
n azywają ją korono, Słońca. A w koronie tej dzieją się niezwykle
wprost r zeczy. Wszystko tam kotłuje się i wrze, jak w gigantycznym
tyglu... w 1928 r. zaobserwowano fontannę, która wytrysnęła z powierzchni Słońca na wysokość 909 tys. km... astronomowie w odrzutowcu będą obserwowali zjawisko kilka razy dłużej niż my, stojąc
rlieruchomo na Ziemi..." ("$wiat Młodych", 14.. II.).
" ... O godz. 10.06 Sloitce nad Wrocławiem uwolniło się od cienia
Księżyca ... naukowcy śląscy... dokonywali w Planetarium w Chorzowie
as trozdjęć. Przy pomocy refraktorów rejestrowano stopie?'t nasłonecz
nie nia i widzialności oraz przeprowadzono inne próby i pomiary... "
(.,Kurier Polski", 15. II.).
"Na terenie calego kraju zamglenia uniemożliwiły obserwacje antagonizmu m iędzy Słońcem a Księżycem ... " ("Express Wieczorny", 15. II.).
"Życie Wars2lawy" z 15. II. podaje rysunek maksimum zaćmienia ,
przedstawiający

zjawisko odwrotnie niż w rzeczywistości. Co ciekawe
rysunek ten zamieszczono poprzedniego dnia w artykule o... Wenus '
W numerze z 15. II. możemy ponadto przeczytać, że " ...wtedy intens !{Wność tego (mowa o zaćmieniu z 34. VI. 1954 r. w Warszawie) przewyższala obecną tylko o 4 proc. promienia tarczy Słońca ... "
" .. .Słońce zmienia swój kształt z okrąglej kuli na coraz mniejszy
rogalik ... ten pan na zdjęciu przygląda się coraz mniejszej tarczy sło-

necznej ... " ("Express Wieczorny", 16. II.).
" ... Ciemny rąbek zajdzie na słoneczną kulę z prawej strony ... od
prawej strony tarczy słonecznej zachodzi wyraźny, półkolisty cień
Księżyca... od tej chwili świecąca część tarczy zaczyna się powięk
sz ać ... " ("Życie Warszawv", 16. II.).
Wybrał W Jodłowiki
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W tym miesiącu nad ranem widoczne są jednocześnie trzy najjaśniejsze planety, kolejno od wschodu na południe: nisko nad hory zontem bardzo jasno świeci Wenus.
na prawo od niej słabszy, ale też
jasny Jowisz, a dość blisko Jowisza znacznie słabszy Saturn. Planety rozpoznamy bardzo łatwo, b o
w tej okolicy nieba nie ma jaśniej
szych gwiazd i tylko nisko nad p ołudniowo
zachodnim horyzontem
świeci czerwony Antares, alfa Niedźwiadka.
Mars widoczny
jes t
w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Raka, a Merkurego możemy poszukiwać pod koniec miesiąca o zmroku, nisko nad zachodnim horyzontem.
Uran widoczny jest w gwiazd') zbiorze Lwa w pierwszej połowie
nocy przez lornetkę, Neptu n przez
całą noc w Wadze przez lunetę,
a Pluton w pierwszych ~odzi na ch
nocy tylko przez wielkie teleskopy.
Przez większe lunety może my
także obserwować dwie planetoidy :
Thetis, około 11 wielkości, w Pannie i jaśniejszą, bo 10 wielkości.
Hygieę, ale w gorszych warunkach
obserwacyjnych (dość nisko nad
horyzontem w Wadze).
W ostatnich godzinach nocy możemy także prowadzić obserwacje
ciekawszych zjawisk w ruchach k~ir
życów galileuszowych Jowisza. Położenia
tych czterech księżyców
względem tarczy planety (tak. jak
je widzimy przez lunetę odwracającą) przedstawione są na wyk•·esie,
gdzie poziome linie w przecięciu
z falistymi dają położenia księży 
ców o 2h czasu wschodnio-europejskiego
(czyli
czasu
letniego
w Polsce). Podobnie możemy znaleźć położenia księżyców o każdej
innei godzinie, a także odczytać
przybliżone momenty ich zaćmień,
zakryć, czy przejść na tle tarczy
planety. Dokładne chwile tych zja-
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są

na odpowiedni

dzień

w godzinach

widoczności Jo, [ 1 l _,

ldl2h Neptun najbliżej Ziemi w odległości około 4.38 mld km.
td8d Promieniują meteory eta Akwarydy. Współrzędne radiantu:
rekt. 22h30m, dekl. -1° w gwiazdozbiorze Wodnika (maks. 4 maja).
2dlh Górne złączenie Merkurego ze Słońcem. O 6h Wenus nieru-

choma w rektascensji.
3d3h Merkury w wężle wstępującym swej orbity.
4d4hl6m Obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez
tarczę planety. Jeszcze przed wschodem Jowisza w Polsce 3 księżyc
ukryty był w cieniu planety i wyszedł z niego o 2l>26m, a po blisko
dwóch godzinach widoczności skrył się znowu, tym razem za tarczą
planety. Koniec zakrycia nastąpi już po wschodzie Słońca.
5d Po wschodzie Jowisza na tarczy planety pojawi się plamka
clenia 2 księżyca (o 2h40m), a sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy
i zetknie się z nią o 5hl8m, będąc od tej chwili niewidocznym na tle
hu·czy. W tym czasie cień 2 księżyca przemierzy prawie całą tarczę
planety i zejdzie z niej o 5h30m. Tego dnia o 6h Mars znajdzie się
w punkcie odsłonecznym (aphelium) na swej orbicie w odległości
247.4 mln km od Słońca. W perihelium Mars zbliża się do Słońca na
odległość 206.5 mln km dzięki eliptyczności orbity, której mimośród
(równy 0.093) jest trzecim co do wielkości z mimośrodów orbit planet
układu słonecznego (po Plutonie i Merkurym). Kiedy ~epler opracowując wieloletnie obserwacje położeń planet na niebie szukał praw
ruchów tych planet w przestrzeni (wokół Słońca), to wziął głównie
pod uwagę właśnie obserwacje ruchów Marsa na sklepieniu niebieskim,
co przypadkowo z pewnością ułatwiło i przyśpieszyło odkrycie słynnych
t rzech praw podanych przez KJeplera.
6dl4h Księżyc przechodzi o 3° na północ od Saturna.
7d2h Księżyc bliski ostatniej kwadry przechodzi o 2°.5 na północ
od Jowisza. Rankiem obserwujemy nad południowo-wschodnim horyzontem piękną konfigurację trzech jasnych planet i Księżyca.
gct Nad ranem obserwujemy wszystkie cztery księżyce Jowisza
z- lewej strony tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą), przy
czym księżyc l, najbliżej brzegu tarczy, będzie widoczny tylko do 5h7m ,
bo właśnie o tej godzinie skryje się w cieniu planety. Koniec zaćmie
nia nastąpi już po wschodzie Słońca. Tego dnia o 17h Saturn nieruchomy w rektascensji.
lOd Obserwujemy wędrówkę cienia l księżyca Jowisza po tarczy
planety. C'ień pojawi się na tarczy o 2hl6m, a sam księżyc zetknie się
z brzegiem tarczy o 3h33m. Plamka cienia opuści tarczę Jowisza o 4h32m,
a księżyc l pojawi się znowu blisko brzegu tarczy o 5h49m.
Ud
Zaraz po wschodzie Jowisza widoczne są w pobliżu tarczy
planety tylko dwa księżyce, bo księżyc 3 ukryty jest w cieniu planety
(skrył się o 2h55m) i wyjdzie z niego już za dnia, a księżyc l wychyli
się spoza tarczy planety dopiero o 3h11m. Tego dnia nad ranem obserwujemy nisko nad wschodnim horyzontem piękną konfigurację Wenus
i sierpa Księżyca trzy dni przed nowiem. O 18h nastąpi niewidoczne
złączenie Wenus z Księżycem w odl egłości 4• .
12d5hl6m Na tarczy Jowisza pojawi się cień 2 księżyca i będzie
widoczny do wschodu Słońca. W tym czasie 2 księżyc zbliża się do
brzegu tarczy i zetknie się z nią już za dnia. O 20h Uran w kwadratu rze ze Słońcem .
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Koło Jowisza widoczne są do 4h50m tylko trzy księżyce, bo wła
dopiero o tej godzinie księżyc 2 ukaże się spoza tarczy planety.
15d O 19h Wenus przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity,
a o 24h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
16d Wenus w największym blasku jako Gwiazda Poranna (-4·2 w.
gwiazd.).
17d Obserwujemy ciekawe zjawiska w układzie księżyców Jowisza.
O 4hlom pojawi się na tarczy planety cień l księżyca. W tym czasie
wszystkie cztery księżyce widoczne są blisko brzegów tarczy (spójrzmy
na wykres), a szczególnie księżyce 4 i l, które zbliżają się z obydwu
stron tarczy i o 5hOm księżyc 4 ukryje się za tarczą planety, a o 5h24m
księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy i przestanie być widoczny na
jej tle (natomiast nadal widoczny jest na niej jego cień).
18d Koło Jowisza widoczne są tylko trzy księżyce (dość blisko
brzegu tarczy), a księżyc l ukryty jest za tarczą i ukaże się spoza niej
dopiero o 5h2m.

14d

śnie

20d20h Mars w złączeniu z sierpem Księżyca w odległości 4°.
2ld24h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
22d Z jednej strony tarczy Jowisza widoczne są trzy księżyce prawie w swych największych odchyleniach. Księżyc 3 jest niewidoczny
na tle tarczy planety i zejdzie z niej dopiero o 5h20m.
22d 3h221')16 Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
Księżyc
t&rczą,

ten będzie początkowo ukryty w cieniu planety, potem za jej
tak, że ukaże się znowu dopiero za dnia. Natomiast już od
wschodu Jowisza widoczny jest na jego tarczy cień 4 księżyca. Plamka
cienia ukończy swą wędrówkę o 5h36m. Tego dnia o 20h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
26d Zaraz po wschodzie Jowisza widoczne są blisko brzegów jego
tarczy tylko trzy księżyce. Księżyc 1 jest niewidoczny na tle tarczy,
natomiast widoczny jest jego cień, który zejdzie z tarczy o 2h47m.
Księżyc l ukaże się dopiero o 3h58m. Wieczorem obserwujemy przez
lunety początek zakrycia gwiazdy 4,8 wielkości, 74 Panny, przez tarczę Księżyca w fazie pośredniej pomiędzy pierwszą kwadrą a pełnia.
Gwiazda skryje się za niewidocznym brzegiem tarczy, z lewej strony
nieco u dołu (patrząc gołym okiem). Podajemy momenty początku zakrycia dla niektórych miast wPolsce: Kraków 2lh531')14, Poznań 2lh47IT18.
·warszawa 2lh531')12 (według ;Rocznika Astronomicznego Inst. Geod.
i Kart.).
28d4h33m Obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
Księżyc ten zniknie nagle blisko brzegu tarczy planety w odległości
równej średnicy tarczy i już do wschodu Słońca nie będzie widoczny.
29d Po wschodzie Jowisza widoczne są wszystkie cztery księżyce
i cień księżyca 3 na tarczy planety. Cień zejdzie z tarczy o 4h22m,
a księżyc 3 będzie zbliżał się do brzegu tarczy i zetknie się z nim
o 5h29m. Od tej chwili księżyc 3 będzie już niewidoczny na tle tarczy.
30d Obserwujemy podobną sytuację, jak poprzedniego dnia, dziś
jednak w przypadku księżyca 2. Po wschodzie Jowisza także widoczne
są wszystkie cztery księżyce i cień księżyca 2 na tarczy planety. Plamka
cienia będzie jednak widoczna jeszcze wtedy, kiedy ksieżyc 2 rozpocznie już o 2hOm swoje przejście na tle tarczy planety. Cień zejdzie z tarczy o 2h34m, a sam księżyc 2 ukaże się znowu o 4h51m. Od tej chwili
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cztery księżyce Jowisza widoczne będą z jednej strony tarczy planety·
Minima Algola (beta Perseusza): maj 7d5h05m, 10dlh55m, 12d22h40m,

15d19h30m, 30d3h35m.

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europejskim (czasie letnim w Polsce), który zostanie wprowadzony w końcu
maja. Na początku maja będzie obowiązywał jeszcze czas środk.-euro
pejski i od momentów podanych w Kalendarzyku należy odejmować
l godzinę.

KALENDARZYK HISTORYCZNY
Pierwszego maja 1792 r. zostało oficjalnie otwarte Obserwatorium
Krakowskie. Założył je profesor matematyki i astronomii Akademii
Krakowskiej, Jan śni a d e ck i, po z górą lO latach pracy. Najpierw
zakupił instrumentarium pojezuickiego obserwatorium w
Poznaniu.
W Paryżu zamówił nowe narzędzia. Fundusze otrzymał Śniadecki od
wizytatora Akademii Krakowskiej, Hugona Kołłątaj a. Ulokował
placówkę w Ogrodzie Botanicznym, wyposażając ją w dwie obrotowe
kopuły i obszerny taras dla dokonywania obserwacji. W r. 1803 opuścił
Kraków wskutek intryg kolegów. W Obserwatorium tym pracuje już
6-te pokolenie astronomów.
J. Gadomski
200 lat temu, 24 maja 1761 r., wielki uczony rosyjski M. W.

Ł om o n o s o w, obserwując przejście Wenus przed tarczą Słońca zwrócił
uwagę na fakt, że w momencie, gdy planeta zbliżyła się do tarczy
słonecznej, brzeg jej uległ jak gdyby rozmyciu; podobne zjawisko zaobserwował Łomonosow w momencie, gdy Wenus zeszła z tarczy Słońca
i zaczęła się od niej oddalać. Opisując swe obserwacje, Łomonosow

stwierdził, że "planeta Wenus jest otoczona atmosferą taką (o ile nie
większą), jaka otacza kulę ziemską" (Dzieła, t. V, str. 119-120). Odkrycie to stworzyło niewątpliwie podstawę badań warunków fizycznych
panujących na planetach.

W. Jodlowski

KOMUNIKAT PTMA
Zarząd

Główny

o uregulowaniu
zaległych.

Folskiego Towarzystwa

Miłośników

Astronomil przypomina
o wyrównaniu składek
należy dokonywać n a

składki członkowskiej na rok 1961, oraz
Wysokość składki rocznej wynosi 36 zł. Wpłat

konto: PKO I Oddz. M. w Krakowie Nr 4-9-5227.
Równocześnie podajemy do wiadomości, że są do nabycia:
l) płyty szklane do szlifowania zwierciadeł o średnicy 150 mm, grubości 22 mm
cena 2 płyt 35 zł, plus koszty przesyłki od 9-15 zł (zależnie od odległości).
2) płyty szklane o średnicy 250 mm, grubości 23 mm, cena 2 płyt 160 zł.
plus koszty przesyłki od 12-21 zł,
3) karborund Nr 40, 60, 100, 300 - l kg - 40 zł, plus koszty przesyłki od 5-10 zł,
4) dwutlenek ceru angielskiego- l kg- 60 zł, plus koszty przesyłki od 5-10 zl.
5) tubusy bakelitowe, średnicy 170 X 180 mm, dług. 1920-1950 mm, waga od 6,40
do 6, 70 kg, cena za l kg 52 zł, plus koszty przesyłki od 12-21 zł,
6) "Niebo przez lornetkę" Dr J. Pagaczewskiego 5 zr,
7) odznaka członkowska emaliowana - 25 zł, plus koszty przesyłki 4 zł ,
8) odznaka oksydowana dla członków kandydatów - 4,50 zł.
Ze względu na ograniczoną Ilość karborundu, dwutlenku ceru, oraz tubuSÓ\\'
bakelitowych, prosimy zainteresowanych o możliwie najszybsze zgło s zenia, któr{'
będziemy realizować w kolejności.
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PLANETY l PLANETOIDY
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Pierwsza strona okladki:

Fotografia korony słonecznej wykonana podczas całkowitego zaćmienia Słońca w miejscowości Ruse w Bułgarii w dniu 15 II 1961 r.
Zdjęcie wykonali Maria P a ń k ów i Józef S a ł a b u n (Planetarium
i Obserwatorium w Chorzowie) za pomocą aparatu Ex akta- Varex dołączonego do reflektora Zeissa o średnicy 80 mm i ogniskowej 120 cm.
Czas ekspozycji 6 sek.
Znak Zodiaku: Bliźnięta.
Druga strona okładki:
U góry: Jedna z fotografii częściowego zaćmienia Słońca wykona-

nych przez A. P i a s k o w ski e g o i G. S i t ar ski e g o w Józefesławiu k. Warszawy w momencie 1961, II 15d9h5m13~90.
U dolu: Jedna z większych grup plam słonecznych obserwowana
15 II 1960 r. Fotografował J. Jak i m i e c w Obserwatorium Wrocławskim.

Trzecia strona okladki:

Seria zdjęć ilustrujących przebieg częscwwego zaćmienia Słońca
w dniu 15 II 1956 r. Fotografie wykonał w Planetarium Chorzowskim
Józef Z a s t o ck i. Momenty · zdjęć: 8h24m33~. 8h36m33~. aP50m33•,
gt:55m33s, (rząd lewy od góry w dół) oraz 9h1Sm33s, 9h3gm33s, flh50m33• ,
10h05m33~ (rząd prawy od góry w dół). Pierwsze dwie fotografie w rzę
dzie lewym naświetlono 1/25 sek., pozostale 1/ 100 sek.
Czwarta strona

okładki:

Fotografia wykonana w tych samych warunkach jak fotografia na
l str. okładki z tym, że czas naświetlania wynosił 3 sekundy.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

Maj 1961 r.
Powiatowy Dom Kultury.
l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich 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 każd~'
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszq
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym .
Rynek 8, teJ. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 l 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
Biała

Podlaska - Ul.

Białystok

nieba

Kilińskiego

odbywają się
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Krosno n/W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lodź - Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
l w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasje. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. Radziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz
w miesiącu na zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokóJ 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowiec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Ośwlęclm ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki l czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Sekretariat mieści się przy Katedrze Fizyki Politechnlki czynny we
środy w godz. 20--21. Pokazy nieba odbywają się w każdą pogodną środę.
W razie niepogody rezerwowanym dniem jest czwartek.
szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sl;:
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 586.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki l czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki
czwartki i soboty w godzinach 18-21.
'
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) teł. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9-11 i 18-19. Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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ADAM PENCONEK -

Warszawa

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU
e wszystkich zabytków nauki i kultury w Polsce na pierwszy plan wysuwa się obserwatorium astronomiczne Mikołaja Kopernika we Fromborku. Pierwszeństwo w hierarchii
zabytków należy się temu obserwatorium, gdzie największy
astronom wszystkich czasów ustalił zmianę funkcji Ziemi,
planet i Słońca w naszym układzie słbnecznym.
, Jeżeli więc myśl Kopernika wybiegła poza granice nie tylko
naszego kraju, ale i globu, jego warsztatowi pracy przypada
bezsporne pierwszeństwo.
Dostrzegalnia przy wieży
Gdy by obserwatorium miało znajdować się tuż przy w1ezy.
w której była zarówno pracownia jak i mieszkanie wielkiego
astronoma, to niewątpliwie pozostałości trwałego fundamentu
pod drewnianym pavimentum 1) powinny tkwić w gruncie.
Badania a:rcheologiczne przy wieży mogłyby odkryć fragmenty murowanej podstawy pod pavimentum, a analiza chemiczna użytej zaprawy mogłaby określić rok powstania, podmurówki pod pavimentum.
Nieco historii
Jakże jednak sprawa obserwatorium kopernikowskiego wygląda od strony tradycji? Bawiący na początku XVII wieku
we Fromborku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan
Brożek nie fatygował się odszukać dostrzegalni DoktO!ra Mikołaja, natomiast odnalezione rękopisy zabrał z sobą do Kra-·
lrowa i tam zaprzepaścił.
W r. 1802 bawili we Fromborku Tadeusz C z a ck i i Marcin M o l ski z ramienia Warszawskiego Towarzystwa Nauk.
a po wykopaniu kości, jak się potem okazało, biskupa F l em i n g a, ogłosili, że wydobyli resztki kości Mikołaja Kopernika. Ich wzmianka w przedmiocie obserwatorium Kopernika
była krótka: "Od wieży Kopernika do obserwatorium dochodzi
się wzdłuż drewnianego ganku".
Niejako potwierdzeniem konieczności dojścia do obserwatorium wzdłuż ganku przy murze zachodnim fortecy fromborskiej jest wzmianka Juliana Ursyna N i e m c e w i c z a, który
w r. 1817 żywo interesował się wieżą, jako mieszkaniem i pracownią Kopernika. " Trwa dotąd kanonicze mieszkanie, które
wielki ten człowiek zajmował. Składa się z niewielkiego przed-

Z

1)

łac.

-

podłoga.
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pokoju, pokoju i alkierza. Na drugiej stronie izba do ksiąg
i nauki; z tej ganek wąski drewniany, spróchniały już całkiem
prowadzący

do wieżyczki, gdzie było obserwatorium((.
Niemcewicz mówi, że na wieżyczce było obserwatorium , to zapewne chodzi o wieżę nad bramą w murze zachodnim. Niewielka wieża mogła uchodzić w oczach Niemcewicza,
jako wieżyczka, ale rozmiary pavimentum na owej wieżyczce
nie mogły być wystarczające dla potrzeb Kopernika, bowiem
przyrząd triquetrum wymagał obejścia, a zatem długość pavimentum musiałaby sięgać 4 metrów, zaś szerokość prawie
ty l e co długość.
Pobieżne oględziny górnej części wieży bramnej nie wskazują, aby kiedyś miało na niej istnieć pavimentum.
Dziwne jakieś fatum zawisło nad dostrzegalnią Doktora
Mikołaja, bo żaden z uczonych nie zadał sobie trudu, aby owe
najprawdopodobniej zakonspirowane obserwatorium odszukać.
Do Fromborka nie raczył wybrać się autor monumentalnego
dzieła o spuściźnie po Koperniku Ludwik B i r k e n m ajer,
który niemal przez całe życie s:operał po różnych bibliotekach
europejskich w poszukiwaniu materiałów kopernikowskich.
Podobnie ma się rzecz z Jerem im W a s i u t y ń s k i m,
autorem znakomitej pracy o Mikołaju Koperniku. Nigdy we
Fromborku nie był.
Natomiast na krótkie odwiedziny do Fromborka wybrał się
w r. 1929 Edward S t e n z ; cóż kiedy niewielka objętościowo
broszurka, poświęcona temu pobytowi nie zawiera niestety
wzmianki o próbach odnalezienia obserwatorium kopernikowskiego. Z rozmowy na ten temat z prof. Stenzero autor tego
artykułu nie odniósł wrażenia, aby entuzjastyczny wielbiciel
Kopernika miał ambicje poszukiwawcze za obserwatoriumOktogon
Cóż wobec tego pozostaje do kontynuowania dalszych przypuszczeń? Chyba tylko oktogon, który z natury posiadał warunki do obserwowania nieba we wszystkich kierunkach z wyjątkiem północno-wschodniego, gdzie masyw katedry przesła
niał widoczność w razwartości poziomej około 30°, a pionowej
23° od horyzontu.
Zatem oktogon odznaczaJ się najkorzystniejszymi warunkami widoczności, jak również masywnym a grubym na 7 metrów murem, z czego jeden metr należy przydać blankom
strzelniczym. Przydatna na pavimentum obserwacyjne szerokość muru oktogonu sięgała 6 metrów. Blanki wysokości niemal dwóch metrów mogły służyć Kopernikowi za parawan
podczas obserwacji nieba, bowiem wiele okoliczności wskazuje,
Jeśli
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że wielki astronom swe posłannictwo życiowe spełniał w skrytości ducha, zwierzając się ze swych odkryć kilku przyjaciołom

i

unikając

wszelkiego

rozgłosu.

Rys. l. Taras oktogonu we Fromborku domniemane obserwatorium astronomiczne Mikołaj a Kopernika.

Wystarczy powiedzieć, że gotowy rękopis "De RevoLutionibus" przeleżał bezczynnie kilkanaście lat, zanim go autor
nie wydobył z zapomnienia, ulegając namowom Jerzego Retyk a i Tydemana G i s e.

Rys. 2. Oktogon widziany ze środkowej wieży katedralnej.
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Wszak powołaniem członków kapituły była modlitwa, a nie
"spekulacje" naukowe, o co pomawiano Doklora Mikołaja, szydząc publicznie podczas przedstawienia teatralnego Morosophus w Elblągu.
Nie ulega zatem wątpliwości, że Kopernik krył się ze swymi obserwacjami nieba i ta ostrożność mogła skłonić genialnego samotnika do obrania miejsca na obserwacje astrono~
miczne na poziomych murach oktogonu, w naturalny a nie
sztuczny sposób zasłoniętych przed wzrokiem ludzkim blankami.
Taras oktogonu wzorem tarasu obserwacyjnego prof. N ov a r y w Bolonii mógł skłonić Kopernika do porzucenia zewnetrznej kanonii, położonej na zachód od fortecy katedralnej,
a przydzielonej mu na mieszkanie jeszcze podczas studiów
w Italii.
Nader trudny dostęp do wnętrza oktogonu dla osób niepożądanych był wielkim walorem poziomych murów tego
obiektu, jako miejsca obserwacji astronomicznych.
Pozytywizm Kopernika
Pochopność S a w o n a r o l i, spalonego na stosie za bezkompromisowe przeciwstawienie się utartym, choć niezbyt
wzniosłym obyczajom osób duchownych w Italii z końca XV
wieku, mogła pouczyć Kopernika, że za daleko posunięta odwaga może mieć zgubne następstwa, bowiem stan umysłów
możnych świata w wiekach XV i XVI nie sprzyjał ewolucji
poj ęć naukowych, a obowiązująca od czternastu wieków nieporuszalność Ziemi wydawał się być czymś nie do obalenia.
Toteż długi czas myślał Kopernik o ustnym przekazaniu swych
odkryć heliocentrycznych nielicznemu gronu wykształconych
matematyków, tak jak to czynili pitagorejczycy.
Kiedy biskup D a n t y s z e k przeciwny był dalszemu pobytowi Anny S c h i l l i n g w domu Kopernika, lękliwy gospodarz bez szemrania zastosował się do żądań zwierzchnika.
Wszak mógł zrzucić szaty duchowne i objąć katedrę astronomii na uniwersytecie krakowskim lub gdzieindziej. Ze tak nie
postąpił, a rezygnując ze związku z Anną Schilling i wypeł
niając wszystkie kolejne żądania Dantyszka, dowiódł, że był
rozważnym pozytywistą.

Te i tym podobne okoliczności wskazują niezbicie, że
z obserwacjami astronomicznymi Kopernik krył się, szukając
do ich przeprowadzania miejsca trudno dostępnego dla wszelkiego rodzaju intruzów.
Otoczenie kanonii zewnętrznej nie posiadało warunków
sprzyjających skutecznemu zamaskowaniu miejsca na obser-
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wacje astronomiczne i z tych względów Kopernik mógł zrezygnować z kanonii jako mieszkania i pracowni, a przeniósł
się do wieży wewnątrz zespołu katedralnego, gdzie z racji swej
pozycji w kapitule mógł sobie zapewnić użytkow.anie oktogonu, który w czasie pokoju nie wiadomo na co praktycznie
mógł być użytkowany.

Kuria zewnętrzna
Przekazy historyczne wskazują na gotycki budynek, jako
kanonię Kopernika, która w r. 1520 uległa całkowitemu zniszczeniu w pierwszej fazie wojny. Ten sam los spotkał wszystkie budynki we Fromborku, oprócz zabudowań klasztornych,
jak i samego klasztoru Antomianów.
Forteca katedralna oparła się atakowi wojsk krzyżackich,
pozbawionych artylerii, której oddziały zakonne nie mogły
z sobą zabrać na skutek niezwykle grubej warstwy śniegu,
zalegającego cały teren W armii.
Zniszczeniu uległ przyrząd kwadrant, którym w latach
1515 i 1516 Kopernik przeprowadzał obserwacje astronomiczne.
Ponieważ kwadrant wymagał Gsadzenia na trwałej, a dokładnie wypoziomowanej podstawie "za pomocą dyoptry lub
śródwagi, iżby się w żadną stronę nie pochylał", jak to Kopernik podaje w De Revolutionibus, można posunąć się do
twierdzenia, że owa trwała podstawa pod kwadrant zapewne
z muru znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kanonii.
A zatem przekopanie terenu na południe i zachód od
omawianej kanonii mogłoby dać pozytywny rezultat.
Wobec faktu, że po wojnie w r. 1520 Kopernik nie robił
kwadrantem żadnych obserwacji, nasuwa się przypuszczenie,
że już nigdy nie odtwarzał tego przyrządu. Z tego też względu
poszukiwanie trwałej podstawy kwadrantu w pobliżu wieży
kopernikowskiej nie ma realnych przesłanek.
Przypuszczenia, że w miejscu, gdzie Niemcy w r. 1909
postawili pomnik ku czci Kopernika, znajdowało się pavimentum pod kwadrant, nie można brać poważnie, bo obserwacja górowania Słońca była by uniemożliwiona przez budynek
kanonii Kopernika, znajdujący się w niewielkiej odległości
od ·rzekomego pavimentum, akurat na południe od cokołu
pomnika.
Badania archeologiczne
W pierwszej kolejności należałoby zbadać grunt do głębo
kości 3 metrów przy wieży kopernikowskiej poszukując w zasadzie podmurowania konstrukcji drewnianego pavimentum.
W drugiej kolejności należałoby podjąć poszukiwania murowanej podstawy pod kwadrant na południe i zachód od
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budynku kanonii zewnętrznej Kopernika (obecnie schroniska
Folskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego) na odległość do 20 metrów. Głębokość przekopu do 3 metrów.

Zespól badawczy
Z uwagi 11a ścisłe powiązanie
prac poszukiwawczych za obserwatorium kopernikowskim z pracami
rekonstrukcyjnymi wieży, j.ako pracownią i
mieszkaniem Kopernika,
wyłonienie zespołu spośród znanych
i zasłużonych kopernikanistów również nie wydaje się być sprawą
trudną.

Punktem wyjścia prac zespołu
winna być uchwała Towarzystwa
Rozwoju Ziem Zachodnich, poparta
stosowną dotacją pieniężną z Funduszu Grunwaldzkiego, jako widomego rezultatu akcji społecznej.
Rys. 3. Przyrząd koperniNadzór resortowy nad całością
kowski triquetrum na tle
portalu katedry (obserwuje sprawowałyby czynniki kon,serwadr J. Pagaczewski).
torskie Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Orientacyjny koszt prac rekonstrukcyjnych
Badania archeologiczne przy wieży kopernikowskiej
. ok.
40 000 zł
Badania archeologiczne kanonii zewnętrznej "
80 000 "
Praca zespołu w okresie dwuletnim, na co
złożyłyby się: honoraria członków zespołu,
zwroty kosztów przejazdu z miejsc zamieszkania do Fromborka .
"
280 000 "
Dokończenie odbudowy wieży lropernikowskiej "
l 000 000 "
Warunkowy koszt budowy pavimentum przy
wieży
120 000 "
Tablica okolicznościowa na budynku kanonii "
zewnętrznej Kopernika (obecnie schronisko
PTTK)
40 000 "
Scenariusz wyposażenia wewnętrznego wieży ""
20 000 "
Eksponaty, przyrządy astronomiczne i meble
dla wieży
800 000 .,
"
Razem około
2 380 000 zł
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Obserwatorium, pracownia i mieszkanie Kopernika
magnesem dla turystów zagranicznych
Tak pomyślana akcja rekonstrukcyjna mogłaby przynieść
krajowi nie tylko korzyści kulturalne, ale i dewizowe, bowiem
postać Kopernika dla obcokrajowców nie wymaga reklamy,
czy propagandy. Trzeba na pół roku przed zakończeniem
rekonstrukcji podjąć akcję informacyjną dla zagranicy poprzez:
l. Krótkie artykuły w prasie codziennej, z jednym lub
dwoma zdjęciami fotograficznymi.
2. Obszerniejsze publikacje w periodykach z kilkoma
zdjęciami fotograficznymi.
3. Specjalne prospekty turystyczne, wydane przez Biuro
Podróży "Orbis", a rozprowadzane po wszystkich oddziałach zagranicznych biur podróży.
Wycieczki turystów z zagranicy
Program zagranicznej wycieczki turystycznej pow1men
objąć: Gdańsk, Malborrk, Frombork, Lidzbark, Olsztyn, Grunwald i Toruń lub odwrotnie, to znaczy z Torunia do Gdańska

Rys. 4. Cokół pomnika wzmeswnego ku czci Kopernika w 1909 r .
Dalej widoczna jego wieża i fronton katedry.

w wypadku przyjazdu wycieczki do Warszawy, a nie drogą
do Gdańs~a. Noclegi w Gdańsku, Fromborku, Olsztynie
i Toruniu są w zasadzie możliwe dla grup do 50 osób.
Przydzielony przez B. P. "Orbis" na ten cel autokar
mógłby sprostać zadaniu JUZ w pierwszym roku wycieczek
turystycznych "Szlakiem Kopernika".
morską
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Inne obiekty w zespole katedralnym
W następnych latach należałoby pomyśleć o renowacji
baszty północno-wschodniej, gdzie wielki astronom wielokrotnie
brał udział w posiedzeniach kapituły.
Jakkolwiek inne obiekty w zespole katedralnym nie mają
bezpośredniego związku z odkryciami nauk.owymi Kopernika,
wypada jednak podejść do ich uporządkowania pod kątem
upodobnienia ich faktury do wyglądu z ostatnich lat życia
gen1alnego astronoma.
Uwagi końcowe
Reasumując można posunąć się do twierdzenia, że Frombork
może stać się Mekką dla turystów z całego świata. Im wcześ
nieJ zostanie przygotowany do ich przyjęcia, tym lepiej
dla inicjatorów szybkiej odbudowy obiektów kopernikowskich,
której realność, opłacalność i racjonalność jest właściwie poza
dyskusją.
Nad korzyściami dewizowymi dla kraju,
wyłuszczonej wyżej działalności kulturalnej
.się rozwodzić,

ani ich

.JAN GADOMSKI -

jalm rezultatami
nie potrzeba ani

uzasadn~a:ć .

Warszawa

REKONSTRUKCJA OBSERWATORIUM KOPERNIKA
zięki uprzejmości Redaktora "Uranii" mogłem zapozna1ć się
artykułem inż. A. P e n c o n k a pt. "Obserwatorium as-tronomiczne Mikołaja Kopernika we Fromborku". Oto kilka uzupełnień na ten temat.

Dz

Propagowanie odtworzenia dostrzegalni Kopernik a jest
jak najbardziej godne poparcia. Sprawa stała się obecnie szczególnie aktualna, gdyż odbudow,c. 7 niszczonego w ostatniej wojnia miasteczka Fromborka dobiega końca. Teraz kolej na rekonstrukcję i renowację architektury skastelizorwanego wzgórza katedralnego, która we względnie niezłym stanie przetrwała ostatnią wojnę. Spłonął jedynie pałac biskupa Maurycego F er b er a (1523-1537) i wypalona została dzwonnica
nadbudowana w r. 1685 przez kardynała Michała Rad z i ej o w s k i e g o na murach oktogonu. Oktogon ten służył dla
załogi fortecy jako ostatni punkt oporu w oczekiwaniu na
<>dsiecz. Spełniał także roJę prochowni.
Konserwatorzy mieliby tu do rozwiązania jako główne zagadnienie doprowadzić kastel do takiego stanu, w jakim był
<>n w ostatnich latach życia Kopernika. Pałac Ferbera należy
odbudować, półokrągłą, zniszczoną przez czas wieżę sąsiadu
jąc z oktogonem odnowić, wszelkie zaś późniejsze dobu-
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wewnątrz murów fortecznych rozebrać. Dotyczy to także
wyniosłej dzwonnicy Radziejowskiego, która nie harmonizuje
z gotyckim obliczem kastelu (patrz 3 str. okładki).
Specjalnej pieczołowitości i odpowiedniego zagospodarowania wewnątrz wymaga wieża Kopernika. Osobnym wreszcie ,
bardzo ważnym zagadnieniem byłoby odtworzenie obserwatorium Kopernika. 'Da ostatnia pozycja będzie nie tyle kosztowna, co trudna do zrealizowania pod względem merytorycznym, gdyż dotąd brak jednoznacznej lokalizacji obserwa-

dówki

torium astronoma. Nic o swym obserwatorium nie wspomina
Kopernik, ani też jego uczeń i biograf Jerzy Joachim von
L a u c h e n, zwany Re tyk i e m (1514-1574), który bawił
we Fromborku prawie trzy lata i musiał dobrze znać obserwatorium swego mistrza.
Obserwatoria astronomiczne w owych czasach były skromne, albo mieściły się na szczycie jakiejś wieży, jak np. wiedeńska dostrzegalnia Jerzego P e u r b a c h a (1423-1461), albo
po prostu były to balkony na kamiennych wspornikach, ulokowane na południo.wej, szczytowej ścianie domu, jak to zrobił
Bernhard W a l t er w Norymberdze (t 1504) dla słynnego
astronoma Re g i o m o n t a n a (1436-1476). Byli to bezpośredni poprzednicy Kopernika.
Co można dziś powiedzieć na temat obserwatorium Kopernika? Porównajmy w tym celu regesta kopernikańskie z datami obserwacji Kopernika 1). Lata 1503-1509 spędził Kopernik w charakterze sekretarza u boku biskupa warmińskiego,
Łukasza W a c z e nr o d e, głównie w Lidzbarku. Wciągnięty
w krąg polityki biskupstwa Kopernik doszedł prawdopodobnie
do wniosku, że w niedalekiej przyszłości bez rozprawy orężnej
pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Polską się nie obejdzie. Polerr.ti bitwy będzie Warmia. W r. 1510 osiedlił się Kopernik na
stałe we Fromborku, gdzie w następnym roku przystąpił do
obserwacji astronomicznych. Przewidując nadejście okresu
wojennego, nabył w r. 1512 od kapituły jedną z wież obronnych (północno-zachodnią) za "175 grzywien dobrej monety".
Należność spłacał w ratach przez cztery lata. Gdy już wyrównał dług, przystąpił do adaptacji wieży na obserwatorium
i mieszkanie, płacąc kapitule, jak wykazują rachunki zachowane w archiwum fromborr-skim, 30 grzywien za cegłę i wapno.
W latach 1515-1516 za pomocą kwadrantu, który był ustawiony - jak wynika z późniejszego biegu wydarzeń - w jego
kanonii, przeprowadził Kopernik długie serie pomiarów dwóch
1) L. B i r k e n m ajer,
Kraków 1900, str. 317-318.

Mikołaj

Kopernik, Akademia

Umiejętności,
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podstawowych wielkości astronomicznych: szerokości geograficznej Fromborka i nachylenia ekliptyki do równika. W owych
czasach posługiwano się wyłącznie współrzędnymi ekliptycznymi. Kanonia ta była prawdopodobnie położona w pobliżu
wieży kopernikowskiej, za fosą forteczną.
W Nowy Rok 1520 wybuchła wojna z Zakonem. Zaczęła się
podstępnym zajęciem ufortyfikowanego Branięwa. Wiadomo ze
źródeł historycznych, że 23. I. 1950 (w poniedziałek po Fabianie i Sebastianie) podj.aJZd krzyżacki z Braniewa pojawił się
pod Fromborkiem. Tutaj zaskoczenie się nie udało, gdyż niewiele dni przedtem fortecę obsadziło 30 żołnierzy polskich,
skierowanych tu z Elbląga. Kopernik rezydował w tym czasie
w Olsztynie, jako mianowany przez króla polskiego komisarz
Warmii i komendant tamtejszego, obronnego zamku. Najazd
zakończył się spaleniem miasteczka, przede wszystkim kurii
kanoników. Krzyżacy mieli dostateczne powody emocjonalne,
by puścić z dymem kurię Kopernika, który w zespole przybocznej rady biskupa warmińskiego, jaką stanowiła kapituła
we Fromborku, był głównym orędownikiem polityki propolskiej. Niewątpliwie tego dnia został zdemolowany kwadrant.
Istotnie, po roku 1520 obserwacje tym narzędziem już się nie
pojawiają. Zresztą Kopernik uskarżał się potem na zniszczenie ltwadrantu, którego już nie odtworzył.
Opisując to narzędzie w "De Revolutionibus" (księga II,
r ::lZdz. 2) mówi, że kwadrant buduje się "na podstawie kamiennej, ułożonej do płaszczyzny poziomu". Dla odszukania śladów
kwadrantu w postaci solidnej, murowanej podstawy należa
ł oby dokonać szeroko zaplanowanych wykopów wokół, głównie
zaś od południowej strony, obecnego schroniska PTTK (rys. l),
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które nosi wewnątrz ślady kominków średniowiecznych i posiada dobrze zachowane gotyckie piwnice. Najprawdopodobniej
jest to budynek wzniesiony na ruinach dawnej kurii kopernikowskiej, której bliższa lokalizacja wymknęła się zapisom.
Ślady fundamentów kwadrantu, łatwe do rozpoznania ze
względu na orientację w kierunku południe--północ, miałyby
kapitalne znaczenie dla umiejscowienia obserwatorium Kopernika. W pobliżu kwadrantu mogłyby się znaleźć także ślady
murowanego pavimentum, dokładnie wypoziomowanego, n:1
którym w pogodne. wieczory ustawiał przenośne, jodłowe narzędzia kanonika, jego famulus, Wojciech S z e b u l ski i chło
piec do posług H i e r o n i m.
Niektóre dane, jak wypowiedzi kanonika Rh e d e n a
z r. 1543 i E. O. C i m b er a z r. 1584 2 ) wskazują, że Kopernik dolmnywał po wojnie polsko-krzyżackiej obserwacji z "poszerzonego ganku" swej wieży. E. Brach v o g e l, główny
kopernikanista niemiecki, który przez trzydzieści lat był wikarym, a potem proboszczem we Fromborku, badając archiwum kapituły natrafił na wypowiedź kanonika Rhedena, jednego z wykonawców testamentu Kopernika, z której wynika ,
że astronom posiadał na południowej ścianie swej wie·ży balkon otwarty, gdzie wynosił swe narzędzie i schodki obserwacyjne.
Aby sprawdzić tę wersję dokonywania obserwacji z "poszerzonego ganku", M. Kamieński, J. Pagaczewski i J .
G a d o m s k P) zbadali w dni:ł,ch 11-18. IX. 1953 r. za pomocą pomiarów narzędziem uniwersalnym możliwoś·ć dokonywania przez Kopernika obserwacji astronomicznych z "ganku" przy wieży.
Posłużono się prowizorycznym tarasem, zbudowanym na
południowej ścianie czwartej kondygnacji wieży na zlecenie
Ministerstwa Kultury i Sztuki (w najwyższej, piątej kondygnacji mieściła się pracownia i biblioteka Kopernika). Poło
żenie na niebie obiektów obserwowanych przez Kopernika we
Fromborku obliczył prof. M. Kamieński w oparciu o wykaz
63 obserwacji kopernikowskich zestawionych przez L. Birkenrnajera (Loc. cit.). Niezbyt dokładne, bo wyrażone w dość dużych ułamkach godziny, momenty obserwacji zostały zaczerpnięte z "De Revolutionibus". W ten sposób pTzeprowadzona
ekspertyza wykazała, że wszystkie dostrzeżenia Kopernika we
Fromborku mieszczą się w horyzoncie "poszerzonego ganku''
(rys. 2). Wyjątek stanowią dwie obserwacje zimowego stano2) J. G a d o m ski, Obserwatorium Kopernika we Fromborku, Uran i a, XXV, 45-47.
3) J . G a d o m s ki, Ekspertyza astronomiczna we Fromborku, Urania, XXV, 1-7.

5[f-h

h 50'

<>w
o 37

40.

10'

21
X letnie stan.Storica

30"

l l

1\

~

030

'~l

A

j V~ i

!2'

.o pJ8'

W/'
0//

::u

027

',,

32 JD

/\

L

~:~x,.moi;'~~c~---- ~3~----

Stotp

Wiei.abramna

Nur obronny

-f<IO •

-120'

38

l

<li•

-too·

-so·

-so·

-10

-20

E

o·
5

20'

40

so·

. so·

l :t>
z
>-<

o

Katedra
-160"

20'

o

ojj

ID"

o·

30.

035

1\

w·

l

:t>

o·

too·

w

Rys. 2

.....

-J

w

URANIA

174

wiska Słońca (x), które uniemożliwiał profil sąsie:iniej "w1ezy
bramnej". Lecz w tym wypadku idzie o użycie kwadrantu
w latach 1515-1516, kiedy Kopernik swej wieży jeszcze nie
przysposobił do obserwowania nieba. W związku z powyższym,
konieczne będą głębokie wykopy przy południowej ścianie
wieży do odległości 4 m od niej w poszukiwaniu fragmentów
filarów, które zapewne dźwigały "poszerZ'ony ganek".
Nową zupełnie myśl wysuwa A. P e n c o n e k, iż Kopernik "przemykał się" gankami wraz z przenośnymi narzędziami
na taras pobliskiego oktogonu, skąd był pełny horyzont: Trudno
o solidniejszą podstawę dla narzędzi obserwacyjnych, jak grube
mury oktogonu. Wieża Kopernika była przelotową dla załogi.
Górny ganek na wysokości 4 kondygnacji prowadził do wnę
trza oktogonu. Oktogon ten przy rekonstrukcji architektury
wzgórza fromborskiego powinien być odsł•QIIlięty i uwolniony
z nadbudówki.
O ile idzie o odtworzenie narzędzi obserwacyjnych Kopernika, które -jak wiadomo - spłonęły wraz z obserwatorium
Tychona de B r a h e na wyspie Hven, to sprawę tę mamy
już poza sobą. Jeszcze w r. 1948 F. i T. Przypko w s c y,
opierając się na autentycznych opisach w "De Revolutionibus",
dokonali wiernej ich :rekonstrukcji 4 ). Jeden zespół tych instrumentów znajduje się w Muzeum Kopernika we Fromborku.
KRONIKA
Powstawanie pierwiastków w supernowych
Istnieją

dwie zasadnicz-e hipotezy, które starają si<: wytłumaczyć
pochodzenie p ierwiastków i częstość ich występowania. W myśl jednej
z nich !I1iemail WSIZysticie pierwiastki utworzyły się w ciągu kilkudziesię
ciu •p ierwszych minut po rozpoczęciu ekspansji Wszechświata, który
składał się wówczas z niezwykle gęstego i gorącego gazu neutronowego.
Według drugiej
teorii, która zdaje się być bardziej uzasadniona,
Galaktyka, a może i cały Kosmos zawierał początkowo tylko wodór,
który następnie w wyniku przemian jądrowych zachodzących i obecnie
w gwiazdach, przemieniał się w hel a następnie w pierwiastki cięższe.
Dużą rolę w tym procesie odgrywają supernowe, jako główne dostarczycielki pierwiasltków takich jak żelazo lub jeszcze cięższych, Ostatnio
F. H o y 1 e i W. A. F o w l er rorz.patrzyli dokładniej zjawirska zachodząc·e w tych niezwykłych gwiazdach.
Trzeba przede wszystkim zaJUważyć, że mamy do czynirenia z dwoma
rodmjami supernowych. Supernowe I typu są to gwiazdy niezbyt
masywne, należące do drugiej populacji. W czasie wybuchu wyrrzucają
one około 0,1 MO z prędkością 2000 km/sek. W wyrzuconych gazach
nie ma w ogóle wodoru. Należy więc sądzić, że są to gwiazdy,
w których już cały wodór "spalił" się na hel. źródłem energii była
przemiana helu w węgiel, następnie w tLen, neon, magnez itd. aż do
4)

T. Przy p k o w s k i -

tworzcne w Potsce -

Instrumentarium Mikola ja Kopernika odUrania, XIX, 83-86.
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żelaza.

Struktura gwiazdy przed wybuchem byłaby następująca: najzewnętrz..'1e waii"stwy złożone by były z wodOti"U, nieco głębiej
znajdowałby się hel, a
im daaej w głąb gwiazdy spotlkal'ibyśmy
późniejsze produkty prz€mian jądrowych. Samo jądro zbudowarne było
by z żelaza o temperaturze 3,5 · 109 stopni i gęstości 2 · 10 9 g /cm 3 •
Materia przy tak wysokiej gęstości znajduje się w stanie tak zw81Ilego
gazu zdegenerowanego. GWiazda o takiej budowie nie może mieć
masy Wli.ę.!Gzej od 1,16 MO. Brzy mniejszej masie gwti!azda przechodzi
bez żadnych wybuchów w tadium białego kaJrla. Przy masie większej,
po uzyskaniu na drodze ewolucji masywnego jądra żela.znego i ogrzaniu
się otaczających jądro warstw, złożonych z pierw.iaJStków tak:ilch, jak
węgiel, tlen, neon itp. do temperatury około 2 miliardów stopni, nastę
puje eksplozja. W temperaturze 2 · 109 °K wymienione pierwiastki
bilo!rą udział w reakcjach jądrowych, w wyniku których każdy gram
tej mieszanki wydzliela energię 5 · 10 17 ergów. W niezwykle krótkim
cz;as,i e w gwieździe wydzdela się 10~> 1 ergów. Gaz ulega gwałtownemu
-ogrzaniu i eksipandruje w przestr1zeń otaczającą gwiazdę. Nowa Keplera
z 1604 roku była właśnie zjaw1skiem tego typu.
Inaczej wygląda s:prarwa supernowych II typu. Są to masywne
gwiazdy pierws~ej populacji. Spotykamy je w ramionach spiralnych
galaktyk. W na•s zym otoczeniu pozostałością supernowej II typu jest
słynna mgławica Krab. W czasie wybuchu gwiazdy te wyrzucają kilka
mas Słońca z prędkościa 5 000 km/sek, w tym dość dużo wodoru. Zjawisko to według Hoyle'a i Fowlera ma mieć chaJrakter następujący.
W masywnej gwieźdzlie J)T'zemiany jądl'owe przebiegają bardzo szybko.
W krótkim czas,ie wytwarza Siię żelaz;ne jądro, i temperatur-re lcilku
miliaJrdów stopni. Z chwilą, gdy w centrum gwiarr.dy temperatura
osiągnie wartość 7 · 10 9 °K i gęstość wzrośnie do 10 7 g/cma. ż~>lazo
zacznie się pod wpływem talk wysokiej temperatury roopadać na
-cząstki a i na neutrony. Ponieważ reakcja ta jest silnie endotermiJCz!na,
temperatura samego jądra żelaznego znacznie spadnie, ciśnienie gwał
townie zmaleje, i warstwy otaczające jadro po prostu zapadną się.
Dzięki temu spadkOIWii otaczających waJrstw ich energia gNtwli.tacyjna
zamieni się na ciepło i ogrzeją się one prawie natychmiast do temperatury ponad 2 miliardów stqpni. Ale warstwy te składają się, jak
wiemy, z pierwiastków, które w tej temperaturze wydzielają ogromne
.lości energii dzięki szybko przebiegającym reakcjom jądrowym. Dzięki
:emu temperatura tych warstw wz.rośnie jeszcze b~ej i wylecą one
7v przestrzeń W!ra.z z warstwami poWierzchni~wymi z prędkością
i 000 km/sek. Ze względu na dużą masę supennowej typu II rzędu
:o M'O wydzieli się znacznie więcej niż w supernowej typu I i w wyliku eksplozji wyrzucone zostanie kilka do kilkunastu mas Słońca,
v tym ponad 2 MO pierwiastków grupy żelaza .
(Wg Astrophysical Journal, 132, November 1960)
B. Paczyński
batrdziej

Reguły aktywności słon ecznej

Reguł

takich poszukiwano od dawna. Jeżeli wykreślimy np. liczby
Volfa w zależności od lat, otrzymujemy wykres w postaci kmywej idą
~j zwykle dość stromo do maksimum i opadającej zwykle wolniej ku
rustępnemu minimum. Z 1arówno długość czasu oddzielającego kolejne
ninima, jak i wysokość maksiimów podlegają silnym wahaniom i starmo się wahania te ująć w jakąś regułę, pozwalającą nie tylko opisać
to oo już l;)yło, ale także prrewidzieć to, jak będzie w przyszłości. Próbcwano powiązać 11-letni okres zmian ilości plam na Słońcu z dłuż
s~ 80-90-letn.im okresem powodującym wahania wysokości poszczegónych cykli. O ile jednak udawało się stosunkowo dobrze opisać mi-
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nione obserwacje, o tyle przewidywanie z,a,wodziło na ogół oałk:owicie
W najlepszym razie można było przewidywać, co będzie rpod koniec
danego cyklu, wtedy kiedy ponad połowa danego okresu już minęła.
Pewnym postępem wydają się w tej dzdedz.inie prace greckiego a.stxonoma J. X a n t h ak i s a z obserwatorium w AtenCłiCh. Wprawdzie jego
metoda wymaga także znajomości pilerwszej części cyklu, ale z chwilą,
gdy wstało osiągnięte maksimum aktywności, można zapewne z dość
dużą dokładnością przewidzieć dalsz.y przebieg, włącznie nawet z drob nymi fluktuCłiCjami :aktyWiliOści.
Xalnthakis wprowadził mianowice jako parametr określający dany
cykl aktywności tzw. "czas wzrostu", a, więc odstęp C'ZJasu jaki mija od
minimum do maksimum, i rposzuk:ilwiał zależności innych cech krzywej
zmian aktywności od tego czasu WIZJI'Ostu. Okazało się. że parametJr ten
w sposób decydujący wpływa nie tylko na liczby Wolfa, ale na po...
w ierzchnie pLam i pochodni. Można opisać z pomocą prostego WZQ['U
(równania patraboli) zależność ilości plam od oZJasu w każdym pojedynczym cyklu posługując się, jatko p!arametrem równaltllia, czasem wzrostu.
Z obliczeń wykonanych przez Xanthakisa wynik1a" że np. powierzchnie
plam można wystarczająco dokładnie opisać z pomocą takiego wz.oru ,
podobnie jak i liczby Wolfa. Jeżeli jednJak oddzieluLe policzymy ilośCL
plam lub zmiel1ZJYIIly ich powiel'ZIChnie na północnej i na południowej
półkuli, do wzoru trzeba będzie jesrzcze dodać wyraz okresowy uwzględ
niający 88-letnią okresowość zmian amplitudy wahań ilości płaJm.
~ory podane przez autora stosunkowo bardzo ściśLe przedstawiają
krzywe zmian powierzchllli plam lub liczb W()lfa za ostatnie 8 -;- 18 cykli.
Jak bG<izie z, cyklem obecnym, na razie trudno porwiedzieć bez przeprowadze·nia. bardziej szczegółowych obliczeń. Zdaje się jednak, że odchylenia nie będą zbyt duże.
Badając różne cykle o tym samym mniej więcej czasie wzrostu,
Xanthak:is stwierdził, że w cyklach takich zarówno prZJed jak i po
maksimum występują lokalne większe wahania, mniej więcej w jednakowych odstępCJJch czasu od maksimum. Skoro czas wz.rostu obecnego
maksimum był dość kr ótki, moena go zaliczyć do jednej z grup podanej
przez Xanthakisa i obliczyć , że gdzieś w grudniu tego roku, lub może
na początku przySIZJl:ego, powinny wystąpić na powierzchni SŁońca plamy,
niewiele ustępujące tym, jakie obserwowano w okresiie maksimum. Zapewne liczby Wolfa tak znacznie nie wzrosną, jedynie pojawią się pLamy
o znacznei powierzchni. Jeżeli słuszne okaże się to przewidywanie, bę 
dZie to bodaj pierwszJY przypadek przewLdzenia nie iylko momellltt.
maksimum, ale momentu drobnego wahania na opadające j gałęzi krzy·
wej aktywności. Wiadomo, jek ważną sprawą dla radiotlrornurukacj
a na pewno i dla astronawigacji jest możność przewidz.enila jak Słoń~
będzie się zachowywać nie tylko w jakimś roku, ale także w określ onyn
choćby tylko mieSJi.ącu. Jeżeli z rozważań Xanthak:isa można będze
wyciągać takie WfiWstk:i, choćby w ogranic:z..onym zakresie, będzie t>
ogromny postęp, nie tylko z punktu widzenia czysto teoretycznego.
·

J. Baergentaler

" Słońce i relacje Słońce-Ziemia"
W dniach 8-10 czerwca 1960 odbyło się w Paryżu kolokwium plświęcone francuskim badaniom Słońca i związków między zjawiskani
słonecznymi i ziemskimi. Celem kolokwium było:
l) Wykonanie bilansu badań Słońca we Francji i podanie jasn~o
obrazu aktualnej sytuacji w różnych zagadnieniach tych badań.
2) Skontaktowanie ze sobą teoretyków, obserwatorów i instrumrntalistów - aby teoretycy mogli sobie zdać sprawę czego mogą obec1ie
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żndać od obserwatorów,
skonalać przyrządy.

a

instrumentaliści

-

w jakim kierunku udo-

3) Przez wspólne przedstawienie sobie rezultatów otrzymanych przez
obserwatorów pomóc w interpretacji zjawisk słonecznych, które
same przez się są bardzo złożone.
4) Skontaktowanie tych, którzy obserwują Słońce, tych, którzy
stwierdzają lub podejrzewają jego wpływ na zjawiska ziemskie i tych,
którzy starają się te wpływy wyjaśnić aby pomóc w znalezieniu
wspólnego języka.
Seanse kolokwium poświęcone były kolejno instrumentom i technikom oberwacyjnym. Słońcu "spokojnemu", Słońcu "średniemu", zjawiskom .,aktywnym" na Słońcu i odbiciom tych zjawisk na Ziemi.
Łącznie wygłoszono 35 referatów .

różnych

A. Woszczyk

Ciemna materia w gromadach kulistych
Sprawa istnienila ciemnej materii w gromadach kulistych me jest
jak dotąd wyjaśniona. N~edruwno M. B e ster i P. W. H o d g e wykonali półtorametrowym teleskopem obserwatorium w Boyden {Połu
dnf.owa A:f.ryka) fotografię gromady kulistej NGC 2209. Giromada ta
naJleży do Wielkiego Obłoku Ma,gel1am~ i jest od nas oddalona o 53
kiloparseki (160 000 lat świetlnych). Na jasnym tle zbiorowiska gwiazd
wyrażnie jest widoczny ciemny obsZJa<r o średnilcy około 15". Pooadto
można zauważyć szereg mniej wybitnych ciemnych pasm. Absorpcja
w tym obszarze została ocenilona na 2 wielkości gwiazdowe. Na podstawie tych danych Hodge oszacował całkowitą masę obłoku na 700
mas Słońca, z czego setna część przypadałaby 1na pył. Za1em byłoby
to największe z dotychczasowych obserwowanych skupisk materii mię
dzygwiazdowej w gromadach kulistych. Dla porównania, Rob e r t s
obserwował w M13 obłok, którego masę dcenił na 200 mas Słońca., zaś
I d l i s i N i kol s kij są zdania, że ciemne pasma w M4 mają masę
ZiaJledwie 0,1 mas sł01necz.nych.
Możliwe jest jednak, i tak sądzi H. H o o g, iż materia ta nie znajduje się w gromadach kulistych, lecz że są to nilewielkie kłaczki pyłu,
które leżą w pobliżu płaszczyzny naszej Galaktyki i rzutują się przypadkowo na jasne tło odległych gromad. Na korzyść tej hipotezy przemaw:iJa fakt, iż rozmiary kątowe ciemnych obszarów w M13 i NGC
2209 są mniej więcej takie same. Oazywiście w takim wypadku przytocZJOine wyżej masy obłoków byłyby znacznie przeceniooe, i zupełnie
nieprawdziwe.
(Wg Publ. of the Astron. Soc. ot the Pacific, nr 427, 1960 r)
B. Paczyński
Wielki reflektor dla celów astrometrycznych
Obserwatorium Mo~rskte USA przys<tępuje do buldowy :reflektora
o średnicy 152 cm pNez.naczonego specjaJnie dla celów astrometrycznych.
Głównym ceJem tej inwestycji jest uzyskanie przyrządu, który pozwalałby na dokładne wyznaczanie położeń, paralaks i ruchów własnych
gwiarzd i małych jasnościach obserwowanych (pondżej 13m). Istniejąc.e
już wlielkile reflektaTy przeznacz.ooe głównie do badań astrofizycznych
mają zwykle ndewrellde ogniskowe, a ich wysoka wprawdzie jakość
optyczna i mechaniczna nie jest jednak wystarczająoo dla pomiarów
astrome1!rycz.nych.
Nowy reflektor będzie miał ogniskową ok. 15 m. Wiązka promieniowanila skupionego p:r:z,ez 152 cm zwierciadło głóWI!lJe będzie odbijać sdę
od płaskiego ·zwierciadła (średnicy 90 am) umieszcZJonego na osi optycznej
w odległości równej połowie ogniskowej i skupiana tuż za płytą pod-
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----------------------------------------------------trzymującą główne
układ Cassegraina,

zwierciadło. Układ ten będ.me zatem przypominał
z tym, że wtórne zwierciadło będzie tu płaskie . Dla
uzyskania maksymalnej wydajności przyrządu zaprojektov.nano automatyczme prowadzenie (prowadnica foto elektry=a), oraz automatyczne
zakładanie i naświetlanie klliisz (reflektor będzie pracować głóWil1..ie na
dirodze fotograficznej). B-minutowa ekspozycja zapewnić ma, wyraźny
obraz gwiarzdy 18 wielkości. O planowanej precyzji świadczyć może
fakt, że według IPTzeWLdywań, w polu centralnym o wym1arach 22' X 22'
dokładność pomiarów położeń gwiazd V\rynosić będzie ± 0" .04, co odpowiada ± 0.003 mm na kliszy.
Reflektor zostanie zmontowany w stacji Nava,l Observatory, we
Flagstaff (Arirwna) .
J. Smak
(Wg Sky and Te~escope, 20, 335, 1960)

OBSERWACJE
Gwiazda zmienna R Scuti
Jak podaje najnowszy "Ogó~ny katalog gwiazd zmiennych" (OKPZ1958) gwiazda R Scuti jest zmilenną półregularną o ,Qk.r.esie 144 dni; typ
zmienności RVa. Ze względu na charakter zmian blasku zalicza się
więc do gwiazd pulsujących typu RV Tauri.
W skład tej klasy gwiazd zmiennych wchodzą nadolbrzymy o nastę
pujących cechach: l. Względnie stała okresowość zmian blasku z ogólną
nmplitudą do 3m; 2. Krzywa blasku składa się z dwóch fal z następu
jącymi po sobie, głównymi i wtórnymi, minimami; 3. Głębokość milnimów zmienia się, przy ·c zym często następuje "zamliana" minimum
g łównego n a wtórne i odwrotnie; 4. Klasy widmowe od G do K
rzadko M) .
·
Grupa gwiazd typu RV Tauri rozpada się na dwie podgrupy: na
zmienne, u których w ys tępuje stałość średniego blasku - 02lnaczenie
RVa ora~ na zmienne, których średni blask zmienia się okifesowo oznacztnie RVb.
Gwiazda R Set jest zalicwna do tej podgrupy, do której należą
gwiazdy Q stałym średnim blasku. Pona<dto Katalog podaje uwagę
o występowaniu wielu nieregularności w zmianach blasku tej gwiazdy.
W latach 1955-1960 gwiazda R Set byla obserwoWiana p!t1zęz nastę
pujących obserwatorów Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA: A. B is kupski (104 obserwacje) , H . Kaczmarek (45 obs.) , Z. Kier· ć
(79 obs.), A . Wrób l e w ski (27 obserwacji). Ogółem wykonaillK> 255
w.izualnych oren blasku.
Poniżej (rys. l) poda,jemy wykres zmian blasku R Scuti. Jest on
sporządzony w jednolitym systemie, oprócz dwóch pierwszych fragmen-
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- -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tów, jednakże amplitudy zmian na cailym wykresie są podane w jednolitym systemie. Materiał obserwacyjny (pod względ2m ilościowym) jest
jeszcze zbyt ubogi, ażeoby wysnuć jakąś ogólną cha:rakterystykę. Narzucają się jednak pewne uwagi, które w
dalszym ciągu należałoby
obserwacyjnie zweryfikować. Oto niektóre z nich:
·
l. Amplituda głęboki·ch minimów niewątpliwie zmienia s]ę. Ciekawa
pod tym względem jest czwarta część krzywej, gdzie zaobserwowane
trzy sąsi.ednie !ninwa są ba.vd2lo płytki,e; dwa z nich są przypus.zczaJlnie
minimami głównymi. Boniższ;a tabela zawiera wielkość amplitudy
w pasz:czególnych momentach.
Moment Amplituda w stopniach
Moment Amplituda w stopniach
2433500 *
24.0
2436365
10.0
435
8.0
2435375
5.5
1!1.0
795
23.5
25.0
2437200
2436085
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Dalile oznac2l0!1'1e gwiazdką przytocziOino na podstawie wyników A.
Krusz e w s ki e g o ("Urania" 1951, nr 1-2, str. 26-29).
Rys. 2 ilustruje graficzne dane powyższej tabelki; linią przerywaną
naszkioOiWia!llO przypuszczaJlny przebieg wielkości amplitudy w czasie.
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Prawdopodobnie wielkość .amplitudy głębotkich mimmów zmi.enia się
z okresem około 1100-1200 dni. Nadchodzący sezO!ll obserwacyjny może
dostarczyć dalszych istotnych danych na ten temat z wykresu bowiem
wynika, iż wielkość amplitudy powinna być raczej mała.
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2. Nie jest wcale pewne, że średni blask nie podlega wahaniom.
Fragmenty krzywej 3-6 wskazują raczej na możliwość niewielkich
zmian. DaJs.ze obserwacje pozwolą wyjaśnić także tę kwestię.
Wobec poczynilOnych uwag R Scuti trzeba zailiczyć do obiektów
jeszzce mało zbadanych i bardzo interesujących. Obok podajemy mapkę
okolicy tej gwiazdy z zaznaczeniem gw:ia~Z~d porównawt:.zych.
Andrzej Biskupski

Obserwacje jasności komety Candy'ego (1960 n.)
o odkryciu dość jasnej komety (8m) przez Candy'ego
w dniu 26 XII 1960 r. nadeszła do Warszawy w pierwszych dniach
stycznia. Natychmiast rozesłane zostały zawiadomienia do członków
Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA. Niestety kapryśna zimowa pogoda
uniemożliwiła obserwacje aż do 12 l. Jasność komety ustalano następnie
metodą Argelandera (po·r ównywanie obrazu komety z pozaogniskowymi
obrazami gwiazd) podczas 14 wieczorów aż do 14 II. Kometa poruszała
się w tym czasie na tle gwiazdozbioru Pegaza, stając się coraz trudniej
dostrzegalna ze względu na niskie położenie nad zachodnim horyzontem.
Ogółem wykonano 22 obserwacje (A. B i s k u p s k i, H. K a c z m a r e k
i Z. Ki e ń ć - po l, W. Jod ł o w s ki - 2, L. W o h l f e i l - 5,
A. Wrób l e w ski - 12); obserwacją nazywana jest średnia z ocen
jednego wieczoru ocen poszczególnych było oczywiście znacznie
Wiadomość

więcej.

Na podstawie 22 obserwacji polskich i 7 obserwacji zagranicznych
opublikowanych dotychczas w CyrkuJarzach Międz. Unii Astron. można
było wyznaczyć parametry fotometryczne *) komety 1960n:
Jasność absolutna Ho = 7,m9; wykładnik n = 3,2.
Warto dodać , że obserwacje nasze zostały przesłane do Kopenhagi
i opublikowane w Cyrkularzu nr 1757 Centrali Telegramów M. U. A
wraz z nielicznymi obserwacjami jasności komety Enckego 1960i
(L. Wohlfeil 5 obserwacji fotograficznych, A. Wróblewski l
ołJserwacja wizualna).
A. Wróblewski

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ
Historia astronomii polskiej na sztychu z 1861 r.
W tygodniku "Przyjaciel Dzieci" z 11 maja 1861 r. ukazał się ozdobiony sztychem Antoniego O l e szczy ń ski e g o portret Mikołaja K operrnika (1473-1543). Ciekawy ten sztych wykonany w stylu odrodzenia przedstaw.i.a wybitniejsze postacie z dziejów astronomii polskiej.
U podstawy ryciny jest osiem milniatur Kopernika, a w środku nich
medal wybity na cześć naszego wielkiego astronoma w 1818 r. przez
Duranda w PaTyżu.
U gó>ry po lewej st.ranie Woj c i e c h z Bru d z e w a (1445-1497)
z globusem w ręku wykłada klęczącemu Kopernikowi. Z tyłu rektor
Akademii Krakowskiej M a c i e j z K o b y l i n a (zm. 1503) oraz b~o
gosławiący nauce genialnegro Polaka Papież P a w e ł III (1468-1549),
któremu Kopern.ik poświęcił swe dzieło. W prawym, górnym rogu Jan
H e w e l i u s z (1611-1687) kreśli mapę nieba. Obok król Jan III, na
cześć którego Heweliusz jeden z utworzonych przez siebie gwiazdozbiorów nazwał "Tarcza Sobieskiego". Nad głową Kopernika znajduje
się opromieniony Słońcem geniusz astronomii, a obok Mikołaj S c h o nb er g (1472-1537), który namawiał Kopernika do ogło~enia swego
dzieła drukiem.
*) Patrz Urania, nr 9, 1960 r., str. 274
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W środku po lewej stronie współaałożyciele Akademii Krakowskiej
klról Jagiełło i królowa Jadwiga oraJZ książe Józef A. Jabło
n o w ski (1712-1777), który wydał dzieło o systemie heliocentrycanym.
Zaś w środku po prawej stronie jest król Kazimier z IV, Z 'l panowania którego urodził się Kopernik. Dallej Król Z y g m u n t I, który
polecił mu zairZąd biskupstwa warmińskiego, oraz Stanisław S t a s z i c
(1755-1826) trzymający w ręku projekt warszawskiego pomnika Koperruiika.
Na dole po prawej stronie Marcin P o c z o b u t - O d l a n i ck i
(1728-1810), dyrektor obserwatorium w Wilnie. Starzec z brodą to
Tildem G i z e, biskUJp warmiński, który bronił nauki K!opern.iJka. Kobieta z książką to księżna P u z y n J n a; oniarowała ona znaczną sumę
na budowę obserwatorrium w Wilnie. W prawym dolnym rogu Jan
śni a d e ck i (1756-1830), autor rozprawy o Koperniku i założyciel
obserwatorium w Krakowie. Poniżej badacz Kopernika AdrJ.an Krzyż a n o w ski (zm. 1852). W Ś!'odku pod potrtretem Kopernika postac
podpierająca głowę wyobraża zbunony gmach astrologili.
St. R. Brzostkiewicz
CZy przodkowie Kopernika pochodził'i z Czech?
W numerze 5 "Rise hvezd" z roku 1953 zamieszczony jest artykuł
inż. J. Stycha (1881-1941) p. t. "Mikulcis Kopernik". Autor pisze
mięclizy innymi: "Mikołaj Kopernik urodzony 19 lutego 1473 r. w Toru-

1tiu w Polsce. Jego przodkowie pochodzili z Czech, gdzie jako szlachcice
byli właścicielami malej miejscowości Koprnik, która jeszcze dziś
z-najduje się między Bakovem, Kosmonosy a Knezmostem".

Redakcja wyjaśnia, że autor cytuje błędne przypuszczenie pnf.
F. J. S tu d n i ck y o czeskim pochodzeniu przodków Kopemika. Niestety, dziś jeszcze niektórzy uczeni czescy są przekonani, że ród Kopernika wywodzJ. się z Czech.
Ks. I. P o l k o w s k i w swej pracy p. t. "żywot Mikola ja Kopernika" GGnie.zno 1873, str. 139-90) podaje, że myśl ta powstała
w 1828 r. kiedy to profesor Uruiwersytetu Warszawskiego Ku c h ar ski
w czasie podróży po Czechach znalazł wieś Koprnik (we wsi miał stać
kiedyś zamek Koprnik). Powiadomił on o tym prof. A. Krzyżanow
s k i e g o, który chcąc pl"Zekonać uczonych niemieckich o słowiańskim
pochodzeniu naszeg>o astronoma, wy,prowadził ród Kopexn.ik z Czech.
Pogląd ten rozwinęli uczeni czescy jak również i niektórzy uczeni
polscy (Czyń ski, R a d w a ń ski).
St. R. Brzostkiewicz
Data śmierci Kopernika
Dnia 24 maja 1543 r. zmarł we Fromborku najwybitniejszy astronom
polski, Mikołaj K o p er n i k. O tym smutnym a pamiętnym dla nas
obecnie dniu, Ar a g o powiedział: "Zgasl, trzymając w swych drżących
rękach pierwszy egzemplarz dziela swego, które otoczyć Polskę mialo,
chwalą pelną blasku".
Dokładną jednak datę śmierci Kopernika ustalono dopiero po żmu

dnych badaniach. W wielu biograiiach naszego astronoma anajdujemy
różne wersje i to nie tylko co do daty jego zgonu, ale nawet co do
miejsca.
W bibHatece Królewca mia~ się .znajdować pDITtret Wopernika, na
odwrocie którego miały być słowa: "Nicolaus Copernicus Canonicus
Varmiensis exactissimus Mathematicus anno MDXLIII die XII Junii
Thorunii obiit". Jan Henryk D e w i t z w listach historycznych o Koperniku pisze:"Wiadomo mi jest, że Kopernik umarl w Toruniu 11
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czerwca 1543 r." Z er n e ck e podaje datę śmierci Kopernika też na
11 czerwca, ś n i a d e c ki na l czerwca, C z y ń s k i na 23 maj a, B a r-

toszewicz na 20 maja, Szulc na 21 maja, Cantu

zaś

podaje

rok 1545.

G i z e, biskup Chełmiński w dwa miesiące po śmierci Kopernika,
w liście dJO Re tyk a podaje datę 23 maja 1543 r. WrpraJWdze Gi!ze
nie był przy zgonie Kopernika, ale zapewne był o tym dobrze poinformowany od D o n n er a. Przypuszcza się więc, że o iJle G i ze Zlamiast
wyrazu . "Undecimo" napisał rzymską liczbą "die XI Kalendas Junii",
to przy przepisywaniu pomylono się i napisano IX. Stąd praJWdopodobnie pochodzi ta nieści'słość.
Opierając się na danych Gizego, jeden z pierwszych biografów Kopernika Star o w o l ski podaje da1.ę jego śmierci na 24 maja 1543 r.
Za nim tą samą datę powtórzyli: Gassendi, Centne1·, Hipler,
W a t t e r i c h, K r z y ż a n o w s k i i inni kopernikolodzy.
St. R. Brzostkiewicz
Polskość Kopernika na medalu Duranda
W 1818 r. znany medalier paryski D u r a n d wybił medal na cześć
Mikołaja Kopernik a. Na medalu było popiersie Kopernika oraz napis, w którym znajdowało się następujące zdanie: "Natus Toruni in

Prussia An. MCCCCLXXIII, obiit An. MDXLIII".
Bawiący wówczas w Paryżu p11of. Adrian Krzy ż a n o w s k i zebrał
materiał odnośnie polskości Kopernika jak również i Torunia i zwrócił
Durandowi uwagę na błąd w napisie. Frzekonany Durand przerwał
wybijanie medalu i zrobił nowy stempel, na którym poprawny już napis brzmiał: "Natus An. MCCCCLXXIII, Torunii in Polonia Casimiro IV,

Jagellonide Regnante Obiit An. MDXLIII.

Stempel z blędnym napisem Durand oddał prof. Krzyżanowskiemu,
który po przekreśleniu napisu dłutem, złożył go do archtwum Uniwersytetu Warszawskiego.
St. R. Brzostkiewicz

Z KORESPONDENCJI
Artykul St. R. Brzostkiewicza "Chronologia dzieła t zycia Jana Heweliusza" opublikowany w nr l Uranii z 1961 r wzbud,;il duże zainteresowanie nie tylko w kraju, ale 1·ównież wśród czytelników za granicą.
Oto fragmenty dwóch listów jakie nadeszly do Redakcji ze Związku
Radzieckiego:

Heweliusz i zjawisko halo
Z wielkim za,i nteresowaniem przeczytałem w nr l Uranii z 1961 r.
artykuł St. R. Brzost ki e w i c z a "Chronologia dziela i życia Jana
Heweliusza". Wyd&je mi się, że należałoby również napisać w Waszym
miesięczniku cośkolwiek o pracach Heweliusza w dziedzinie optyki
atmosfecrycznej a w szczególności o jego obserwacji złożonego zjawiska
halo w .1~?1 r. i rysunku "Septem Soles Gedani Anno 1661 Die 020
Februart ... .

Rysunek ten zawiera pierwszą obserwację białego pierścienia halo
o promi€niu 90°. Pierścień ten w rosyjskiej i francuskiej literaturze
meteoroJ.ogicznej nazywany jest p1etrśoieniem Heweliusza (w literattl["Ze
polskiej również - przyp. red.). Jest to jedna z najrzadszych postax:i
halo. Ani mnie, ani innym obserwa1.orom radzieckim, nie udało się nigdy
tego pierścienia zaobserwować, chociaż badaniami zjawisk halo zajmujemy się od wielu lat.
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Tym bacrdz.iej intecresujący jest rysunek halo księżycowego obserwJowanego przez J. Grę b ski e g o (Urania, 1957 r. nr l l, str. 347\. Na
rysunku tym linią III zaJZ~D~aczony jest niewielki odoinek piecrścienia
Heweliusza. Jest to niezwykle rzadka obserwacja.
W. M. Czernow,

Zap?roże,

ZSRR

Pożar w obserwatorium Heweliusza
W nr l Uranii z 1961 r. na str. 17 podano, że 26. IX. 1679 r. w obserwatorium Jana Heweliusza wybu~hł pożacr. Dowiedziałem siG od prof.
P. G. Ku l i k o w ski e g o, przewodniczącego Kor,., is i i Historii Astronomii Rady Astronomicznej ZSRR, że biografowie Heweliusza nie znają
nazwiska winnego pożaru. Sam Heweliusz nie podał tego nazwiska
zaznaczając tyllro w swym Annus Climacterius (1685 r.) że "byl to najdwunożnych i do tego
Optietrając się na Z!Ilalezionej prz-eze mni·e
demii Nauk Łotewskiej SSR pracy Vortrab

bardziej niegodny z

pomocnik".

w

Głównej

Bibliotece Aka-

Teutsch- und Curliindischen

Gewitter-Historie, Riga 1700 er. wysuwam przypuszcrenie, że winnym
pożaru był pomocnik Heweliusza Geocge K r li g er, późniejszy na-

dworny astronom (ściślej astrolog) księcia księcia kurlandzkiego Fryderyka Kazimierza. W szkicu autobiograficznym, zawaTtym w Olffiavvli.anej prr-acy, Kriiger pisze, że w r. 1676 uzyskawszy w Wirtemberdze
stopień magistra, za radą swego nauczyciela Mkhała S t r a n c h a przyjął propocycję Heweliusza objęcia funkcji jego asystenta i "w końcu
.l676 r. opuścil Niemcy udając się do Prus, do Gdańska", gdzie "w ciągu
trzech lat, tj. do r. 1679, pracowal u znakomitego uczonego, pomagając
mu w pracach astronomicznych i przy wydawaniu jego dziel".
Dalej Kriiger podaje, że praca u Heweliusza nie mogła go zadowolić,
pooieważ dążył do "samodzielnych badań w dziedzinie m.eieorolog;ii
astronomicznej". Wobec tego "mając już 37 lat, zacząl szukać okazji
do zajęcia się układaniem kalendarzy", i "skierowal się jeszcze dalej
na pólnocny wschód, do Kurlandii". O pożarre w obserwatorium Heweliusza nie ma u Kriigera ani słowa. Wspomina on tylko, że "dzięki wyrokom boskim przyszlo mu znosić na drodze do studiowania niebios
wiele zmartwień i nieprzyjemności z powodu zawiści i intryg szatana".
Z innych p!rac KrUgera (jest on autorem "Kalendarza Kurlandzk:ego")
wynika, że był on pastorem luterańskim, fanatycznym wyznawcą astro-

logii i przeciwnikiem nauki Kopernika. Tak więc bardzo możliwe były
rozdźwli.ęki ideoUogiczne między nim i Heweliusz-em.
Byłbym baTdzo rad, gdyby ta informa,cja okazała się pomocna komukolwiek z nasrzych przyjaciół - polskich historyków astronomii. W raztie
potrzeby gotów je3tem dostarczyć dalsz.e dane o Kriigerze.
I. Rabinowicz - przewodniczący Komisji Historii Astronomii Ryskiego Oddziału WszechzwiąZikowego Towa~rzystwa
Astronomiczno-Geodezyjnego (WAGO).
Lirydy
z artykułem J. P a g a c z e w ski e g o o Lirydach (Urania", 1961 r., str. 98-101) wartoby dodać i polską obserwację (Publ.
Warsaw Observatory V, 69). Niżej podpisany zereje trował w Bieszczadach w dnd.u 21. IV. 1922 w godzinach 18~7- 201)5 TU rój Lirydów
\V ilości 217 jasnych meteorów (od --4m do +4m), co daje średnio 114
meteorów na godzinę. Według relacji prasy z tamtych czasów w rejonie
Wołgi odnotowano tegoż wieczoru od 21h30m do 23h10m czasu moskiewskiego pramdziwy deszcz meteorów, którego największe nasilenie przypadło o 22h45m, dając 10 sztuk na sekundę. Odpowiada to ilości około
26 000 meteorów na godzinę.
J. Gadomski
W

związku
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Meteoryty na Litwie

Pan Juozas D a l i n k e v i c i u s (Wilno) prosi o bliższe dane o meteorycie Zabrodzie spadłym na Litwie 22. X . 1893 r. W celu otrzymania
ich zwróciliśmy się do dr J . P ok r z y w n i ck i e g o z Zakładu Nauk
Geologicznych i Muzeum Ziemi P AN, przewodniczącego Sekcji Meteorytyki PTMA z prośbą o informacje. Oto one:

M e t e o r y t Z a b r o d z i e spadł we wspomnianym dniu około l4h
(CSE) w Zabrodziu, powiat Wilejka, dawny powiat Os:m:niański (współ
r.zędne miejsca spadku: CIJ = +55° 11 ' i 'A= 27°55'). Pto ukaJZaJiliu się
chrnUTY płynącej z kieruJnku N-E na S-W i de1J0111.acjach spadł na
dach domu włościanina S z u m czy k a meteoryt wag~i 3 kg 155 g.
Włościanie z Z~brodzia zauważyli kUJlisty aerolit "wicllkości chłopskiej
chaty", który pędził z wysokości chmur z N-E na S-W. Ukazaniu
aerolitu miał towarzyszyć głośny hałas. Spadając, meteoryt zrobił w dachu gontowym otwór długości 1/3 aJrszyna i szerokości Y. airszyna, porostawiając na ścianie w sieni poprz.eczną s.Namę na 5 belkach. Po zbadaniu aerolit okazał się chondrytem. Główna masa meteorytu (około
3 kg) znajdowała się w Wilnie w Uniwersytecie. Chemiczną analizę
meteorytu ogłosili P. G. Mielikaw i W. W. Pisariewski w Bericht d. d. Chem. Ges., 1894, tom 27, cz. 2, str. 1235-1238 .

Nadto dr J. Pokrzywnicki nadesłał nam jeszcze następujące informacje o meteorytach spadłych na Litwie.
M e t e o r y t P a d w a T n i n k a i spadł w nocy z 8 na 9 II. 1929 r .
w okolicy wsi Padw.arninkai okręgu Amdroniszki. Zebrano ogółem 11

odłamków

o ogólnej masie 3,859 kg. Meteoryt ten zalicza się do achondrytów.
M e t e o r y t Z e m a i t ki e m i s spadł 2. II. o 20h33m pomiędzy
wsiami Zemaitkiemis i KlepsiaL Zebrano 20 odłamków o ogólnej masie 42 kg 194 g. Część tej masy znajduje się w Wilnie w Uniwersytecie.
Meteocyt nałeży do chondrytów.

KRONIKA PTMA
Kurs obserwatorów gwiazd zmiennych
Wzorem roku ubiegłego Oddział Krakowski i Zarząd Główny PTMA
przystępują do organi.zoowan:La z•ajęć obserwacyjnych poświęconych obserwacjom gwiau:l zm:.ennych, połączonych z Kursem obserwatorów gwiazd
zmiennych zaćmieruiowych.
10-cio dniowy Kurs z.organi.zorwany będzie na szczycie Turbacza
w Gorcach (pow. Nowy Targ), w dniach od ?8 lipca do 7 sierpnia br.
W kursie mogą wziąć udział Członkowie PTMA pragnący zapoznać się
z techniką prowadzenia obserwacji gwiazd zaćmieniowych. Organizatorzy
gwarantują sprzęt obserwacyjny i wszelkie pomoce naukowe.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w luksusowym schronisku PTTK
na Turbaczu. Koszt noclegów pokrywa PTMA, wyżywienie we własnym
zakręsie przy czym w schi"onisku czynna jest restauracja.
Ze względu na ograniazoną ilość miejsc, organizatorzy proszą o moż
liwie najszybsze nadsyłanie zgłoszei'1 na adres Zarządu Głównego PTMA
Kraków, ul. Solskiego 30/8, gdzie można też uzysk'aiĆ wszelkie dodatkowe informacje.
Bliższ,e szczegóły podane :nastaną w obszernym informatorze, ktQry
otrzymają wsrzyscy przyjęci na Kurs obserwatorzy.
P0111.adto arganiwwane są w dniach 7-20 VIII. i 1-16 IX. br. dwa
dwutygodniowe turnusy poświęcone obserwacjom gwiazd zmiennych zać
mieniowych, przeznaczone wyłącznie dla obserwatorów zaawansowr.mych.
Ilość uczestników ściśle ograniczona.
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urodzin Mikołaja Kopernika
wspólmie z Wydziałem Kultury MRN
w Totruntiu i Klubem Międlcynarodowej P.l)asy i Książki urząclrził w dniu
20 lutego b. r. uroczysty obchód 488 :vocznicy urodzin M. Koper n i k a.
Patronat .nad tą uroczystością objęli I Sekretarz KM PZPR w Toruniu - Bolesław R ó ż y ck i i Przewodniczący Prez. MRN w Toruniu
Adam L e w a n d o w s k i.
W pięknej sali Klubu MPi.K ozdobionej popiersiem wielkiego syna
Tonmila, zebrali się liczni przedstawidele miejscowego społeczeństwa,
świata naukowego, kulturalnego i artystycznego, delegacje zakładów
pracy i imstytucji, szkół noszących imię Wielkiego Asttronoma, 01raz
członkowie i sympatycy naszego TowairZystwa.
Akademię zagaił Prezes Oddzilału Toruńskiego PTMA mgr A. W o s zczy k, przedstawiając z:ebra.nym postać Kopernika jaiko twórcy nowej
epoki, ndając krótko sprawę z działalności Oddziału w ubiegłym roku
i apelując do władz miejskich w Toruniu o szybki przydział lo~alu.
(W rodzimnym domu KO!Pemika urządzono Muzeum Kopernika i w konsekwencji PTMA musiało OIIJUŚcić zajmowany tam lokal). W ostaJtnim
fragmencie swego przemówienia, Prezes zaapelował do społeczeństwa
Torunia i Pomorza o poparcie naszej inicjatywy w sprawie budowy
w Toruniu Ludowego Obserwatorium Astronomicznego.
Przemawia,jący następnie I Sekretwz KM PZPR B. Różycki, Przewodniczący Pr·ez. MRN A. Lewandowski, Prezes Toruńskiego Towarzystwa Naukowego prof. K. Gór s k i, Kie:voiWTiik Obserwa,torium
Astromomioz:nego Uniwersytetu Toruńskiego prof. dr W. I w a n o w ska
i przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Torunia wprost entuzjastycznte ustosunkowali siię do naszych wniosków, obiecując Il\oiiliwtie najdalej
idącą pomoc w ich realizacji. Ponadto Przewodniczący A. Lewandowski
w imie,niu Prezydium MRN podziękowal Towa:vzystwu rza dotychczasową żywą dziaiłaJ.ność i iniicjatywę budowy tak :iJstotnej dLa Torunia
placówki, a prof. K. Górski złożył Oddziałowi życzenia najpomyślniej
szych wyników w codziennej pracy.
Audytorium lJi.ozące ponad 200 słuchaczy z uwagą \vysłuchało bardzo
interesujących odczytów prof. dr L. Je ś m a n o w i c z a pt. "Wpływ
a:>tronomii na rozwój matematyki" i dr K. R u d n i ck i e g o pt. "Ruch
W 488

Oddział

we

rocznicę

Toruński

PTMA

Wszechświecie"*).

Obchód zakończyło przejście przez miasto i złożenie wieńców od
FTMA, fabryk Toruńskich i harcerzy u stóp pomnika M. Kopernika
na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
Zarząd

Oddzialu PTMA --

Toruń

Pokaz filmów astronomicznych i astronautycznych w Krakowie
Staraniem Zatrządu Oddziału Krakowskiego PTMA ZIQ~gaJDJi.zOIWaJDO
w dniu 23 marca br. pokaz filmów wypożyczonych z Ambasady U.S.A.
Pokaz ten, urządzony w sali Klubu Dz~ennikarzy "Pod Gruszą", obejrzało kilkadziesiąt osób, członków PTMA. członków Klubu Dziennika~rzy i publi.crzności. Jedy;nie s.zczupłość sali nie pozwoliła na zaspokojenie wszystkich chętnych. Projekcja trwała ponad godzinę i objęła
3 filmy krótkometrażowe: "Wśród gwiazd", "Na 80 dni przed terminem"
oraz "Echo I w przestrzeni".
Słowo wstępne wygłosił M. M a z u r, ZaJPOz.nając zebranych z postę
pami badań współczesnej astronomii i astronautyki.
Aleksander
•) Tekst odczytu K. R u d n i ck i e g o
numerów Uranii (przyp. red.).

zamieścimy

w jednym z

Kuśnierz
najbliższych
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G. S i t a r s k i

Czerwiec 1961 r.
W pierwszych dniach miesiąca o zmroku
moż.n/a poszukiwać Merkurego nisko nad
zachodnim horyzJontem. Wieczorem także
widoczny jest jeszcw Mars, który przechodzi z gwiM.dozbioru Raka do gwliazdoZibioru Lwa; 27 czerwca nastąpi piękne
złączenie Marsa z
Regulusem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gw.iJazdozbio;nze Lwa.
Saturn, Jowisz i Wenus wchodzą w takiej wŁaśnie kolejności i widoczne są pod
koniec nocy nad połudn:iJowo wschodnim
horyzontem. Wenus świeci bardzo jasno
jako Gwiazda Poranna, a .Jo;wisrz i Saturn
widoczne są na p11awo od niej (dość blisko
siebie).
Urana i Plutona można odnaleźć wieC2l0re<m w Lwie, prziY czym Uran widoczny
jest nawet prrez lornetkę, a .Pluton tylko
przez wielkie teleskopy. Przez lunetę moŻiemy prawie całą noc obserwować w Wadze NeptuiJJa, a przez większe lunety cdnajdziemy także dwie planetoidy około 10
w:elkości gwiazdowej: Hygieę w Wadze
i Iris w Strzelcu.
ld9h Merkury w największym odchyleniu wschodnim od Słońca (kąt odchylenia wynosi 23°).
2d Nad raJilem obserwujemy początek
przejścia 1 księżyca Jowisz.a i jego cienia
na tle tarczy pLanety. O 2h25m na tarczy
Jowisza ukaże się pl'lmka cienia l ksieżyca, a sam księżyc będzie zbłiż.ał się do
brzegu tarczy i ,zetknie się z nim o 3h30m.
Koniec zjawiska naJstąpi już po wschodzie
Słońca w Polsce. Wiecz.orem Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości około 3°.

3d Od chwili wschodu Jowisza widoczne są koło niego tylko dwa księżyce,
bo księżyce l i 4 ukryte są za tarozą planety. Księżyc 4 ukaże się o 2htm, a księ
życ l o 3h8m. Obserwacje będz:e utrudniał
blask ziemskiego Księżyca, którego złą
czenie z Jowiszem w odległości 2°.5 nastąpi o Sh.
6d2hl9m Obserwujemy początek przejścia cienia 2 księżyca Jowisza na tle tarczy planety. Sam księżyc zbliża się do
brzegu tarczy i zetklllie się z nim o wschockie Słońca.
9d Z prawej strony ta.rczy Jowisza (patrząc przez lunetę odwracającą) widoczne
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s ą trzy jego księżyce , a księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety i ukaże
się spoza niej i 2h32m. Nad ranem tego dnia obserwujemy też piękną
konfigurację sierpa Księżyca z jasno świecącą Wenus. O Uh nastąpi
alłączenie Księżyca z Wetus. Księżyc widoczny jest na niebie gołym
okiem także w dzień, natomiast Wenus możemy odnaleźć przez lunetę
w odległości około 4 średnic tarczy Księżyca ponad nim (patrząc gołym

okiem).

nct

chodzi

Koło Jowisza widocmle są tylko
wllaśn:ie na tle tarCIZiy plainety i

księżyce. Księżyc l przeuk;aże się o 2h2m. Księżyc 4
tarczy i zetknie się z nim już po

zbliża się

trzy

w tym czasie do brzegu
Słońca w Polsce.
14d19h MerkUJry nieruchomy w rektascencji. O 20h niewidoazne złą
czenie Merkurego z Księżycem w odległości około s•.
15d Koło Jowisz1a widoczne są z lewej strony (patrząc przez lunetę
odwracającą) trzy jego księżyoe, a księżyc 2 ukryty jest za tarczą planety i ukaże się o 3h45m.
16d2h Niewidoczne złączenie Marsa z Uranem w odległości o• .5.
Obserwujemy natomiast b~o ciekawy przebieg końca zaćmienia
i początku zakrycia 3 księżyca JowiszJaJ przez tarczę planety. Po wschodzie Jowisza widoczne są tylko trzy księżyce Jowisza (prawie w swych
największych odchyleniach), a księżyc 3 ukryty jest ·w cieniu planety.
O 2h231'\15 księżyc 3 ukaże się nagle bardzo blisko lewego brzegu 1:Jalrczy
Jowisza i IZiararz O• 2h26m ukryje się za ~czą. Od tej chwili do wschodu
Słońca będą widoczne koło Jowisza znowu tylko trzy księżyce.
17d3h32m Obserwujemy początek Zlaćmienia l księżyca Jowisza. Od
tej chwili do wschodu Słońca koło Jowisza widzimy tylko trzy jego
wschodzie

ksli.ężyoe.

18dOh41m Na tarczy Jowisza pojawia się cLeń l księżyca . Sam księ
l zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie się z nią o lh31m.
Od tej chwili księżyc 1 jest nierwidoczny, natomiast widoczny jest jego
cień, który ukończy swą wędrówkę po taloczy planety o zh57m. Księ
życ l ukaże się znowu jeszcze przed wschodem Słońca o 3h49m. Tego
dnia także nastąpi niewidoczne złączenie sierpa Księżyca z dwiema planetami: o gh z Uranem, a o 12h z Marsem.
19d Po wschodzie Jowisza widoczne są tylko trzy jego księżyce, bo
życ

w

księżyc l ulm-yty był poazątkorwo
cienriu planety, a petem ZJaJ tarczą
i ukaże się dopiero o lh9m. Tego. dnia o 7h Wenus :znajduje się w punkcie odsłonecznym na swej orbicie, a o 23h osiąga na niebie największe

odchylenie zachodnie od Słońca. Kąt tego odchylenia wyttJ.osi pra!Wie 46• .
(Zbieżność obydwu ZJdaJrZeń w jednym dniu jest oczywiście rprzy~padkowa).
20dl7h Merkury w punkcie odsłonecznym swojej orbity.
2ldl7h3lm Słońce wstępuje w znak Raka, mamy początek lata astronomicznego.
22dlh37m Obserwujemy pooZiątek ZJaćmie:nlia 2 księżyca Jowisza.
23d2h49m Foczątek zaćmienia 3 księżyca Jowisza.
24d Księżyc 2 Jowisza jest niew.idoczny, bo przechodzi na tle ta.rczy
planety i ukaże się dopiero o lh6m.
25d Obserwujemy początek :przejścia l księżyca Jowjsza i jego cienia
11181 tle tarezy planety. Plamkia cienia ukaże się o 2h34m, a sam księżyc
l będZJie zbliżał się do brzegu tarezy i ZJetknie się z nią o 3h 17m.
25/26d Zaraz po wschodzie Jow~ jego l ksieżyc zniknie nagle
o 23h55m w cieniu pla~nety. Potem będzie ulcryty jeszcze za ta.rczą Jowisza i ukiaże się dopiero o 2h54m.
27d Już od kilku ';V'ieC'ZlOrÓW mogliśmy obserwować stałe zbliżanie
się Marsa do Regulusa, gwiazdy l wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.
Tego dnia o lOh nastąpi niewidoczne złączenie planety z gwiazdą w od-
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ległości 1.5 średnicy tarczy Księżyca. Natomiast o 14h Merkury znajdzie
się w dolnym złączeniu ze Słońcem.
27/ 28d Jeżeli po wschodzie Jowisza zauważymy brak jednego jego
księżyca, to tym razem nie widzimy księżyca 4, który przechodzi wła
śnie na tle tarczy planety i ulmże się o Oh25m.
30d Tego dnia nastąpią dwa złączenia Księżyca z planetami: o 2h

z Saturnem, o 14h z Jowiszem.
30/31d (1. VII) Obserwujemy całkowity przebieg przejścia 2 księżyca
Jowisza oraz jego cienia po tarczy pl.aiJ'lety. O 23h21m na tarczy pl!attlety
pojawi się plamka cienia, a o Oh31m sam księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy. Cień księżyca 2 ukończy swą wędrówkę o 2hl2m, a księ
życ 2 ukaże srię znowu o 3h23m.
Minima Algola (beta Perseusza): czerwiec 2d0h25m, 4d2lh10m, 23d2h5m,
24d22h55m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
pejskim (czasie letnim w Polsce).

są

w czasie wschodnio-euro-

KALENDARZYK HISTORYCZNY
2. VI. 1509 r. Kopernik obserwował w Krakowie zacmienie Księżyca.
Pisze o tym w .,De Revolutionibtts", w księdze IV, w rozdziale XIII.
Była to druga obserwacja Korpernik a zaćmienia Księżyca. Rierwsrzej
dokonał w Rzymie 6. XI. 1500. Oto co pisze o obserwa,cji lrnakowskiej:

Słońce znajdowało się w 21° Bliźniąt. Sradek zaćmienia przypadł
o godzinie 11 minucie 36 po poludniu wedlttg czasu średniego, część
tarczy zaćmionej wynosiła blisko 8 cali średnicy księżyca od strony
poludniowej przy węźle wstępującym".
Wielkość zaćmienia wyrażano

wówczas w "calach", dzieląc pozO!ITl.ą
na 12 cali po 2'30" każdy.
Kopernik pOlrównywał następnJe otrzyma_Tle wyniki z analogicznym
zaćmieniem obserwowanym przez Ptolemeusza: "w r. 150 pe>
tarczę Księżyca

śmierci
podług

Aleksandra Wielkiego w dniu 27 miesiąca siódmego Famenot
Egipcjan. Zaćmienie księżyca zaczęło się o samej godzinie 8,
i trwało do końca godziny 10 wieczór podlvg czasu prawdziwego
w Aleksandrii. Księżyc zaćmiony był na 7 cali średnicy od strony
północnej, przy węźle spadającym".
Zaćmienie Krakowskie przypadało podobnie jak aleksandryjskie pmlf
tej samej niemal odległości Księżyca od Ziemi, Słońce zaś było w obu
wypadkach w "apogeum". Zastosowawszy tzw. rachunek periodów,
wyliczył Kopernik średni bieg Księżyca po orbicie oraz jego anomalię
prawdziwą i średnią. Inerwał czarSu pomiędzy obu zjawiskami wynoSiił,
jak podaje K01pernik: "1683 lat, 88 dni, 22 godzin, 35 minut czasu praw-

dziwego. W tym samym czasie
nadto luk 179°51'"

Tak

dokładne

były

księżyc ukończył

20 577 obiegów

średnich,

obliczenia Kopernika.
J . Gadomski

TO i OWO
Znany kompozytor jazzowy ,.D u k e" E li i n g t o n

napisał

utwór

"The Drum is a Woman", którego częścią jest "The BalLet of the
Ftying Saucers" - "Balet Latających Spodków", co podajemy zwolenni-

kom

tychże

na

pociechę.

W. Jodlawski

SŁO~CE

Czerwiec 1961 r.
2h czasu
wschod.-europ .

....,as

as

~

r. czasu/

m

Y. 31 + 2.5
Yl. 10 + 0.8
20 - 1.3
30 - 3.4
VII. 10 -5.1

l

a
b m

il

Szc:recin
wsch. / zach.

o

4 30 +21.8
5 l~ +23.0
5 53 +23.4
6 35 + 23.2
7 16 +22.3

h m

h

4 41
4 35
4 33
4 37
446

21 19
21 28
21 34
2134
21 28

D1

Poznań

wsch.

J

37
31
29
33
42

wsch. / zach.

zach.

Gdańsk

wsch. / zach.

Kraków

Wru"szawa

l zach.

wsch.

h m

h m

h m

h m

h m

h m

h m

21 03
21 12
21 18
21 l fs
2112

444
4 38
4 36
4 40
449

20 56
21 05
2110
2110
21 05

418
4ll
4 0\1
4 13
4 22

21 08
2118
2124
21 24
21 07

4 37
4 31
4 29
4 33
4 42

20 39
20 48
20 53
20 54
20 48

b m

4
4
4
4
4

Wrocław

wsch. j zach.

h

Białystok l

Rzeszów

wsch./ zach.

wsch./ zach.

01

hm

b m

4 22
4 16
414
4 18
4 27

20 46
20 55
2100
21 OJ
20 55

4 29
4 23
4 21
4 25
4 34

h m

20
20
20
20
20

31
40
45
46
<1,0

J

h m

h mi

4 08
4 02
4 00
4 04
4 13

20 421
20 51
20 :i7
20 57
20 51

c

-

!:0
:;...

KSIĘZYC

l

as
....,
as

~

2hczasu
wsch.-enrop .

a
h m

l o

Warszawa

hm

21 -18.8
22 -17.1
21 -14.4
18 -10.8
l3 6.6
o 05 - 2.2
o 57 + 2.3
l 48 + 6.6
2 39 + 10.5

19
20
21
22
23

2345
-·o 24
o58
l 27
l 53
2 18
2 43
3 09

~

a

746
8 58
1014
LI 32
12 48
14 03
15 17
16 29
17 40

l o

h m

hm

Yl. l 18 20 -19.2 22 55 6 41
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

....,as

as

wsch./ zach.

o

2h czasu
wsch.-europ.

3 30 + 13.8
12 4 22 + 16.5
13 5 15 +18.3
14 6 07 + l<l.2
15 6 59 + 19.1
16 7 49 +18.2
17 8 39 + 16.5
18 Y 27 + 14.2
19 lO 14 +11.2
20 11 oo
7.8

-

+

Warszawa

....,as
as

wsch./ zach.
J

Yl. 11

hm

h m

~

2h czasu
wsch.-europ.

a
h m

l o
o

H

Warszawa
wsch

.j zach.

hm

hm

3 38 18 48 Yl . 21 11 46 + 4.0 12 34 o 45
4 13 19 58
22 12 32 - 0.0 13 41 l 07
4 51 20 50
23 13 19 4.1 14 49 l 30
24 1409 5 36 21 40
8.1 16 00 l 54
6 26 22 24
25 15 Ol -11.9 17 14 2 22
7 21 23 Ol
26 15 56 -15.1 18 27 2 55
8 21 23 32
27 16 54 -17.6 19 3b 3 35
9 22 ~3 59
28 17 55 -19.0 zo 42 4 25
29 18 Sil -19.2 21 37 5 26
LO 25
1129 o 2.~
30 20 Ol -18.0 22 23 6 37

z

K siężyca:

Fazy

d

V. 30

Pełnia

h

7

:;...

Ostatnia kw. VI. 5 23
VI. 13 7
Nów
Pierwsza kw. VI. 21 li
Pełni a

VI. 28 15
6

Ostatnia kw. VII. 5

l

Odległość
Księżyca

ś rednica

od Ziemi
d

h

Najm. VI. 2 5
Najw. VI. 18 o
Najm. VI. 30 3

tarczy
l

32.7
29.5
33.2

lf8
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Czerwiec 1961 r

PLANETY J PLANETOIDY

MERKURY
Data
1961

2h czasu
W! ch.-europ.

Warszawa
wsch.

6 11
6 42
6 40

VI. 10
20
30

6 l'/
W

+25:3
+23.2
+20.5
+18,8

pierwszych

l

zach.

l o

(1.

h m

hm

4 38

19 48

dniach

miesiąca

można próbować poszukiwać go
nisko nad horyzontem zaraz po
zachodzie Słońca.

hm

2
2 14
3 24
15.5
2 00
17 00
Widoczna nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna
(około -4 wielk. gwiazd.).

+

JOWISZ
o 18
23 36
23 00
22 12

MARS
V. 3 L

9os

VI. 10
20
30

9 28
9 50
10 12

o 50

9 25

+ 18.2
+ 16.4

913
9 10
9 07

+ 14.4

+ 12.3

o 20
23 48
23 20

Przechodzi z gwiazdozbioru Raka
do gwiazdozbioru Lwa i widoczny
jest w 1-szej pot. nocy jako czerwona gw. około + 1.7 wielk. gwiazd.

20
20
20
20

39
37
35
3l

-18.9
-19.0
-19.2
-19.5

URAN

8 00
7 38
612

O331
23 13
21 50

Widoczny na zachód od Jowisza
(dość blisko niego), znacznie słab
szy (około + 0.5 wielk. gwiazd.).

9 38
9 40
943

l+
+ 14.9110 58 l
14.7
94.3
+14.4

V. 21
VI. l o
30

o

'

-12 54
-12 461
-1241

PLUTON
m
23 09
2 L 48
2() 29
h

Widoczny prawie całą noc w Wadze (około 7.7 wielk. gwiazd.).

V. 31
VI. LO
20
30
VII. 10

Planetoida 10 HYGIEA
h
m
h m
o l
15 14.5
-2225
23 13
15 08.4
22 28
-2145
15 04.2
-2110
2144
15 02.5
-2044
21 03
03.1
-202ó
20 25

rs

10 wielk. gwiazd. Widoczna
w pierwszej polowie nocy w Wadze.
Około

lw

cl

NEPTUN
m
14 30.4
14 28.7
14 27.5

830

35
ol 23
2301

Widoczny w pierwszych godzinach nocy w Lwie (około 5.7
wielk. gwiazd .).

l wpołud.

a

9 03
8 18
7 36
6 48

Widoczny po północy nisko nad
południowo
wschodnim horyzontem w gwiazdozbiorze Koziorozca
(około -2.2 wielk.
gwiazd.).

SATURN

V. 21 120 08 ~- 20.31
VI. lO
20 05
-20.4
- 20.7
30
20 110

h

w~ch. / zach.

l 22 48 t371 + s:l lso l 16 25
5 36
22 22
2 09 + 10.3
2 33 l 16 32
55 451
2118
24
16 40
45 l + 12.9

hm

V. 31

czasu~arszawa

2h

wsch.-europ.

----------1~--~--

l o

(1.

~~~~WENUS

hms

104856
104917
105023

l

+21°27..4
+2110.3
+2105.7/

połud.
hm

1929
1811
1653

Widoczny wieczorem w Lwie tylko przez wielkie teleskopy (15
wlelk. gwiazd.).

Planetoida 7 IRIS
h m

s

18 40.1
18 32.0
18 22.1
18 11.3
18 00,11

o

-2149
-2135
-2121
-2106
-20 51

l

h

m

2 43
l 56
l 06
o 16
23 22

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc w Strzelcu. Opozycja 25 czerwca.

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruch u wśród gwiazd, porównując rysunki
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
okładki:

Pierwsza strona

Najdalsza ze znanych gromad galaktyk sfotografowana przez pięcio
metrowy teleskop na Mt Palomar. Strzałką wskazana jest galaktyka
20m9, najjaśniejSIZa w tej gromadzie. Dla galaktyki tej udało się
zmierzyć przesunięcie prążków widmowych ku czerwieni i obl.ic.zyć na
tej !pOdstawlie, że odległość gailaktyki wynosi około 6 milia!l'dów lat
światła (Patrz .notatka w nr 12 Uranii z 1960 r., str. 370). Warto zaruważyć, że na fotografili widać wiele jesz.c.z e słabszych galaktyk, których
odległości nie można jedinaik dotychczas zmterzyć. Zdjęcie powyżsrze
opubliko:wano w listopadorwym numerze AstrophysicaŁ JournaŁ z 1960 r.
Znak Zodiaku: Rak
Druga strona

okładki:

Wieża

bramna w zachodnim murze fortecy kate·dralnej we Fromborku. Stan w 1956 r.
Trzecia strona okladki:

Zabudowania otaczające w1ezę Kopernika we Fromborku. Spalona
dzwonnica (1695 r.) przytłacza ~woją wielkością wieżę Kopernika. (Fot.
J. P a g a c z e w ski, 1952 r.). Por. artykuły A. P e n c o n k a i J. G ad omsk i e go.
Czwarta strona

Portret
czyńskiego.

okładki:

Mikołaja

Kopernika ozdobiony sztychem Antoniego OleszPatrz notatka St. R. B r z o s t k i e w i c z a.

ERRATA. W nr. 4, na str. 113, w. 27 powinno być 149 556 000 km .
W nr. 5, str. 132, w. 25 zamiast "przyszłą" powinno być "przyjętą".
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

Czerwiec 1961 rok
Biała

Podlaska - Ul.

Białystok

Powiatowy Dom Kultury.

Kllińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
odbywają się po upt·zednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym

nieba

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18--19,
pokazy nieba do godz. 21-szej.
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 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 w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w LudowYm Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18--21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
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Krosno n/W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywajq się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel l świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź - Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
i w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. Radziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18--20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej,
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu się
z T. Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sl~
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czyn.1e
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godzinach 18--21. W dniu 15 VI o 19.30 odczyt mgr Ludwika
Z aj d l er a pt. "Katastrofa Atlantydy w świetle badań astronomicznych".
Wrocław Siedziba Zarzqdu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wz<(órze
Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz
9-11 i 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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WŁODZIMIERZ

ZONN -

Warszawa

SPRA WOZDANIE
SYMPOZJUM COSPAR'U
WE FLORENCJI W KWIETNIU 1961 R.
Chciałbym na wstępie wyJasmc, że skrót "COSPAR"
oznacza Komitet Badań nad
Przestrzenią Kosmiczną (Committee on Space Research),
który powstał przed dwoma
laty. Organizacja ta różni się
Jd licznych innych międzyna'
rodowych organizacji naukowych tym, że jej głównym
zadaniem nie jest pogłębianie
lub popieranie wiedzy w jakimś
i e d n y m określonym kierunku, lecz jednoczenie i koordynacja w i e l u dyscyplin naukowych obejmujących to, co
dziś nazywamy nooką o przestrzeni kosmicznej: astronomii,
w szczególności fizyki Słońca
i fizyki materii międzygwia
zdowej; fizyki górnych warstw
atmosfery, fizyki promieni kosmicznych (ze ściśle współpraAutor artyku1u
cującą w tej dziedzinie fizyką
plazmy); aeronautyki, mech::t~
niki nieba, radiotechniki i nawet biologii (w tym stopniu,
w jakim zajmuje się ta nauka życiem w warunkach znacznie
odmiennych od tych, w których żyjemy).
Wprawdzie potrzebę współpracy różnych nauk odczuwamy
w wielu innych dziedzinach badawczych, jednak w dziedzinie
nauk o przestrzeni potrzeba ta jest czymś wyjątkowo pilnym
i naglącym. Każdy rozbłysk na Słońcu zmienia dość gruntownie pole magnetyczne przestrzeni międzyplanetarnej.
Zmiany te wiążą się ze znacznymi zmianami kierunku i natężenia promieniDwania kosmicznego, niezależnie od ich pochodzenia. To z kolei wywołuje olbrzymie przemiany w stanie
naszej jonosfery, rejestrowane za pośrednictwem różnego
rodzaju sygnałów radiowych. Następują zakłócenia w łącz
ności radiowej i wiele innych jeszcze efektów znanych tylko
radiotechnikom.
Z II

MIĘDZYNARODOWEGO
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Zmiany kierunku i natężenia promieniarwania kosmicznego
najrozmaitsze efekty wtórne w a1tmosferze i w ma~
gnetyzimie ziemskim; powstają różnego rodzaju zjawiska
optyczne w atmosferze i prawdopodobnie również zmiany
w stanie jej warstw dolnych, które decydują o pogodzie.
I wreszcie odbija się to jakoś na zjawiskach biologicznych,
aczkolwiek sprawa ta jest w tej chwili daleka od tego,
abyśmy mogli o niej cokolwiek rozsądnego powiedzieć.
Te dość banalne dla większości astronomów stwierdzenia
mają na celu tylko zilustrowanie tego jak dalece zjawiska
odbywające się na Słońcu, w przestrzeni międzyplanetarnej
i na Ziemi są ze sobą powiązane i jak ważne jest poznanie
c a ł e g o zespołu tych zjawisk dla zrozumienia tych procesów
za nie odpowiedz.i alnych.
Nic też dziwnego, że COSPAR utrzymuje ścisłą łączność
z bardzo wielu międzynarodowymi organizacjami naukowym i,
mając w nich swoich przedstawicieli i mając przedstawicieli
tych organizacji w swoim gronie. Z długiej listy tych organizacji wymienię tu najbliższe naszym naukom: Międzyna
rodowa Unia Astronomiczna, MiędzynaTodowa Unia Geodezyjna i Geofizyczna, Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych,
Międzynarodowa Unia Telekomunikacji, Międzynarodowa Unia
Geomagnetyzmu i Aeronomii.... Ponadto COSPAR utrzymuje
ścisłą łączność z UNESCO i nawet z Organizacją Narodów
Zjednoczonych, aczkolwiek tutaj ta łączność nie jest w tej
chwili zbyt ścisła.
Rzecz jasna, że ONZ nie jest w żadnym przypadku
instytucją naukową. Jednak jednym z dość pilnych zadań
politycznych chwili obecnej jest sprawa jakiegoś rozsądnego
rozszerzenia prarw międzynarodowych na trzy wymiary ,
w których ludzkość zaczyna żyć. W szczególności chodzi
o na l eżyte p ok oj o w e wykorzy stanie przestrzeni kosmiczne j ,
która to sprawa od dawna już jest w programie działalnośc i
ONZ. Jednak z różnych przyczyn rozpaltrzenie tej sprawy
odklada s i ę na czas dłuższy, mimo że COSPAR raz po ra z
nagabuje o to· odpowiednie władze.
Tegoroczne sympozjum było drugim z kolei. Pierwsze
odbyło się w Nicei w styczniu 1960 r.
Otóż w tym okresie środek ciężkości zainteresowań więk
szości członków przesunął się od spraw techniki rakietowej,
astronautyki · i mechaniki nieba ku zagadnieniom właściwej
interpretacji olbrzymiego materiału obserwacyjnego, który
już zdołano zebrać dzięki sztucznym satelitom i rakietom.
A że mate riał ten dotyczył przede wszystkim właściwośc:
wywołują
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górnych warstw naszej atmosfery ora!Z najbliższej nam częsc1
przestrzeni międzyplanetarnej, ten terna t stał się tematem
centralnym obrad. Czymś zupełnie nowym były odkrycia
właściwości magnetycznych zarówno Ziemi jak i Słońca.
O polu magnetycznym Ziemi dowiedzieliśmy się wprawdzie
wiele nowego z prac poprzednich; mam tu na myśli głównie
sprawę pasów Van AllenaJ. Obecnie jednak odkryto wiele
innych osobliwości pola magnetycznego Ziemi. Natomiast coś
całkiem nowego dowiedzieliśmy się o polu magnetycznym
Słońca.
Otóż według

hir:otezy Golda (opartej na wielu obserwacjach
najrozmaitszych zaburzeń na Słońcu) na' powierzchni tego
ciała w małych obszarach, wiążących się prawdopodobnie
z . vozbłyskami, powstają szybko silne pola magnetyczne
o liniach zamkniętych - rodzaj pętlic - sięgających daleko
poza Ziemię. Ruch cząstek elementarnych odbywa się głównie
wzdłuż linii pola, natężenie zaś strumienia tychże cząstek
zależy od natężeni.9. pola. Fola te zmieniają się bardzo szybko
i stąd obserwujemy najdziwniejsze zmiany promieniowania
kosmicznego dochodzącego do Ziemi z różnych kierunków
i m9.jących różne natężenie, zależnie od chwilowej geometrii
tego pola. Ponieważ pole to rotuje razem ze Słońcem, powstają
pewne asymetrie w kształcie omawianych pętlic i w związku
z tym asymetrie w natężeniu obserwowanego promieniowania
wychodzącego na przykład ze wschodniej i zachodniej półkuli
Słońca.

Bardzo interesujących danych dostarczyły ostatnie loty
rakietowe w dziedzinie zewnętrznego pola magnetycznego
Ziemi. Niewątpliwie nasza planeta ma również wyraenie
asymetryczne pole magnetyczne na dużych wysolwściach
z tym, że kształt tego pola zależy wybitnie od położenia Ziemi
względem Słońca. Mamy wiele powodów do przypuszczeń,
że w tej zwanej geocomie (najdalsze obszary Ziemi na wysokości 5-10 promieni Ziemi) mamy wyraźne wybrzuszenia
pola w kierunku przeciwnym, niż Słońce; coś w rodzaju
warkocza, którego istnienie przewidział jeszcze przed dziesięciu
laty Fiesienkow na podstawie obserwacji światła zodiakalnego.
Osobnym rozdziałem Sympozjum było zebranie i upo~
rządkowanie w s z y s t ki c h zebranych dotychczas informacji
o naszej atmosferze do 20 km wzwyż. Chodzi o jakiś model,
jakiś wzorzec, względem którego można by mierzyć, szacować
anomaJlie, lub odchylenia obserwacji. Model ów nazwano
"International Reference Atmosphere"
(Międzynarodowa
atmosfera odniesienia). W czasie Sympozjum wydano prowi-
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zo·r yczne opracowanie tych danych z tym , że praca ta będzie
trwała kilka conajmniej lat, ponieważ dane, które się tu
opracowuje, pochodzą nie tylko z różnych krajów, lecz są
też otrzymywane najrozmaatszymi metodami, różniącymi się
znacznie pod względem dokładności wyznaczenia tych czy
innych parametrów. Do 200 km uzyskujemy dane przy
pomocy rakiet. Wyżej sięgają tylko sztuczne sa•t elity lub
sztuczne planetoidy wypuszczane znacznie rzadziej i nie
mające tak dużego asortymentu instrumentów pomiarowych.
Otóż o tych najwyższych warstwach wnioskujemy głównie
na podstawie dokładJ1ych obserwacji r u c h u sztucmych
satelitów, tłumacząc wszelkie odchyleni·a od ruchu przewidzianego przez teorię nieregularnościami gęstości górnych
warstw atmosfery. Prawdopodobnie nieregularności te są tak
znaczne, że maskują efekty wywołane w ruchu sz.tucznych
satelitów i pla1net nieregularnościami (lub asymetrią) pola
grawitacyjnego Ziemi. Może dlatego sprawa pola grawitacyjnego Ziemi w tej chwili stała się czymś dalszym; jest
drugim etapem, do którego· jeszcze nie można sięgnąć nie
z!lilła, twiwszy dobrze sprawy oporu ośrodka, w którym poruszają
się sztuczne satelity.
Głównym tematem obrad grupy zajmującej się obserwacjami sztucznych satelitów i rakiet była sprawa znacznego
podwyższenia dokładności obserwaJCji c z a s u odpowiadającego
obserwowanej pozycji danej rakiety. Stosunkowo mała dokładność tego, co Anglicy nazywają krótko "timing" ogromnie
dewaluowała wszystkie niemalże dotychczasowe obserwacje
sztucznych satelitów i rakiet tak pod względem możliwości
wykorzystania tych obserwacji do badań górnych warstw
a.t mosfery, jak też i do badań nad potencjałem grawitacyjnym
Ziemi.
Notabene do tej grupy wybrano na ostatnim Sympozjum
Dr L. C i c h o w i c z a, który jest w Polsce jednym z najenergiczniejszych organizatorów
obserwatorów pozycji
sz.tucznych ciał niebieskich.
Trzecia wreszcie grupa obradow,ała nad sprawą nawiązy
wania i utrzymywania ścisłej łączności między placówkami
wypuszczającymi różnego rodzaju sztuczne satelity i rakiety.
Sprawa ta, acz niezmiernie ważna z organizacyjnego punktu
widzenia, prawdopodobnie mniej zainteresuje czytelników,
dlatego też informuję o niej tylko w takim właśnie skrócie.
A propos "organizacyjny". W nauce wyraźnie odczuwam:-1
następstwa tego, co przyjęto na świecie nazywać "prawem
Parkinsona": tam gdzie pojawia się jakiś ciekawy i ważny
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naukowy, wyrasta niemalże automatycznie wał
administracyjno-organizacyjnych, przerastający w sensie czasu i ilości zużytej energii trudność samego
problemu (wokół którego wznosi się ów wał). Tak jest wszę
dzie, nie tylko w Polsce. W obradach COSPAR'u wyr1aźnie
się to odczuwało; dzięki jednak wielkiemu talentowi również
i w tej dziedzinie, przewodniczącego tej organizacji, prof.
H. C. v a n d e H u l s t a, trudności tych jakoś się nie

problem

trudności

odczuwało.

SprawoZJdanie to nie pretenduje do dużej ścisłości; jest
raczej zbiorem wrażeń zapisywanych "na gorąco". Niech to
usprawiedliwi autora przed ewentualnymi zarzutami czytelników. Opracowania poszczególnych ciekawszych referatów
poj·a:wią się niezadługo w "Postępach Astronomii", do których
odsyłam zainteresowanych czytelników.
JOZEF SMAK -

Warszawa

ROZMIARY GWIAZD (l)
odstawowymi cechami fizycznymi gwiazd są ich masy, jasności absolutne i rozmiary. Nic też dziwnego, że znajomość
tych parametrów ma ogmmne znaczenie dla wielu działów
astrofizyki; nic też również dziwnego, że niemal wszystkie
podręczniki astrofizyki i monografie poświęcone poszczególnym jej działom poświęcają sporo miejsca metodom wyznaczenia tych trzech podstawowych wielkości. Zajmują się tymi
zagadnieniami również liczne książki i artykuły popularnonaukowe. Zastanawia jednak fakt, że w polskiej literaturze
astronomicznej sprawa źródła naszych informacji o rozmtarach
gwiazd przedstawiana jest przeważnie bardzo nieściśle lub
wręcz fałszywie. Niniejszy artykuł stanowi próbę krytycznego
przeglądu metod wyznaczania rozmiarów gwiazd, ze szczególnym podkreśleniem, które z nich są istotnie podstawowe dla
dla współczesnej astrofizyki.
Zacząć wypada od punktu, który nie budzi najmniejszych
wątpliwości: od jedynej gwiazdy, której rozmiary kątowe widzimy gołym okiem i której odległość znamy niezwykle dokładnie ,tj. od Słońca. Na średniej odległości Ziemi od Słońca,
równej 149 670 000 km, średnica kątowa naszej gwiazdy dziennej wynosi 31'59'1 3. Elementarna zależność trygonometryczna
(zob. rys. l) daje, że liniowa średnica Słońca wynosi
do = 2Ro = l 393 000 km
Promień Słońca jest więc znany bardzo dokładnie; zwykle,
cna uniknięcia wielkich liczb, przyjmuje się w astrofizyce jego
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wartość za jednostkę, za pomocą której wyrażamy rozmiary
innych gwiazd.
Gwiazdy mają tak małe średnice kątowe, że bezpośredni
ich pomiar jest niemożliwy. Jedynie przy użyciu 5-metrowego
teleskopu w Obserwatorium na Mt Falomar i tylko w najlepszych WJarunkach atmosferycznych udaje się dojrzeć tarcze
k1lku najbliższych nadolbrzymów; bezpośrednich pomiarów ni:e
udełlło się jednak dotąd wykonać. W latach dwudziestych bieżącego stulecia udało się natomiast zmierzyć średnice kątowe
kilkunastu gwiazd za pomocą tzw. intereferometru gwiazdowego (interferometru Michelsona) 1). Przyrząd ten w połącze-

,,..~@
R. ...

a~c<

Rys. l. Zasada pomiaru promienia

Słońca.

niu z 250 cm reflektorem Obserwatorium na Mt Wilson pozwalał na pomiary gwia2ld, których średnice kątowe wynosiły
więcej niż kilka tysięcznych sekundy kątowej. Tą metodq
zmierzono m. in. średnice kątowe Betelgeuse, Arktura i kilkunastu innych, najbliższych Słońca olbrzymów. Pomijając fakt,
że metoda ta może być stosowana tylko dla nielicznych obiektów, warto zatrzymać się nad poważnymi niepewnościami, jakimi obarcwne są wyznaczone w ten sposób średnice liniowe
gwiazd. Do dość znacznych błędów samych pomiarów (zwykle
od kilkunastu do kilkudziesięciu procent) dochodzą błędy wyznaczenia odległości badanej gwiazdy; średnicę liniową otrzymujemy przecież, tak jak w przypadku Słońca, mnożąc tangens średnicy kątowej przez odległość. Dalej, w metodzie interferometrycznej istotne jest założenie, czy tarcza gwiazdy jest
jednakowo jasna w środku i na brzegu, czy też wykazuje (tak
jak np. Słońce) przyćmienie brzegowe, a jeżeli tak, to jak
silne. Niestety, stopień pociemnienia brzegowego czerwonych
olbrzymów i nadolbrzymów, stanowiących większość badanych
interferometrycznie gwiazd, jest many batrdzo niepewnie. Tak
więc metoda interfer:ometryczna jest poważnie ograniczona
1
)

Opis interferometru Michelsona zna;dzie Czytelnik w wielu podi książkach popularnych; n p: E. Rybka Astronomia
ogólna Warszawa, PWN, 1957, str. 357; W. Z o n n - .4.strofizyka
ogólna - Warszawa, PWN, 1955, str. 173; K. Ser k o w ski - Instrumenty astronomiczne - Warszawa, PZWS, 1952, str. 51.
ręcznikach
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zarówno z punktu widzenia ilości obiektów, do których może
być stosowana, jak i ze względu na dokładność. Ilustracją tego
stanu rzeczy może być fakt, że jedyną dotychczas większą
serią pomiarów interferometrycznych były pionierskie pomiary M i c h e l s o n a i jego współpracowników na Mt Wilson,
wykonane przed czterdziestu laty.

dtuooł.c
o

fali , i\

Rys. 2. ;Rozkład energii w widmie gwiazdy o temperaturze efektywnej
10500°K przy założeniu, że promieniuje ona jak ciało doskonale czarne
(linia punktowana), oraz na podstawie dokładnego modelu atmosfery
(linia ciągła).

Ostatnio wykonano szereg prób zupełnie innej metody bezpośredniego wyznaczania ror.>:miarów kątowych gwi.Jazd. Jest to
metoda wykorzystująca zjawiska zakryć gwiazd przez Księ
życ2). Gwiazdy o dużych średnicach kątowych nikną za tarczą Księżyca "stopniowo"; przy zastosowaniu fotometru fotoelektrycznego i specjalnej aparatury umożliwiającej dokładną
rejestrację przebiegu zjawiska w czasie wyznaczyć można dłu
gość odstępu czasu między pierwszym i drugim kontakte;11.
zakrycia. Oczywiście metoda ta, podobnie jak poprzedn~a,
może być stosowana tylko do gwiazd o dość dużych średr:i
cach kątowych (być może w przyszłości zostanie jeszcze ulepszona technicznie) i w dodatku tylko do położonych w wąskim
pasie w pobliżu ekliptyki, w obrębie którego porusza się Księ
życ. Możliwości tej metody są więc (przynajmniej na razie}
poważnie ograniczone.
2

)

Por . .. Urania··, XXVI, str. 307, 1955 r., oraz XXXI, str. 334, 1960 r.
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dlalej do omówienia metody, której przypisuje
- niesłusznie - podstawowe znaczenie. Zacznijmy
od elementarnej zależności, według której całkowita ilość
energii (L) wypromieniowanej przez gwiazdę jest równa iloczynowi powierzchni gwiazdy (4rcR 2) przez ilość energii wypromieniowywanej przez jednostkę (np. l cm 2) powierzchni (I):
L= 4 rc R 2 • I
Gdyby gwiazdy były ciałlami doskQnale czarnymi, to ilość
energii wysyłanej przez jednostkę powierzchni byłaby, zgodnie
z prawem Stefana- Boltzmanna, proporcjonalna do czwartej
potęgi terrliPer.atury:
I = cr T 4
(cr jest stałą fizyczną, tzw. stałą Stefana-Boltzmanna). Inne
prawo fizyczne, stosujące się do ciał doskonale czarnych
(prawo Plancka), podaje ile energii zo,staje wypromien:,o wanej
w różnych długościach fal, lub mówiąc popularnie - w róż
nych barwach - LA.. Ta wielkość, w przypadku gwiazd, wiąże
się (z definicji) z jasnością absolutną, wyrażoną w wielkościach gwiazdowych i odniesioną do danej barwy (długości
fali);
M~. = - 2,5 log L), + const
(const - jest pewną wielkością stałą, wynikającą z definicji
jasności abwlutnych gwiazd). Gdyby zatem gw~azdy były ciałami doskonale czarnymi i · gdybyśmy znali ich jasności absolutne i temperatury, to omówione powyżej zależności umożli
wiałyby wyznaczla nie ich rozmiarów. Jasności abwlutne wyznaczyć można łatwo poprzez pomiar jasności obserwowanych
(w wielkościach gwiazdowych) oraz odległości. Je żeli chodzi
o temperaturę, to wystarczyłoby wyznaczenie jasności gwiazdy
w dwu różnych barwach (np. niebieskiej i żółtej), tj. wyznaczenie tzw. wskaźnika barwy i sprawdzenie (poprzez prawo
Plancka), jakiej temperaturze cdpowiada obserwowana sytuacja.
Taką właśnie procedurę stosowano w początku bieżącego
stulecia i na podstawie takich właśnie rozważań H er t zs o r u n g i R u s s e l l odkryli istnienie olbrzymów i karłów.
Wkrótce jednak okazało się, że jedynie w dużym przybliżeniu
można traktować gwiazdy jako ciała doskonale czarne. Wprowadzono też pojęcie temperatury efektywnej: temperatury,
jaką miałoby ciało doskonale czarne, gdyby z jednostki powierzchni wysyłało tyle promieniowani,a, co jednostka powierzchni gwiazdy.
Dalsze badania fotometryczne i spektrosko_r;owe, oraz rozsię często
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ważania spektroskopowe doprowadziły do wniosku, że takie
obserwowane cechy gwi~azdy, jak wskaźnik barwy, wygląd
widma (typ widmowy) i in., zależą w skomplikowany sposób
od warunków panujących w atmosferze gwiazdy od jej składu
chemicznego. Zatem, aby wyznaczać omówioną wyżej metodą
romniary gw~azd, musimy znać zależność między temperaturą
efektywną, a którąś z obserwowanych charakterystyk gwiazdy,
barwą, lub typem widmowym. Zależności takie można ustalić
drogą skonstruowania mbdelu atmosfery gw~azdy; przy okazji
ro21patrując szczegółowo zagadnienie budowy atmosfery gwiazdy
można przekonać sią, jak dalece różni się ona od ciała doskonale czarnego. Niestety, okazuje się, że obecny stan teorii
jest niewystarczający do tego celu. Niepewności wyznaczan~aJ
rozmiarów gwiazdy w oparciu o teoretyczną zależność wskaź
nik barwy (lub typ widmowy) - temperatura efektywna się
gają często 100% ! Widać stąd, jak niedokładne wyniki dawać
musiało założenie ciała doskonale czarnego, będące bardzo
niedokładnym opisem atmosfery gwiazdy.
Można stwierdzić, że powyższa metoda·, oparta tylko na
rozważaniach teoretycznych (założenie ciała doskonale czarnego, lub modele atmosfer, przy obecnej ich dokładności)
pozwa~a na bardzo przybliżone tylko oszacowania rozmiarów
gwiazd.
Załóżmy jednak, że dla pewnej ilości gwiazd udało się
nam wyznaczyć ich rozmiary. Znając jasności absolutne tych
obiektów . możemy, odwracając poprzednie rozumowanie , znaleźć ich temperatury efektywne. Taka procedura umożliwia
łaby zatem czysto obserwacyjne wyznaczenie zależności pomiędzy temperaturami efektywnymi a typami widmowymi (lub
barwami). Tej właśnie zależności brakowało nam poprzednio
(ściślej: z teorii znamy ją zbyt niedokładnie). Jedynym przypadkiem, dla którego takie nieZia1eżne, a wystarczająco dokładne wyznac:oenie rozmiarów jest możliwe są, obok Słońca,
gwiaz,dy zaćmieniowe; omówieniem ich znajmierny się w drugiej części artykułu, w następnym numerze "Uranii''. W r:z;eczywistości więc można ustalić, na drodze czysto obserwacyjnej, związki łączące temperatury efektywne gwiazd z ich
obserwowanymi charakterystykami. Za pomocą tych związ
ków, znając jasność absolutną i typ widmowy (lub jasność
absolutną i wskaźnik barwy) możemy wyznaczać rozmiary
gwiazd, na drodze omówionej poprzednio.
Kończąc, podkreślić wypada dwa podstawowe aspekty tej
metody. Po pierwsze, jak to wynikało z toku rozumowania,
nie jest ona metodą podstawową, bezwzględną, lecz opiera się
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o inne, absolutne wyznaczenia rozmiarów gwiazd. Po drugie,
zależność temperatura efektywna typ widmowy (lub wskaź
nik barwy), jaką posługujemy się w tej metodzie, winna być
dobrana odpowiednio do cech fizycznych gwiazdy; dla przykładu zależność ta jest inna dla gwiazd ciągu głównego,
inna dla czerwonych olbrzymów, jeszcze inna dla białych karłów; w sposób istotny zależy też od składu chemicznego
gwiazdy. Zatem dla każdej takiej grupy obiektów powinniśmy
wyznaczyć obserwacyjnie odrębną zależność. W rzeczywistości
zrobiono to tylko dla kilku klas gwiazd, a zatem tylko dla
takich gwiazd można stosować całą procedurę.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

AI{WARYDY
o wygaśnięciu roju 11- Akwarydów nocna aktywność meteorów pozostaje słaba aż do ostatnich dni lipca: inne więk
sze zjawiska odbywają się w porze dziennej 1). Okres od końca
lipca i przez sierpień jest jednym z najbogatszych z całego
roku i zawiera dwa wielkie roje, tj. a- Akwarydy i Perseidy
oraz dużą ilość mniejszych rojów, takich jak a - Kaprikornidy, Cygnidy i Lacertydy, że wymienimy najbardziej znane
i aktywne.
Historia
a- Akwarydy osiągają swoje maksimum około 28 lipca.
Rój posiada niewielką deklinację i jest najlepiej dostępny
obserwacji z półkuli południowej. N e w t o n, w swej liście
dawnych rojów, wymienia dwa (784 VII 29 i 714 VII 19),
które odpOIWiadają epokom a- Akwarydów i które o l i V i e r
uważa za godne uwagi dawne przypadki tego roju.
&-

P

Aktywność

Na ryc. l. mamy wykres częstości meteorów z roju aAkwarydów według obserwacji D e n n i n g a w latach 18691898 na półkuli północneJ oraz M c I n t o s h~ w Nowej Zelandii w okresie 1926-1933. Dwa te szeregi obserwacyjne
zgodnie wykazują istnienie szybkiego wzrostu do maksimum
w dniu 28 lipca, po którym następuje powolny spadek. Obserwacje metodą radioecha z lat pięćdziesiątych potwierdzają
wyniki Derminga i Mclntosha.
1) Rojom dziennym, które odkryto niedawno przy pomocy radioteleskopów poświęcimy osobny artykuł w jednym z następnych numerów Uranii.
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B. A. L i n d b l a d opublikował szczegóły niektórych obserwacji dokonanych metodą radioecha w r. 1950. Wyniki te potwierdziły istnienie maksimum 28-29 lipca w zgodzie z rezultatami wizualnymi. Okazało się jednak także, że wielka
ilość bardzo słabych ()- Akwarydów przecina orbitę Ziemi
na 3,5 dni przed głównym prądem.
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Radiant
Najbardziej kompletne dane tyczące się radiantu podał
Mclntosh na podstaJWie obserwacji dokonanych w Nowej Zelandii w latach 1926-1933 (tablica I). Radiant nie jest korzystnie położony dla radiowych obserwacji z półkuli północ
nej, mimo to dla porównania z tabl. I podajemy wyniki podane przez H a w k i n s a i A l m o n d :
1950 a= 339°, () = 14° (średnica 3°)
1951 a= 336°, () = 0° (
"
6°)
Tablica l
Współrzędne radiantu roju ()- Akwarydów
-Duta

l

VII 22
23
24
25
26
27
28

B

(J.

o

334.9 -19.2
18.8
335.8
336.8
18.4
337.7
18.1
338.6
17.7
339.6
17.4
340.5
17.0

l

-

Data
VII
VIII

a

(J.

29
30
31

l
2
3
4

o

341.4·:-16.6
342.4
16.3
343.3
15.9
344.3
15.9
345.1
15.1
346.0
14.8
34 n.9
14.4

l

Data
VIII

- - =-

o

(J.

5
6
7
8
9

lO

o

347.8 -14.0
348.7
13.6
13.1
349.7
350.6
12.7
351.5
12.2
352.4
11.8
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--- ------------------------------------------------Różne

obserwacje

są

w

rozsądnej

zgodzie, lecz bez wątpienia

na~większą wagę należy przypisać obserwacjom nowozelandzkim, gdzie radiant wypada w pobliżu zenitu i gdzie - wg
Mclntosha - rozrzut radiantów jest bardzo mały . Dobrze zaznacza się dzienny ruch radiantu w rektascensji, ok. l stopnia.
Prędkości

Niewiele opublikowano danych tyczących się pomiarów
roju o- Akwarydów. Przykładowo, wszystkie wizualne dane zgromadzone przez J . G. Por t er a , dostarczają
jedynie 6 pomiarów szybkości prawdopodobnie o- Akwarydów, bardzo różniących się między sobą (tablica 2).
prędkości

Tablica 2
Wizualne pomiary prędkości meteorów
-----Data
1898
1898
1899
1923
1924
1924

VII
VIII
VIII
VIII
VII
VH

l
30
11
l

2
24
29

o-

Akwarydów

---

a

340°
343
336
346
317
333

l

a
-21 °
- 12
- 16
- 16
-27
- 16

l

Mierzona
prędkość

55 km/sek
19
32
74
14
30

l

Teoretyczna
parabol.
prędkość

46 km/sek
43
44
49
37
44

J. P. M. P re n t i c e notuje średnią obserwowa111ą pręd
29 km/sek (co odpowiada prędkości heliocentrycznej
34 km/sek.), lecz 1nie poda1je źródeł indywidua1lnych danych.
W czasach ostatnich jest możliwe mierzenie prędkości roju
techniką radioecha. Dla okresu 1949 VII M cK i n l e y daje
rozkład prędkości o- Akwa~rydów z ostrym szczytem przy
wartości 40.41 km/sek. A. Almond podała rezultaty pomiarów
wykonanych w lipcu 1952 r. w Jodrell Bank. Przeważająca
większość meteorów miała prędkość 35-49 km'sek, wartość
średn~a 40.5 ± 2.7 km/sek.

kość

Orbita
Elementy orbitalne dla prądu o - Akwarydów podał
M c I n t o s h i F. W a t s o n, przyjmując prędkość paraboliczną, oraz C. H o f f m e i s t e r, przyjmując właS111ą Wla\Ttość prędkości heliocentrycznej (34.6 km/sek). Orb1ty opierające się na aktualnych pomiał·ach prędkości obliczyli: Lindblad, używając prędko·ści McKinleya i radiantu Mclntosha,
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oraz M. Almond, która użyła swoich własnych pomiarów
diantu Mclntosha. Wyniki zawiera tablica 3.

ra-

Tablica 3
Elementy orbitalne dla roju l'l- Akwarydów

- ----;----1Só l ~ l l

l

w

Mcintosh (1934 VII 28) ')
30•b 104.3.1
,
'lira ts on 1)
305
Hoffmeister z) (3 VIII)
310.0 97.01147.01
Lindblad 3) (29 VII)
305.6
152.2
_ A_l_m_.o_n_d.-...:..(2_8_ V_I.:_
) - - - - - " -304.6 l Ol. O 156.0
Kometa 1948 n

1233.01

1.0
1.0
0.9264
0.956
0.96

55.8
56.0
23.7
28.4
24.0

l

1183.8 13.25 0.809

-Ć.---7-----,----!-

l ":66 Ikar

187 .781

e

130.88,23.0

-

q

l j.

a.

l

a
j. a.

0.0393
0.039
0.118 1.5995
0,080 1.807
1.5
0.06

l 0.558

12.922

l0.827 l0.187 11.0734

':ometa 19411 o

Obiekt
Baade ;; ~

Ryc. 2
1)

3)

Prędkość

Prędkość

paraboliczna, 2) Prędkość heliocentryczna 34,64 km/sek,
heliocentryczna 35,4 km/sek.
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Orbity podane przez Lindblada i M. Alrr:ond są bardzo
podobne; znaczenie ich jest duże, gdyż były oparte na aktualnych pomiarach prędkości. Średnią orbitę rzuconą na pła
szczyznę ekliptyki pokazuje ryc. 2. Jest ona bairdzo podobna
do orbity wybitnego roju dzienn~go - Arietydów. Związek
między tymi rojami omówimy w 1
artykule o rojach dziennych.
Z powodu silnej eliptyczności orbity istnieje niewiele tytl.ko ciał
niebieskich, z którymi prąd 3 - Akwarydów mógłby być spokrewniony-. R. R i g o 11 e t prz.y puszcza, że rój ten może być
spokrewniony z kometą 1948 n, mającą również orbitę wyraźnie eliptyczną, jednakże największe zbliżenie wynosi 0.22
j. a. i z tego powodu istnienie związku nie wydaje się możliwe
do przyjęda. Rigollet przypuszczał również, że rój jest spokrewniony z planetoidą Ikar (1566), odkrytą w czerwcu 1949 r.
przez B a a d e g o. Orbita Ikara figuruje również w tablicy 3
dla porównania z orbitą 3- Akwarydów.

KRONIKA
Profesor

Wł.

Dziewulski doktorem honorowym Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika

Dnia 29 kwietnia br. odbyła się
w Toruniu urocz.ystosć nadania ty.ułu doktora honoris causa Uruirwer;ytetu Mikołaja Kopernika prof. dr
Władysławowi D z i e w ul ski e m u.
Dostojny doktorant urodził się
2 września 1878 :r. w Warszawli.e. Tu
ukończył gimnazjum, tu w 1901 roku
ukończył uniwersytet, tu p~z rok
pracował w Ulrliwersyteckim obserwa. to~rium oraz w obserwatocilum im:
Jędrzejewicz.a.
Rok 1902/ 3 spędził
w Getynd~e. jednym z najpowarż
niejsz.ych wówczas ośrodków astronomicznych. Później pracował w Obserwatorium UJ w Krakowie, gdzie
w 1906 r. doktoryzował się. W latach 1907- 1909 pracOIWał mów
w Getyndze, gdzie otrzymał stanowisko asystenta. Wróciwszy do Krakowa habilitował się w 1916 roku,
a po pierwsrej wojnie światowej
zajął się o.rganiz.owaniem obserwatorium Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, goo1e w 1920 roku uzyskał tytuł pvofesOII'a nadzwyoz;ajnego,
a w rok później - profesora zwyczajnego. Po drugiej wojnie światowej
wspólnie ze swoją uczenruicą prof. dr Wilhelmilną I w a n o w s k ą ZOII'ganizował w Piwnicach pod Toruniem obserwatorium astronomkzne
Uniwersytetu Mi<kołaja KopernLka. W roku 1960 został przeniesiony na
em~ryturę.
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Trudno byłoby choć w skrócie omówić ponad 200 publikacji naukowych prof. DziewulSikiego, trudno byłoby dać jakiś ogó.!Jny przegląd jego
działalności naukowej tym bardziej, że nie n'aldszedł jesru::z,e czas na
podsumowania, gdyż mimo przejścia na emeryturę jego d~a:łalność bynajmniej nie została zahamowana. Można tylko pnypomnieć kilka
:llaktów:
Gdy w pierwszych latach breżącego stulecia otworzyła się możlilwość
wyZinac.ze<nia liniowej prędkości Słońca względem otaczających gwJazd
(przedtem umiano wyznaczać tylko jej kierUd'lek), dr Dziewulls.ktL w 1912 r.
pierwszy użył do taikiego wyznaczenia prędkości pr:z.estrz.erunych gwiaZid.
Gdy w roku 1930 H. M i .n e u r postawił hipotezę, że zgęszczenie gwiazd
w pobliżu Słońca zwalile Układem Lokalnym (dz.i.ś Wliiemy, że jest to
część spiJralnego ramienia GOO.aktyki) wykazuje obrót wokół swego
środka, prof. Dziewulski w 1938 r. pierwszl)' wykazał, że talk je!St rzeczywiście. Jest on autarem przejrzystej metodty wyznacrzanila tzw. elipsoidy
prędkości gwiaad. Jest tym, który pierwszy zoTgan•i.zawał w Polsce systematyca.ne badam.ia astrofizyczme. Oprócz prac z astronomili gwiazdowej
i fotometrii, które są głównymi jego specjalnościami, jeS'I. autorem publikacji z mechruniki niebieskiej, astrometrii, astronomii praktycznej,
histo11ii astronomii a nawet grawimetrii i meteorologii. Je!St jednym ze
współtwórców współczesnej pdlskiej astronomii.
Oprócz bezpośrednich prrac naukowych prrof. Dziewulskli polożył wybitne zasługi w dzi·edzi111ie orrga111izacji nauiki. Zorgalll.izował dwa obserwatoria astrono:mkz.ne (w Wilnie i pod Toruniem), był jednym z organizatorów Uniwersytetu Mikołaja Koperroruika, piastował goclin.ość rektora,
kilkaikrotnie prorektora, jak również prezesa towa;rzystw naukowych.
Prof. Dziewulski jest z.nanym i cenionym dydaktykiem. Jest nie tylko·
dobrym wykładowcą, ale równie;i; - co się rzadziej zdaxoza - niesły
chanie miłym egzaminatorem. Wielu współcZe~Snych astronomów po.lskich - to jego ucmi-owie, lub uczniowie jego ucmjów. K·ażdy, kto ma
możność bliżej się z nim :z.etkinąć, musi zwró::ić uwagę na jego tak
bardzo ludzkie cechy charakteru, ]a,k imi są życzJiwość dla otoczenia.
uczynność, łatwość w ustępstwach (tam, gdzie ustąpstwo ruie jest odstępstwem od słusz~ej lini•i postE;powania!), łatwość i chęć współpracy
z ~nnymi. Przy tym wszystkim jest człowiekiem nader skl"'ml'lym, stro.niącym od rmgłosu. Może dlatego jego nazwisko jest w kręgu miło
śników astrOI!l.omi.i sto'31Unkowo zbyt mało znane. O wysokiej ocenie
jego działalności świadczą między in•nymi ofiarowalile mu członkostwo ·
rzeczywiste Polsikiej Akademii Nauk, członkostwo Królewskiego Towarzystwa Astronomi::rznego w Londynie, odznaczenia państwowe (krzyż
komando~rski z gwiazdą Orderu Odrodue•nia Polski) jak ró\Wlież przyznana właśnie godność doktora honorowego U. M. K. - najwyższe
wyróżnienie, jakim uniwersytet dysponuje.
Tak się złożyło, że prof. Dziewulski wskutek osłabienia po przebytej
niedawno chorobie nie mógł jeszcze przybyć do auli uniwersytetu. Po
wysłuchalfiiu przemówień okolicmościowych i odczytallliu aktu nadania
tytulu, senat uniwersytetu wraz z promotorem prof. dJr W. Iwanowską
udał się do mieszkania honorowego doktoranta, gdzie wrę::zono mu
dyplom.
Mimo uroczystych tóg i rektorskich gronostajów uroczystość nie
miała w sobie nic z zimnej sztywności. Wobec umani,a, jaikim cieszył
się p:I"Qf. Dziewulski i jako uczony i jako człowiek, atmoofera była raczej rodz.inna niż oficjaJ,na. W serdeczntym tonie były też utrzym·:me
gratulacje nadesłane między innymi przez prezesa PAN prof. T. K ot ar b i ń ski e g o, ministra szkolnictwa wyższego H. G o l a ń ski e g o,
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wyższe

uczelnie krajowe i zag['a.niczne, towarzystwa naukowe, wład2Je
administracji terenowej , instytucje kUilturalne i pojedyncze osoby
z kraju i zagranicy. W imien'iu PTMA gratulacje i życzenia złożył
osobiście dostojnemu doktora.ntOWii. kurator prof. nr E. R y b k a.
w,ztruszaJjącym momentem byŁo, gdy przy lampce wina, którą prof.
Dziewulski przyjmował przybyłych gości, jeden z emerytowanych pro~
fesorów astronomili poka~ał sńairannie przechowaną, austriacką kartkę
pocztową, którą ówcrzesa1y adiunkt UJ dr D:zliewulskd zap!Ila.szał go, mło
dego wtedy studenta, na lrOZilTIOWę w spraw.ie objęcia a systellltury.
'Drzeba sobie bowiem uświadomić, że ten tak pełen życia uczony ma
już za sobą 60 lat działalności na.uiDowej.
Konrad Rudnicki

Nowe
człowiek

ciała

niebieskie

Pierwszy balistyczny lot kosmiczny
astronautycznych, podajemy zestawienie chronologiczne nowych obiektów wprowadzonych na orbitę w okresie : 1961 III 9 - IV 27.
Pierwszy

na orbicie. -

Kontynuując kronikę poczynań

Na.zwa
Sputnik IX
Sputnik X
Explorer X

l l
Dato
startu

Okres
obiegu
poczqt.

1961
m
88,0
III9
III 25
88,4
III 25 4947

0

oczqtkowe

perlg.

km
184
178
175

Discove1rer XXII IV 8
Sputnik XI

IV 12

89,1 175

Explorer XI

IV 27

98

482

J

opog.

l Maso

Cel

km kg
249 4700 Udane lądowanie psa
247 4695 Udane lądowanie p sa
35 Pole mag;n., prom .
119~00
kosmiczne
1100 Z.asobndk odłączył się .
ZQstał na ocbicie
32'1 4725 Lot pierwszego astron auty
43 Promienie gamma
1207

Na czo-ło wysunął się Sputn•i k XI z pierws zy m astronautą, któ;,:ym
majo1r Jurij G a gar i n . Dokonał on jednego orbitalnego okr ążenia
Ziemi, przecina j ąc środkową jonosfe rę na śr e dnim pułapi e 251 km .
Przebywał na orbicie 108 minut, z czego na stan nieważkości przypadło 75 miJnut. Lądowanie przy użyciu silników hamujących i spadochronów trwało 30 minut. Miejscem startu był Kosm:>drom Bajkon\Jr
((() = + 47 °, 'A = 65°E), a miejscem lądowania pobliże wioski Smiełowka
w rejonie Saratowa. Silniki startowe miały moc 20 milionów KM.
W dniu 5. V. 1961 r. pie·r wszy astrona.uta ame<rykański, komandor
Alan S h e p a r d , odbył balistyczny lot w przestrzeń ko s miczną, s ię
gając pułapu 185 km. Odległość miejsca wodowania od pola star tu w y niosła 470 km. Lot trwał 15 minut, z czego 5 minut przypadło na rw; h
bezwładn,y w stanie nieważkości w kabinie. Wodowaruie na Atlantyku
odbyło się przy użyciu silników hamujących i spadochronów.
Na uwagę zasługuje Explorer X , który sięgnął w apogeum do poł owy odległości Ziemia-Księżyc. Prawidopodobnie po pOIWTocie d o perigeum spłonął w atmosferrze zilemskiej .
Podamy jeszcze - za rniesięc.znilldem "Weltraumfahrt" (1961, II) stan
dotychczasowych osiągnięć astronautycznych do dnia 31. III. 1961 r .
był
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W ZSRR uloko,w ano na' o'r bitach do tego terminu 11 satelitów i 4 sondy
kosmiczne, a więc razem 15 obiektów. W USA wmanewrowano w tym
czasie w o!l'bi'ty 33 satelity i 5 soilid k'osm~cznych, razem 38 obiektów.
Z odstrzałów ZSRR na ocbioie po2'lostał: l satelita i 2 sondy kosmiczne,
a spośród amerykańskich: 17 sateilitów i 2 sondy koS!l11iczne. Sygnały
radiowe nadawały jeszcze: 2 obiekty ZSRR i 10 USA.
J. Gadomski
Po~~ zukiwania mgławic-pozcstałcści

pa wybuchach superrtowych

O posz.uJdwania,ch sfe,r ycznych mgla,w ic, które mogą być śladami
dawnych wybuchów gwiazd supernoWych pisaliśmy już obszerniej
w Uranii (Jnr 2 ,1961 r., str. 48) w związku z p11acami B. A. W o r o nc o w a-W e l j a m i n o w a. NiedalWino zajął się tym zagadnieniem także
astronom kanadyjski Sidney van d e n B er g h 1), który wykonał
systematyczny pvzegiląd fotografii (w śwtiletle ozerwOinym) Falomarskiego
Atlasu Nieba. Otoazki dawnych super,!liOIWych (najlepszym przykładem
ich jest mgłaiWiaa "Sieć rybacka" w Łabędzti.u) są łartwe do odróżnienia
od zwykłych mgławic włókni,stych wodorowych, np. takich jak mg' awica otaczająca Plejady.
W wyniku przeg"lądu znaleziono 9 mgławic będących prawdopodobnie
otoczkami dawnych Supernowych. W sześciu !Przypadkach położenie
mgławicy pokrywa się z poloż·ellliem silny;ch ra.dibźródeł. Jednym z tych
9 obiektów jest wspomnilana już mgłamica w Łabędziu. Dwie .i nne to
mgławica IC 443 w gwiazdozbio.rz.e Bliźniąt oraz duży obszar mgławic
włóknistych w oikol:Lcy y Łabędz~a (fiotografie na l i 4 str. okładki).
Na str. 2 okładki możemy zobaczyć inny interesujący obiekt, sferyczną
mgławicę obejmującą większą część gwiazdozbioru OriOIIla. Mgławicę
tę widzimy na zdjęciu w postaci pierścienia, bowiem "powłokę" tego
olbrzymiego bal01nu tworzy mgławiaa tak rzadka, ż.e bezpośrednto trudno ją zobac:zyć, a tylko na "kantach" n<l!Portyka.my na promieniu widzenia wa~rstwę garl'.u dostatecznie grubą, aJby światło jej zosta,Jo przy
niedługiej eks;porzycji zarejestrowane na kliszy. średill!ica omawilanej
mgłalwicy wynos'i oik,oło 300 lat śwtiletln}"ch. P~;zypusz1crzalmie około 5 miUonów lat temu w okolicy g\ill'iJaZJdy n OrLona nastąpił wybuch SUJPernowej. Sferyczna ortoczka wyrzucamych p~zy wybuchu gazów. rozszerza
się odtąd zagarniając przed sobą napotykaną w pr~estrzeni między
gwiarl'-dorwej. materię. Mgła,wica powiększa Wiięc swe rozrnia['y i masę,
ale jednocześmile wskutek ~orporu ośrodka zwalnia prędkość ekspansji.
Ocenia się, ż.e obecna masa mgławicy wy,ruosi już około 15 000 mas sło
necżnych, co mniej Wlięcej 1000 razy przewyżs.za pOICIZątJkową ma,sę wyrzuconych przy wybuchu gazów. Już niedługo jednak prędkość ekspansji mgławicy zrówna się ze śrerdinią prędkością cząsteczek gaoo ID!iędzy
gwiazdowego, mgławilca przestanie więc zwiększać swą masę i zacznie
się r'ozpra:szać w przestrzeni.
Taki ko.nti,e c czeka wszystkie rozs,zerZJające się mgŁawice supernowych.
OplioZOino, że np. mgławica Kirab, będąca stosunikowo bardzo młodym
obiektem (powstała wskutek wybuchu sUJpernowej w 1054 r.) i mająca
obecnie średnicę zaledwie 7 l. św., po upływie 4 mi[ionów lat wzrośnie
również do około 300 l. św. i stanie Slię podohna do omawianej mgła
wky Oriona w jej dziiSiejszej postac.i.
A. Wróblewski
1)

Zeitschrijt

f. Astrophysik.

51, str. 15, 1960.
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Dwa. miliony obserwacji gwiazd zmiennych
AAVSO (Amerykańskie Zrzeszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych), którzy popierani przez Narodową Fundację Nauki wykonali już 2 miliony obserwacji gwiazd zmiennych długookresowych. Biuletyn nr 23 AAVSO, redagowany przez Margaret W. M a y a l l (Cambridge), zawiera efemerydy na r. 1961 dla 502
maksimów i 505 mmimów gwiaw długookresowych. Podane w nich
dart;y ułatwiają obserwatorom ułożenie programu pracy oraz obliczenie
odskJoków momerutów zaobserwowanych od ob1k:ronych.
Dużą' aktywność wykazują członkov.rie

J. Gadomski

PORADNIK OBSERWATORA
O jednostronnych i dwustronnych ocenach blasku gwiazd zmiennych
Podczas wizualnej oceny blasku gwiazdy zmiennej dokonuje się porównania blasku tej gwiazdy z blaskiem okolicznych gwiazd niezmiennych. Zazwyczaj wybiera się do porównania dwie gwiazdy --- jedną
słabszą od zmiennej, a drugą jaśniejszą. W zapisie ocena wygląda następująco:

A s V m B
(jest to ocena dwustronna)
Ale niejednokrotnie gwiazda zmienna pojaśnieje tak znacznie, że
stanie się jaśniejsza od najjaśniejszej gwiazdy porównawczej. Jeżali
przy tym w pobliżu nie można natychmiast dobrać nowej, dogodnej
gwiazdy porównawczej, to pozostaje jedynie możliwość jednostronnej
oceny blasku gwiazdy zmiennej - w przypadku tym zapis jest w postaci

(l)

m B n C

V

(2)

Po pewnym czasie zdarza się, że obserwator wyszuka już dogodną
gwiazdę porównawczą i obserwuje w dalszym ciągu dwustronnie, ale
w kilka kolejnych wieczorów stara się obserwować gwiazdę zmienną
jednocześnic obydwoma sposobami. Niech takimi jednoczesnymi obserwacjami będą (l) i (2). Po obliczeniu często okazuje się, iż istnieią
systematyczne różnice w blasku między wynikami uzyskanymi z ocen
(l) i (2). Ponadto różnice te są niejednakowe, zależą bowiem od stosunku m do n. Załączony rysunek l sporządzony jest na podstawie
danych poniższej tabeli (część I); widać, że systematyczne różnice mię
dzy ocenami dwustronnymi a jednostronnymi zależą w zasadzie liniowo od stosunku m /n.

m

I.
l'

m

II.

+ 0.14
+0.16
+0.19
+0.18
+ 0.19
+0.25
+ 0.28
+0.41

waga

l

punktu

111

III

+
0.05
+0.16

m

n
0.41
0.50
0.57
0.60
0.67
0.71
0.75
0.80
0.83
1.00

2
l

l

3
6
3
3

2
l
l

+O.OB
+ 0.\4
+0. 17
+0.20

2

3
4

s

l
3
8

2
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Tabela sporządzona jest na podstawie materiału obserwacyjnego
A. Wrób l e w ski e g o; dotyczy ona obserwacji gwiazdy R Lutni
z 1953 roku. Przeważnie ocenia się gwiazdy zmienne dwustronnie, toteż
jeśli kiedykolwiek zdarzy się ciąg obserwacji jednostronnych, zawsze
należy te obserwacje zredukować do systemu ocen dwustronnych. Do
takiej redukcji posłużyć może wykres podany na rysunku l; z tego
wykresu dla dowolnego stosunku mln (na osi poziomej) można odczylJm

IJm

+0.4

•0.3

•0 1

•

..

•0.2

6

2

• 0.1

as

0.9

0.7

Ryc. 2.

!{f

1.1

m

R.yc. l.
tać poprawkę blasku /).m (na osi pionowej). Interesujące jest zagadnienie kiedy obserwacje dwustronne i jednostronne dają ten sam wynik.
Oznaczmy przez m A blask gwiazdy porównawczej A, podobnie
- blask gwiazdy B itd ...
I. Przyjmujemy najpierw, że różnice blasku między gwiazdami
A i B oraz B i C są takie same, tzn.
mB- mA = me- mB
z oceny typu (l) blask gwiazdy zmiennej można wyliczyć posh.Jg_u_
jąc się następującymi wzorami:

md =mA+

m~s

(mB- mA )

md =mB-

m~s

(mB- mA)

Natomiast z oceny jednostronnej (2) otrzymujemy:
1

mi =mB Różnica

D.m

~

(me- mB

)

między dwustronnymi a jednostronnymi ocenami jest

równa

/::,m
Ale ze

mi

md względu

na

f:::.m

(2)
Różnica

= ~~

(me -

założenie

= (

1
:

-

mB)-

m~ s

(mB -mA )

(i) mamy
1

m ~ s)

(mB- mA)

ta będzie równa zero, jeśli ułamki w pierw5zym nawiasie
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jednakowe, tzn. jeśli n = m + s - czyli ilość stopni blasku "widziana" między gwiazdami B i C ma być równa ilości stopni mię~y
gwiazdami A i B. Wobec założenia (i) wydaje się, że jest to konsekwencja naturalna przecież skoro między parami gwiazd różnica,
w wielkościach gwiazdowych, jest taka sama, to spodziewać się można
jednakowej różnicy w stopniach. Byłoby tak, gdyby nie pewne "ale" ...
Na przykład u Ar g e l a n d er a, przy obserwacjach a Cephei, śred
nia różnica w stopniach między gwiazdami porównawczymi L i € Cephei
była równa.
L - f = 5.40
Następnie
Argelander wprowadził nową gwiazdę porównawczą
a Lacertae (oznaczenie: "L"); blask tej gwiazdy zawierał się między
blaskiem L i E CepheL Okazało się. że
L- L
3.81; L - €
5.14, skąd L - € = 8.95
A więc interwał w stopniach między gwiazdami L i € Cephei wyraźnie zwiększył się. Stąd wniosek, że jeśli "między" gwiazdami POrównawczymi "znajdzie się" jakaś inna gwiazda, to na ogól interwał
w stopniach zwiększa się w porównaniu z interwałem ocenianym bezpośrednio. Efekt ten nosi nazwę błędu interwału (przedziału).
W odniesieniu do naszych rozważań trzeba wziąć pod uwagę to, że
na ogół m + s > n, co z kolei prowadzi do tego, iż różnica ~m, m~~
dzy ocenami dwustronnymi a jednostronnymi, jest dodatnia. Ze wzoru
(3) widać ponadto, że ~m nie zależy jedynie od stosunku m ln, ale także
od stosunku mJrn + s. Ogólnie
/::, m = b 0 f (m, n, s)
będą

=

gdzie: b 0

f-

-

oznacza

=

oznacza

stałą,

funkcję

m, n i s, konkretnie

f

(m,

n,

m

s) = -

n

-

111

---·

m+s

teraz od założenia (i), tzn. niech będzie
m 8 - mA =J= me- m 8
Oznaczamy przez i 0 wartość jednego stopnia (w wielkościach gwiazdowych) dla pary gwiazd A i B, czyli
II. Uwolnimy

się

(ii)

io

=

mB- mA

so

gdzie: s0 - oznacza średnią różnicę w stopniach między gwiazdami
A, B . Niech i oznacza analogiczną wartość dla pary gwiazd B i C. Biorąc pod uwagę wpływ błędu interwału jest i 0 =l= i.
Mamy:
mi,
Stąd

(4)

W tym wypadku
a to oznaczałoby, że

[':, m

=

m (i -

i0

).

~m może być
błąd

równa zero wtedy tylko, gdy i = i 0
interwału nie występuje, co na ogół nie jest

prawdą .

Dla skonfrontowania wyników rozważań, prowadzących do wzoru (4),
przygotowano drugą część tabeli, sporządzoną na podstawie wspomnianego materiału obserwacyjnego. Dane tej tabeli przedstawione są na
rysunku 2 (wielkość punktu na wykresie jest proporcjonalna do wagi).
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Wykorzystując

oryginalne oceny wyznaczono również wartość jedne~o
stopnia dla gwiazd A = t Lyr i B = l1 Lyr oraz B i C - 16 Lyr:
(o= 01]10573, i = 0IP0962. Wstawiając, te ostatnie dane, do wzoru (4)
mamy
(5)
11m = O IP0389 · m
Na rysunku 2 pros1a (5) jest wykreślona linią ciągłą. Jak widać,
zgodność wyników jest zadowalająca.
Ostatecznie więc wykazaliśmy, że s y s t e m a ty c z n e róż n i c e
m i ę d z y o c e n a m i d w u s t r o n n y m i a j e d n o s t r o n n ym i
wywoła n e są
błędem i n t er wał u .
Wzór (4) pozwala też skutecznie zredukować oceny jednostronne do
systemu ocen dwustronnych w wypadku kiedy nie mamy bezpośred
niego nawiązania ocen obydwóch typów; do tego celu wystarczy znajomość wartości stopnia dla poszczególnych par gwiazd porównawczych.
Redukcja ocen jednostronnych jest niejako eliminacją błędu interwału. Przy najbliższej okazji omówimy też pewien sposób eliminacji
błędu interwału w ocenach dwustronnych.
Andrzej Bisknpski

PRZEGLĄD NOWO ŚCI

Wydane w ostatnich latach

WYDAWNICZYCH
książki

z zakresu optyki instrumentalnej

Nadchodzące dość często do Warszawskiego Koła PTMA zapytania
z zakresu optyki pozwalają stwierdzić, że część interesujących się instrumentami członków naszego Towarzystwa chętnie zapoznałaby się
z istniejącymi w polskim języku książkami na ten temat. Z tych też
względów wydaje się celowe zamieszczenie poniższego zestawienia,
które ogranicza się jedynie do pozycji w tym przypadku najważniej
szych, z pominięciem natomiast zagadnień takich jak optyka fizyczna,
f izjologiczna itp.
Wszystkie wymienione książki napisane są w sposób przystępny;
wyjątkami są jedynie może nieco trudniejsze pozycje 5, 6 oraz 8.
l. S. D. L er m a n : Optyk przyrządowy. 227 stron, 138 rysunków.
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1952. Cena 18 złotych.
Książka przewidziana jako poradnik dla robotników przemysłu
optycznego napisana jest w sposób wyjątkowo przystępny; zawiera
ona prócz elementarnych wiadomości z zakresu optyki geometrycznej,
fizjologicznej oraz instrumentalnej, podstawowe wiadomości z zakresu
technologii wykonania i naprawy przyrządów optycznych oraz opis
metod kontroli i badania zarówno części optycznych jak i gotowych
już przyrządów.

2. K. Ser k o w ski : Instrumenty astrorwmiczne. 104 str., 70 rys.
Zakłady Wydawnictw Szkolnych,
Warszawa 1952. Cena
5,60 złotych.
Popularnie napisana książka podaje opis budowy i zasad działania
instrumentów astronomicznych, zarówno jeśli chodzi o przyrządy podstawowe (teleskopy i astrografy) jak i instrumenty bardziej specjalne
wchodzące w zakres astrometrii, fotometrii, spektroskopii oraz radioastronomii.
3. W. S t ark i e w i c z : Optyka oka i szkieł okularowych. 388 str.,
176 rys. Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1953.
Cena 38 złotych.
Książka, poza podstawami optyki geometrycznej i instrumentalnej,
podaje szczegółowe opisy metod korygowania różnych wad wzroku
Państwowe
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wraz z konstrukcją odpowiednich ku temu okularów; nie zajmuje się
ona natomiast metodami badania wzroku.
4. Z. Czerski : Optyka instrumentalna. 252 str., 233 rys. Pań
stwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
1954. Cena 23,50 złotych.
Zwięzły podręcznik optyki geometrycznej i instrumentalnej z poło
żeniem pewnego nacisku na zagadnienia dotyczące instrumentów geodezyjnych oraz obiektywów fotogrametrycznych. Podane zostały również podstawy optyki fizjologicznej oraz opis niektórych metod pomiarów wielkości optycznych.
5. Z. L e g u n : Technologia szkla optycznego. 30B str., 240 rys. Pań
stwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955. Cena 26 złotych.
Książka zawiera opis właściwości szkła optycznego, metod jego produkcji oraz obróbki termicznej i mechanicznej, aż do centrowania
i sklejania gotowych już soczewek włącznie. Przeznaczona jest w zasadzie dla pracowników przemysłu optycznego i z tych też względów
główny nacisk położony został na opis konstrukcji odpowiednich maszyn (tarcze do cięcia szkła, frezarki, szlifierki, szlifierko-polerki itp.)
oraz na opis podstawowych procesów mechanicznej obróbki szkła. Zamieszczone zostały również dane (właściwości, metody badania itd) na
temat szeregu materiałów stosowanych w przemyśle optycznym, jak na
przykład: proszki ścierne i polerskie, smoły do polerowania. balsam
jodłowy i balsamin (klej karbinolowy).
6. J. B ar t k o w ska, Z. B ar t k o w ski, Z. B o d n ar, T. G u tk o w ski, A. S i d o r o w i c z, T. W a g ner o w ski : Podstawy optyki
instrumentalnej. 432 str., 449 rys. Państwowe Wydawnictwa Techniczne,
W:arszawa 1957. Cena 55 złotych.
Książka stanowi najobszerniejszy w polskim języku podręcznik optyki instrumentalnej i geometrycznej; zawiera ona również podstawy
fotometrii, optyki fizycznej (właściwości szkła optycznego, oraz zjawiska interferencji, dyfrakcji i polaryzacji światła), fizjologicznej (budowa oka oraz jego właściwości optyczne i optyczno-fizjologiczne),
a jeden z rozdziałów poświęcony został optyce szkieł okularowych. Dla
zainteresowanych budową narzędzi optycznych członków PTMA szczególnie cenne mogą być rozdziały: VI (,,Elementy i zespoły układów
optycznych") oraz ostatni i najobszerniejszy, poświęcony budowie podstawowych przyrządów optycznych, jak: lupy, mikroskopy, lunety dalmierze i obiektywy fotograficzne.
7. A. Ryb ar ski: Teleskop zwierciadlany w wykonaniu amatorskim. 117 str., 71 rys. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,
Warszawa 195B. Cena B złotych.
Książka zawiera całokształt wskazówek niezbędnych dla amatorskiej
budowy teleskopów zwierciadłowych typu Newtona. Mimo p2wnych
usterek, nie zawsze ścisłych sformułowań i określeń, stanowi ona cenną
dla członków PTMA pozycję wydawniczą, wypełniającą dotkliwą lukę
w naszej literaturze popularno-astronomicznej; szkoda, że w swoim
czasie nie ukazała się w ,,Uranii" odpowiednia jej recenzja.
B. T. H a n c: Pomiary optyczne. 379 str., 295 rys. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1959. Cena 47 złotych.
Książka powyższa stanowi obszerne i cenne opracowanie na temat
metodyki pomiarów optycznych stosowanych przy produkcji i kontroli
instrumentów obserwacyjnych, pomiarowo-obserwacyjnych oraz fotograficznych; posiada ona charakter podręcznika dla studentów wyż
szych uczelni technicznych, względnie poradnika dla personelu zatrudnionego w przemyśle optycznym. Zakres książki obejmuje zarówno
pomiary współczynników załamania, jak i parametrów geometrycznych
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(grubości, promienie krzywizn, kąty) oraz oznaczanie odległości ogniskowych; stosunkowo dużo miejsca poświęcono również metodom
sprawdzania instrumentów optycznych (pomiary powiększenia, pola.
widzenia, zdolności rozdzielczej itp.).
9. T. W a g ner o w ski : Optyka praktyczna. 308 str., 424 rys. Pań
stwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1959. Cena 26 złotych.
Szczególnie warta polecenia miłośnikom astronomii książka zawiera
całokształt
podstaw optyki geometrycznej i fizycznej, optyki oka
i szkieł okularowych oraz teorii instrumentów optycznych; szczególnie
cenny jest prócz tego dział dotyczący wiadomości z zakresu technologii
wytwarzania i kontroli elementów optycznych (rozdz. 6) oraz podane
w rozdziale 7 zasady montażu, regulacji i kontroli przyrządów optycznych (głównie lunet, lornetek i mikroskopów). Wydaje się, że książka
mimo bardzo przystępnego ujęcia doskonale informuje o zasadach działania i budowy podstawowych instrumentów optycznych; dużą zaletą
jest również celowy dobór materiału oraz znaczna ilość ciekawych
i pouczających ilustracji.
10. A. H e i n, H. S i d o r o w i c z, T. W a g ner o w ski: Oko i okulary. 21 str., 222 rys. Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego,
Warszawa 1960. Cena 30 złotych.
Książka będąca poradnikiem dla optyków okularowych ujmuje całość materiału w 4 zasadniczych działach: podstawowych wiadomości
z zakresu optyki, optyki okulistycznej, badania wzroku oraz praktycznych zagadnień warsztatu optycznego (soczewki okularowe, oprawy
okularów i ich montaż); z uwagi na specyficzne przeznaczenie książki
dwa ostatnie działy potraktowane zostały stosunkowo najobszerniej
i obejmują one około 2/s jej objętości.

Antoni Piaskowski

PRZEWODNIK PO l{SIĘZYCU
Mare Humorurn i

Ga~scndi

na wschód z Morza
Chmur (por. Urania, 1961 r., nr 2)
natrafiamy na niewielkie MOii'Ze Wilgoci (Mare Humorum). Ta prawie
kolista płaszczyzna o średnicy ponad
450 km nie zawiera na powierzchni
żadnych ciekawych utworów poza
pewną ilością drobnych kraterków.
W części wschodniej, przy samym
brzegu morza widać kilka pokaż
nych sz-czelin skorupy księżycowej.
Najciekawszym utworem w tej
okolLcy jest olbrzymi krater G a ssen d i, na!ZWaJny tak dla ucZ~cze,nia
pamięci
astronoma
francuskiego
(1592-1655). średnica krateru wynosi 112 km Qwedług F a u t h a).
Wał w części pólnocnej jest ba.rdzo
potę:żmy i wysoki, sięga miejscami
3000 m wysokości, natomiast na po_GM~OO'I
łudniu obniża się znacznie (do ok.
150 m) i jest miejscami pc.przerywany. Tędy najwidoczniej wdzierała się kiedyś płynna lawa z roztopionej powierzchni Morza Wilgoci.
Kierując się
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Wnętrze krateru jest nieco jaśniejsze od powierzchni MaTe Humorum,
północy leży około 600 metrów wyżej niż otaczająca płaszczyzna na
zewnątrz krateru . Potężny masyw centralny wznosi się w kilku szczyta;:h do 1200 m. Największą osobliwością krateru Gassendi jest złożony
układ szczelin dna. Już przez niewielkie lunety można dostrz.ec kilka
największych ro~adlin o kierunku północ-południe. Przez wielkie lunety można tych szczelin naliczyć kilkadziesiąt (np. N e i s o n naniósł
ich na mO,Jpę 38). Zalącz-ony ,o bok rysunek został wyko1nany przez znanego selenologa ang'ielskiego H. P. Wilkilnsa przy użyciu 83 cm refrak-

na

taTa obserwatorium w Meudon.

Na północ od Gassendiego, częściowo zachodząc na jego wał, leży
krater Clarkson (dawniej Gassendi A) o średnicy 32 km. Inny, nieco
mniejszy krater leży na wschodnim wale Gassendiego. W kierunku
wschodnim na długośoi 80 km ciągnie się od niego niewysoki grzbiet
Gór Percy'ego (Percy Mts - patrz mapka). Z innych znajdujących się
w pobliżu ciekawych formacji trzeba wymienić krater Mersenius (82 km
średnicy) o wysokim (do 3000 m) wa!Je o~raz krater Doppelmal)'er (63 km
średnicy) na poludniowym skraju Moll'za Wilgoci, bardzo .znj zczony
przez procesy erozji. Fotografie okolic Morza Wilgoci przy różny;:h
oświetlenjach można zobaczyć na 3 str. okładki.
A. Wróblewski

KALENDARZYK HISTORYCZNY
18. VII. 1860 r. P rażmorwski ob!!erwuje w H iszpanii zacmienie S ł ońca
Adam Praż m o w ski (1821-1885), astronom warrszawski, uważany
jest za pierwszego polskiego astrofizyka. Zorganizowana przez niego
wyprawa w celu obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w dniu
18. VII. 1860 r. nie była obciążona klasycznym programem aswometryczmym lecz miała na celu po raz pie.rwszy badania czysto' aiStrofizyczne. Prażmorwski ulokował się samotnie w miejscowości Briviesca
w HiSZJpanii WTaz z dwiema niewielkimi 1Ull1let:ami, które wyposażył
w polaryskopy przez siebie zbudowane. Przy pomocy tej aparatury wy_kcył polaryzację światła korony s~onecznej. Odkirycie to potwierdZOirlo
w kilka lat póżniej z okazji innego zaćmienia Słońca. Warto tu zauważyć, że w tym czasie analiza widmowa jeszcze nie istniała.
J. Gadomski
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Z. ch

Ltptec
11

Wsch

Opracował G. S i t ar s k i
Wieczorem na początku miesiąca widoczny jeS!t jeszcze gołym okiem Ma.r s,
a przez lunetę możemy ta!kże odszukać
Urana i Neptuna. Pluton dostępny jest
tylko przez wielkie tel·e1skop~.
Natomiast już przed północą coraz
wcześniej wschodzi Saturn i: Jo,w isz. Jowisz prawie całą [JJOC jest najjaśnilejszą
"gwtazdą"
na niebie, bo dopiero pod
kOIIliec nocy wschodzi Wenus, która jako
Gwiazda Poranr.a ustępuje swym blaskiem
tylko Księżycowi. Również .nad ranem
wschodzi Merkury, tak więc przed 'iMschode•m Słońca widoczne są jednocześnie
oztery jasne planety: MJerkury, Wenus,
Jowisz i Saturn.
Nad ranem talcle możemy obse["Wować
przez większe lunety dwie plaJneto.idy:
Florę i Juno (~oło 9,5 w.ielk. gw:iazd.).
Prowadząc przez ·Cały ltpiec
Ci dalsze
miesd.ące) systematyczne olbser'iMacje poło
żeń tych planetoid na niebie, wykreślimy
i!ch drogi wśród gwi 81Z.d wO:aśnli~~ na
odcinku zalkreś1a.nia pętli przez pla1netkę.
ldOh3111l Na tarezy Jowisza poj.a wia się
cień 2 księżyca. Plamka cienia ukończy
swą wędrówkę o 2h1211l, a sam księży:c,
niewidoc,z ny w tym ezas.ie ns tLe· ta,rezy
plrunety, tukaże się znowu o 3h23m.
3/4d Tej nocy warto obserwować JowiszaJ, bo mamy okazję ZiObaczyć na jego
talt'czy c.i·emie dwóch }ego księżyców jednocześnie. Zaraz po wschodzie Jowisza
Wlido·czny jest na ta.rczy cień księżyca
3 i w .sz.y stkie cztery księży•ce, ale nastę
puie teraz seria ci·ekawych 7jawisk (początek tej serii racZJej trudny dio zal()lbserwowania), a miaJnowide: o 22h53m ksteżyc
3 znika na tle taJrczy planety, o 22h57m
pojawia się na tarczy cień l księżyca,
o 23l;l28m mika na tle tarczy księżyc l.
Od tej chw:illi w.idoczne s·ą tylko dwa
księżyce koło JowilsZla, a na jeg1o tarczy
cienie dwóch 'OO.zos.tały·ch księżyców. Dalej
następuje: o 01:119m cień ksieżyca 3 kończy
swą wędrówkę, o 11;114m cień księżyca l
schodzi z tarczy plrunety, o ll:l46l'Jl uk,a!Z.uje
się l k!:liężyc i wreszcie o 2h2811l wi'doc:zmy
jest już ta~kże księżyc 3. ,
5d221:1 Ziemia najdalej od Słońca nia
swej otrbilcie, w odlegbości oko.ło 152 mln
km (najbliżej Słońca Ziem;a była w styczniu, w odległośoi 147 mln km).
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5/ 6<:1 Obserwujemy ciekawy przebieg zaćmienia i zakrycia 4 księżyca
Jowisza. O 23l:l29m4 księżyc 4 zniknie w cieniu planety w odległości
równej prawie średnicy tarczy od jej brzegu. O 3h50l'J12 księżyc 4
zabłyśnie dosłownie na chwilę tuż pr,z y brzegu tarczy i zaraz o 3l;l5l!'J1
skryje się za nią.
7/Bd O 11~56l'Jl na taTczy Jowisza pojawia się cieti 2 księżyca. Księżyc
2 zetknie się z brzegiem tarczy i przestanie być widoczny o 2h47m,
a jego cień ukończy swą wędrówkę dokładnie po dwóch godz.iJnCl!ch od
tego momentu.
89221;1 Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem, a Merkury
nLeTuchomy w rektascensji.
gd Po południu obserwujemy przez lunety (dzień!) zakrycie Aldebarana (alfa Byka) przez tarczę Księżyca. Księżyc w kształcie sierpa
trzy dni prz.ed nowiem będzie słabo widoczny na prawo od Słońca.
Na krótko przed zakryciem gwiazdę odnajdziemy blisko lewego, oświe
Llonego brzegu tarczy Księżyca, trochę u góry. Po ZJakryciu gwiazda
ukaże się spoza niewidocznego brzegu tarczy, z prawej strony nieco
u góry (patrząc gołym okiem). p,odajemy momenty początku i końca
zjawiska dla niektórych miast w Polsoe: Kraków p. 13h371'J17, k. 14l:l4l!'J12;
P ozma ń p. 13h33l'J18, k . 14h351'J10; W(ł['s.zawa p. 13l:l381111, k. 14l137l'J10
(według Rocz. Astr. Geodezji i Kartografii w Warszawie).
10/ 11d Mamy znowu ciekawy przebieg jednoczesnego przejścia cieni
dwóch księzyców Jowisza po tarczy planety. Kolejność zjawisk jest
następująca: o Qh46m rpoja\'lria się cień 3 księżyca, o Oh5lm cień l księ
życa, o lhl3m księżyc l zeiknie się z brzegiem tarczy, o 2hl2m księżyc
3 rozpocznie przejście na tle tarczy. Od tej chwili widoczne są tylko
dwa księżyce koło Jowisza (z jednej strOtny, prawie w samych na,j większych odchyleniach) i cienie dwóch pozostałych księżyców na ta~rczy
planety. O 3hgm cień ks.iężyca l schodzi z tarrczy, a o 3h3Qm ukazuje
się księżyc l. Cień księżyca 3 będzie widoczny prawie do wschodu
Słońca.

119 Nad ranem obserwujemy piękną konfigurację Wenus, Merkurego
sierpa Księżyca. O Bh nastąpi bardzo bliskie złączenie Merkurego
z Księżycem tak, że tarcza Księżyca zakryje nawet Merkurego, ale
zakrycie to jest w Polsce niewidoczne (widoczne w centralnej Afryce
i południowej Azji).
15<:119h Uran w złączeniu z Ks~ężycem w odległości l •.
16 ' 17d O 22h43m obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
Księżyc ten ukryty początkowo w cieniu planety, pot2m za tarczą ,
ukaże się znowu o 2h3m.
17d4h Niewidoczne w Polsce zakrycie Marsa przez tarczę Księżyca
(zakrycie widoc;me we wschodniej części Azji i w Meksyku).
17/ 18<:1 Pod koniec nocy obserwujemy przejście cienia l księżyca
Jowisza po tarczy planety. Cień pojawi się na tarezy o 2h45m, a księżyc
l zetknie się z bir.z;egiem tarczy o 2h57m. Przed zachodem Jowisza
możemy jeszcze zobaczyć na tarozy planety także cień 3 księżyca, który
pojawi się o 4h46m.
18/ 199 Do północy koło Jowisza widoczme są cztery jego księżyce,
wszystkie z jednej strony. O Qh5l'J13 księżyc l zniknie w cieniu planety
i po przejściu dalej poza jej tarczą ukaże się znowu o 2h:t2m.
19<:113h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem, a o 18h naj b liżej
Ziemb (w odległości 1345.5 mln km). O 19h Merkury w na.jwriększym
zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt odchylenia wynosi 20°). Wieellorem
na tarczy Jowisza widoczny jest cień l księżyca. Cieli ze'dzie z tarczy
i
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o 23h32m, a sam ksi życ l (niewidoczny na tle tarczy planety) ukaże
o 23h40m.
20<;II6h Neptun nieruchomy w rektascensji.
23d41;1 Słońce wstępuje w znak Lwa.
23/ 24d Po północy nastąpi zaćmienie 2 księżyca Jowisza. Księżyc 2
zniknie w cieniu planety o lh20m, a po przejściu po.z.a jej tarczą
ukari:e się znowu i 4hl8m .
25<:113h Jowisz w prrzeciwstarwieniu ze Słońcem. Focząwszy od tego
dnia zwtróćmy uwagę na zmianę kolejności pewnych zjawisk w układzie
księżyców Jowislla.
25/ 26d Wieczorem na tarczy Jowisza widać cień 2 księżyca, a tuż
koło cienia mnże uda nam się rozróżnić zarysy tarczki sennego ks,iężyca
2, który właśnie· prze2hodzi na tle tarczy planety. Księżyc 2 zejdzje
z tarczy Jowisza o 23hl3m, a jego cień tylko dwie minuty później.
Tymczasem do brzegu tarczy Jowisza zbliża się księżyc l, który ukryje
się za nią o lh59m, a po przeszło dwóch godzinach ukaże się z drugiej
stmny, bardzo blisko brzegu tarczy, jednak już nie spoza samej tarczy,
ale z cienia planety (o 4hl7m),
26<:18h Jowisz najbliżej Ziemi w odległości 612.2 mln km.
26/ 27<:1 Obserwujemy całkowity przebieg przejścia l księżyca Jowisza
i jego cienda na tle tarczy pLa111ety. Księżyc pierwszy zetknie się z brzegiem tarczy o 23h6m, a jego cień pojawi się o 23h9m. Sprróbujmv
śledzić wędrówkę tarczki księżyca l obok plamki jego cienia. Księżyc l
zejdzie z talfezy planety o lh24m, a jego. cień o lh27m.
27d Księżyc bliski pełni przechodz.i o 3° na północ od Saturna o gh
i od Jowisza o 19h. WieczOlrem bla!Sk Księżyca przeszkadza w obserwacjach Jowisza 1 spróbujmy jednak zaobserwować koniec zaćmienia l
księżyca o 22h45!]14 (księżyc l ukaże się blisko prawego brzegu tarczy
Jow:isza, patrząc przez lunetę odwracającą).
28/ 29d Księżyc 3 Jowisza skryje się za tarczą planety o 22h25m,
a ukaże się z drugiej strOiny, wychodząc z cienia blisko brzegu tal!'czy

się

o 2h23m.
29dl5h Niewidoczne w Polsce bliskie

zlą:zenie Wenus z gwiazdą
zeta Byka.
30/3ld Obserwujemy początek prZJejścia 4 księżyca Jowisza i jego
cienia na tle ta:rczy planety. Księżyc 4 zetknie się z brzegiem tarczy
o Oh27m, a jego cień pojawi się o lh50m. W tym czas,ie księżyc 2
zbliża się do brzegu tarczy planety i skryje się za nią o 3h39m.
Minima Algola (beta Perseusza): lipi ec 12d3h50m, 15dOh35m, 17<:12lh25m.
Momenty w:::zystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europejskim (czasie letnim w Polsce).

3

wirlkości,

KOMUNIKAT PTMA
Zarząd

Główny
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PLANETY l PLANETOIDY

1961 r

MERKURY
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Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE

Pierwsz1. strona

okładki:

Mgławica
po1wstałoś·cią

IC 443 w gwiarz.dozbiorze Bliźniąt, będąca przypuszczalnie
po wybuchu supernQIWej. Obok silnie Zlniek:ształcony obraz
gwiazdy n Gem. Patrz notatka w Kronice o otoczkach supernowych!
Znak Zodiaku: Lew
Druga stTona okladki:
U góry: Wielka sferyczna mgławica w gwiazdozbiorze Oriona, pozostałość po wybuchu surpernowej sprzed 5 milionów lat. U dołu: delikatne
mgławice w miejscu radioźródła Kasjopeja A.
Trzecia st1·onet okładki:
Okołice księżycowego Ma!I"e Humo,r um w trzech różnych oświetle
niach p!I"z.e z Słońce. Patrz Pr:oewodnik po Księżycu.
Czwarta stTona okładki:
Sferyczna mgławica włóknista w gwiazdozbiorze Łabędzia.

TO i OWO
światło Słońca wywiera na odległości Ziemi ctsmenie około l mili.g,rama na l metr kwadra.t owy. Na l km 2 ciśnienie to wynosi zatem
okola l KG, a na powierzchnlię przeJm-oj u Ziemi prawie 130 000 ton.
Biorąc pod uwagę cały przekrój Ziemi można obliczyć. Ż"! Ziemia jest
odpychaJna od Słońca przez ciśnienie jego promieniC)\~aniJa silą p;rawie
130 000 ton. Oczywiście jak na skalę kosmitczną nie jest to dużo, gdyż
staJnowi tylko około 10-IG siły z jaką Ziemia jest przyciągana grawitacyjnie przez Słońce. Gdyby nie było ciśnienia. światła, słoneczmego, b
Ziemia krążyłaby prawie o ... 0,1 mm bliżej Słońca niż obecnie.
A. Marks

INFORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. l\'1. A.
Lipiec 1961 r.
Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej.
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591

Pokazy
wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 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 w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska 1, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kra!{ÓW - Siedziba Oddziału przy ul. L, Solskiego 30 m. 4 Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w plątld
w godz. od 18-21.
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Krosno n / W - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedzlt!l i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Lódź Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
i w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. Ra<iziwlnowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro.
O św ięcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej,
AL Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumleniu się
z T. Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Toru•i - Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat i biblioteka czynne
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sel<retariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godzinach 18-21.
Wrocław Siedziba Zar:tądu Oddziału ul. Piotra Skargi l8a (Wzgórze
Partyzantów) tcl. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9- 11 l 18- 19. Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

RUCH WE WSZECHSWIECIE *) (I)
nJauil~owe pojęcie ruchu, ruchu pojętego jako
W przemieszczenie punktów w przestrzeni wraz z upływem
czasu, pojętego jalk!o przesunięcie punktu wzdłuż pewnych geometrycznych krzywych powsta~o stosunkowo niedawno, bo
dopie["O oikoło VI-V w. przed Chrystusem. Wraz z niłlrodze
niem się tych n'owy•ch pojęć pojawiło się przekonanie, że
w zakreslie ciał nliebieskich możliwe są jedynie ruchy obiegowe po kołach. Ze taikie właśnie ruchy, jako najbardziej
idealne, są godne idea~lnych ciał rnebieskkh. Dla orpisu obserWiowanego, skomplikow,anego ruchu planet na niebie składa
no go z wielu kół poJ1USzających się nawzajem po sobie. Klasyczną formę, która przetrwała aż poza średnio·wiecz.e nadał
takiemu sysltemowi kół Ptolemeusz. Był to, jak wiadomo system geocentryczny. Po kole okrążaj~cym Ziemię, tzw. deferensie, krążyło ]inne koło - epicykl, po .n]im z kolei następne, epkykl drugiego rzędu. W razie potrzeby wystę
powały epicykle 1Jrzecie_g10 i wyższych rzędów. Schemat taikiej
konstrukcji przedstawiono na rys. l. Kolejne epicykle mogzy
leżeć w różn:yJch płasz· czyznach.
Na przełomie Wlieku XV i XVI Kopernik ugruntował podstawy systemu heliocentrycznego. Środkiem n'Owego systemu
była już nie Ziemia ale Słońce. Kopernik w dalszym ciągu
używał systemu deferensów i epicykli składał wszystkie
ruchy z ruchów lmłowych. Dopiero mniej więcej w 100 lat
później Kepler zastąpił deferensy i epicykle znacznie prostszymlj_ elipsami. Okazało się, że ruchy ciał niebieskich nie
muszą się odbywać po kołach. W dalszym ciągu natomiast wszystkie znane ruchy na niebie były ruchami obiegowymi.
Księżyce krążyły wokół planet, planety wokół Słońca. O ruchach gwiar.?:d tymczasem nic nie wiedziano.
W roku 1718 GaJile uzyskał pie'I'W\Sze dane obserwacyjne
o ruchach gwiazd, odkrył tzw. ruchy wŁasne gwiazd, wzajemne przesunięcia kątowe gwiazd na sferze niebieskiej. Są
to drobne przesunięcia rzędu ułamków sekundy łuku na rok.
Okazało się, że mrówno prędkość jak i kierunek takiego ruchu są srtałe dla każdej gwiazdy. Ruchy własne pos,zczególnych
gw'ilarzd są natomiast skierowane w najrozmaitszych kierunkach. Niedługo potem - w voku 1742 - Bradley zwrócił
uwagę na możliwość badania ruchu Słońca względem otaczaspółczesne

*) Odczyt wygłoszony na akademii kopernikańskiej zorganizowanej przez Koło PTMA w Toruniu w dn. 20. II. 1961 r.
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jących gwiazd. Badania idące w tym
ruch Słońca również 111ie zmienia się z

kierunku wykazały, że
czasem. Słońce pOTusza
się z kierunku gwiazdozbioru Gołębia i dąż\Y ku gwiazdozbiorowi Herkulesa. RUJchy ZJarówno Słońca, jak innych gwiazd
wydaJwały się wówczas chaotycZli'lle co do kierunku i w przybliżeniu pro.Sitoliniowe. Znano już wówczas prawo powszechnego ciążenia, zdawano sobie więc sprawę, że jeśli dwie
gwiazdy kontynuujące ruch w przestrzeni miną się w nieWielkiej odległości, ich drogi wskutek wzajemnego oddziały
wanila sHami grawitacji muszą się zakrzywić. Taikie oddziaływania można było jedlnak traktować jako mało ważne perturbacje. Na ogólll1ly charakter ruchów gwiazd, chaotyczny
i prostoliniowy nie mogło to mieć większego wpływu.

Rys. l.

Schemat klasycznego

układu

epicykli.

Obraz ruchu we wszechśwd.ecie zmienił się. Wyobrażano
sobie małe, lokalne ruchy rotacyjne w układzie planetarnym
Słońca i być może w układarch planetarny.c h innych
gwiazd, a w wielkiej skali, potężne przypadkowe ruchy gwiazd
przybiegających ·z różnych kierunków niezmierzonego ws;z echświata i oddailających się w nieskońcZOiność w kierunkach
przeciwnych.
Taki mniej więcej ogólny obraz ruchów we WISzechświecie
utrzymał się do cZJasów zupełnie niedawnych. W roku 1904
Kapteyn odkrył tzw. zjawisko dwu prądów. Jego istota jest
następująca. Wprawdzie ruch każdej gwia.z dy z osobna odbywa się w kierunku na ogół przypadkowym, można jednak
wśród gwia~d wyróżnić dwie grupy. ś·rednio biorąc ruch
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jednej grupy odbywa się w kierunku gwiazdozbioru Tarq_y
Sobieskiego, ruch grupy drugiej - w kierunku przeciwnym,
to jest ku granicy gwiazdozbiovów Bliźniąt i Jednorożca. To
zjawisko przyrównywano wówczas do przenikania się dwu
rojów komarów. Ruch pojedyńczych komarów w każdym roju
jest przypadkowy. Ale każdy rój jako całość dąży w pewnym
kierunku. Jeśli takie dwa roje spoitkałyby się i kantyunowały
nadal pierwotne ruchy, obserwator znajdujący się wewnątrz
obu przenikających się właśnie rojów obserwowałby zjawisko
dwu prądów. Pos~czególne komary porus1załyby się chaotycznie, ale wsz,y stkie dałoby się podzielić na dwie grupy. Średnia
prędkość każdej z tych dwu grup odpowiadałaJby zbiorowej
prędkości każdego roju.

k1erunek nOJW I~k n~eh _oOchyten

ruchu .dwo prQd\1.

Rys. 2. Obrót Galaktyki i zjawisko ,.dwu

prądów".

Przypuszczano, że nasz układ gwiazdowy Galaktyka
składa się rzeczywiście z dwu przenikających Slię nawzajem
układów gwrl.azdowych. Przypuszczano, że pomiędzy gwiazdami należącymi do obu grup powinny istnieć jakieś różnice.
Na przykład średnia tempemtura każdej z grup gwiazd, śred
nie rozmiary, średnie masy lub inne właściwości fizyczne powinny być różne. S:z;ukano talkich różnic. Nie znalezriorno. Gwiazdy należące do obu prądów niczym się od s1ebie nie różniły.
Zaczęto wątpić w realne istnienie i przenikanie się dwu systemów gwiazd.
Razwiązacie sprawy przyniósł rok 1922, w którym Stremodkrył pewne zjawiska, na podstawie których udało się
stwierdzić, że Galaktyka jako całość się obraca. Odkryto ogólną
tzw. rotację galaktyki. Poszczególne gwiazdy biorą udział w tej

berg

rotacji po orbitach

dość

nieregularnych,

odchylających się

od
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kołowych. Można to przedstawić w ten sposób, że gwiazdy
oscylują wokół orbit kołowych. Najsilniejsze oscylacje wyko-

nują gwiazdy w
nątrz. Ponieważ

kierunku ku środkowi Galaktyki i na zewwraz .z.e Słońcem bierzemy również udział
w ogólnym obrocie, zasadniczego ruchu - obrotu nie obserwujemy bezpośrednio. Obserwujemy tylko chaotyczne oscylacje posz~ególnych gwiazd względem ogólnego ruchu, rotacji,
jako te właśnie, poznane dawniej chaotyczne ruchy gwiazd.
Ich pl'ostolinioWiość W)'II1tilka tylko stąd, że obserwujemy je
w ciągu zbyt znikomego okresu czasu w stosunku do ok:Desu
obrotu (wynoszącego około 190 mln lat), aby można zauważyć ich zakrzywienie. Kierunek największych fluktacji przedstawia się nam jako kierunek mijania się dwu prądów (rys. 2).
Gwiazdy, które właśnie zmniejszają odległość od środka Galaktyki obserwujemy jako jeden prąd, te natomiast, które się
oddalają jako drugi. Spotykamy się więc tutaj ze znanym
zjawiskiem, gdy obserwatorowi biorącemu udział w ruchLt
jakiegoś układu, ruch obserwowany przedstawia się zupełnie
inaczej niż komuś, kto obserwowałby go z zewnątrz.
W tym samym z grubsza czasie, gdy zbadano rotację Galaktyki, odkryto i nauczono się badać inne galaktyki - inne
układy gwiazdowe podobne do naszego. Okazało s1 ię, że wsz.y stkie galaktyki, których ruch udało się poiZnać wykazują rotację naokół własnych środków. Natomiast ruchy wzajemne galaktyk, przedstaw1ały się jako z grubsza prostoliniowe i chaotyczne. Niedługo odkryto gromady galaktyk, skupiska liczące
od kilkunastu sztuk do wielu tysięcy galaktyk. Spodziewano
się odkryć jakieś obroty tych gromad. Mimo niewątpliwego
faktu, że galaktyki należące do gromad poruszają się pod wpły
wem wspólnego pola grawitacyjnego, żadnego obrotu nie dało
się zauważyć. Ogólny charakter ruchów we ws<Zechświecie co prawda już teraz nie pojedynczych gwiazd, lecz całych galaktyk - wydawał się nadal chaotyczny i z grubsza prostoliniowy.
Nową zmianę poglądów przvniósł dopiero rok 1951. W ty:rn
rotku nieznana, młoda astronomka, pani Cooper-Rubin, jako tezę
pracy doktorskiej przedstawiła pogląd, że istnieje Supergalaktyka, składająca się z wielu galaktyk i gromad, i że ta Supergalaktyka się obraca. Na pracę tę nie zwrócono z początkn
uwagi. Aby otrzymać stopień doktora, doktorant musi przedstawić jakiś oryginalny wynik badań. Dlatego doktoranci nicraz silą się na sZ'tuczną oryginalność. Tezy doktorskie, w wielu
przypadkach błyskotliwe i wykazujące \vysoki poz.iom intelektualny przyszłego doktora, nader często okazują się przy daJszych badaniach nieprawdziwe. Młoda astronomka uzyskała
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dokto!l'at. Umiała na rZJecz tezy o obrocie Supergalaktyki przywiele argumentów. Nie ufano jednak realności wyników jej pracy. Dla wielu pozostała zupełnlie nieznana.
W kilka lat później zaobserwowano jedinak dalsze zjawiska
świadczące o istnieniu i rotacji Supergalaktyki. Dziś tezę pam.i
Cooper-Rubin można uważać za zupełnie potwierdzoną. Jeśli
wolno ufać pierwszym, niedokładnym zresztą jeszcze, oszacowaniom liiczbo:wym, średnica Supergalaktyki wynosi 3040 megaparseków (to jest około 100 mln la~t św~atła). Okres
obrotu wokół środka (znajdującego się w gwiazdozbiorze Panny) wynosi około 100 miliaJ"dów lat.
Wielkimi teleskopami sięgamy dalej w przestrzeń poza Supergalaktykę. Dziś istnieją już pewne, niezupełnie jesz,c ze sprecyrowam.e dane obserwacyjne o istnieniu innych supergalaktyk.
O ich obrocie, jak również o wzajemnych ruchach nic tymczasem nie da się powiedzieć.
toczyć

ANDRZEJ MARKS -

Warszawa

METEORY WIELOKROTNE
rzadkim rodzajem meteorow są meteory Wlielokrotne.
to grupki dwóch lub więcej meteorów po,ruszające się
w prz,estrZJeni kosm:iJcznej po równoległych orbitach i w niew1elkich odległościach od siebie. Wpadając do atmosfery stają
.się wti:doczne albo jed!llocześn~e, albo w kl'ótkim odstępie czasu.
Drugą ich cechą chamkterystyczną jest to, że ich trajektorie
na niebie są zwykle n:iJezbyt odlegle od siebie, a ich nierównoległość jest nieznaczna i wynika tylko z praw perspektywy.
Najczęściej 51potyka się meteory podwójne. Liniowa odległość składników może w ruch wynosić od ułamka kilometra,
d'o kilkudziesięciu a nawet kilkuset kilometrow. Trajektorie
metemów są wtedy na 1n:iJebie bardzo oddalone od siebie i nierównoległe i o ich związku świadczy jedynie jednoczesność
pojaw1enia się. Takie meteory nazywa się parą meteorów. Meteory podwójne mogą lecieć obok siebie, lub jeden za drugim;
niekiedy znów w chwilę po prze,l ocie meteoru po niemal identycznej trajektorii przelatuje drugi. Zdarza się, że jeden z meteorów jest jaśniejszy, a drugi słabszy; wtedy pierwszy na,zywamy głównym, a drugi satelitą.
Jeszcze rzadszym zjawiskli.em są meteo.r y potrójne, a do unikalnej rzadkości należą meteory pięciokrotne.
Z analizy matematycznej problemu wyruika, że perturbacie
ze strony Słońca i ciśnienie światła działające na meteor w:iJelokroJtny w prrz,e strzeni kosmicznej powodują, że taki układ
jest baTdro nietrwały. Rozpada się tym łatwiej, im mniejsze są
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meteocy, im ba·rd.ziej roZilil.ą się rozmia.rarm 1 rm większy mimośród ma ich orbita. Czas trwania układu meteoTów wynosi
zwykle kilka lat. Jeżeli więc obserwujemy meteory wielokrotne, to musimy założyć, że albo ich składniki są jednakowe pod względem rozmiarów (gdy obserwowana jasność jest
jednakowa), albo paWIStały zupełnie niedawno.
.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną porwstawania m~teo
l1ÓW wielokro1m.ych jest erozja termiczna powierzcłmi. meteorow wywołana pr~ez promienie słonec>ZillJe.
Do ciekawych i baJrdzo rzadkich !Zjawisk tego ·l.'IOooaju należą "meteory mgławi!cowe", mające postać słabo świecących
obiektów mgławicowych o wyraźnej, niekiedy nawet dość dużej (l
r~ciągłości powii.er:zchniowej, p['Zesuwające się po niebile. Ilość obserwacji takich obiektów przekracza 100. Są one
jednak dość niep€'Wlle, jako obserwacje wizualne. Zwykle zjawisko tłumaczy się w ten sposób, że są to grupki blisko siebie
położonych słabych meteorów, których świecenie zlewa się
w jedną słabą plamę ŚW!ietlną. Do zupełnie wyjątkowych należą obserwacje meteorów mgławkorwych w postaci przesuwającej się na tle Drogi Mlecznej ciemnej plamy!
Ni·e budzą natomiast wątpJJi.wości obserwacje grupek meteorów jaśniejszych, w który·ch poszczególne meteory były widoczne oddzielnie. Wyglądają one tak, jak prz.esuwająca się po
niebie gromada gwiazd, np. Plejad. W literaturze można znaleźć ponad 100 podobnych obserwacji.
Dużo rzadsze są obserwacje grup bolidów. ZupełnJie niezwykła była obserwacja z 9 II 1913 r., kiedy w ciągu 10 minut
pojawiły się nad Kanadą trzy grupy (sto bolidów), przelatując około 800 km w atmosferze na linii Kanada, Bermudy,
równik. Jedna z tych grup przeleciała nad Ontario na wysokości tylko 42 km, d:ająoe efeMy akustyczne. Dwie pozostałe
przeleciały na większy1ch wysokościach. Mamy 144 obserwacje
tego :zjjawiska, zarowno z lądu jak i ~e statków.
Również zwykłe pojedyncze bolidy okazują się niekieqy
ciasnymi grupkami dużych meteorów, które tylko z racji swej
pr~estr:zjennej bliskości sprawiają wrażenie po·j edyncz·e go ciała.
Zwykle odkrycie prawdziwej natury zjawiska zawdzięczamy
przypadko·w ej jego obserwacji 'Przez instrument optyczny, lub
metodami fotograficznymi. Okazruje się wówczas, że bolid wddziany gołym okiem jako pojedytnczy, w rzeczywistości jest
wielakro1m.y (pomijam tu oczywiście częste prz.y padki rozpadanie się bolidów i meteorów już w atmosferze). Pośrednią
wskazówką takiej struktury boLidu w przypadku, gdy był on
obserwowany tylko okiem nieuzbrojanym, mogą być jego duże
rozmiaTy i nieve~y kształt.
0

)
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Również meteoryty spadają nieraz na Ziemię jako wielokrotne. Zwykle następuje to na skutek ich rozpadu w atmosferze. Zapewne jednak niektóre z nich już przed wpadnięciem
do atmosfery leciały w prz,es1Jrzeni oddzielnie. Dość ciekawa
jest na przykład w:zJmiMlik.a, że w czasie spadku deszczu meteorrytów pod Pułtuskiem w dniu 30 I 1868 r., spadły także
dwa podobne meteoryty na Madagaskarze i we Włoszech. Może
więc ten meteoryt leciał już w przestrzeni w postaci grupy
oddzielnych części, które rozsypały się do reszty w atmosferze,
a dwa z tych pierwotnych oddzielnych fragmen1Jów, które dość
daleko oddaliły się od zasadniiczej masy, spadły na Madagaskarze i we Włoszech?
Obserwacje meteorów, a ~cz,ególnie ich rojów, wyka·zui?.,
że meteory mają tendencję do występowania w postaci nieregularnych obłoków o rozmiarach od niewielu setek do wielu
tysięcy kilometrów. Obserwacje bowiem wykazują, że zarówno ·
czasowy jak i przestrzenny rozkład pojawiających się meteorów nie spełnia praw statystycznego przypadkowego rozkladu,
ale, że wyraźnie obserwuje się tendencję do pojawiania się m eteorów seriami, krtóre oddzielone są okresami niewidoczności
meteorów. Zjawisko to obserwował także autorr artykułu
w 1951 r., obserwując wraz z B. S z c z e pko w s kim Perseidy. W czasie tych obserwacji muważono· także meteor podwójny, kiedy po tej samej trajektorii pirzeleciały bezpośrednio
po sobie dwa meteory o podobnym wyglądzie. Następne dwa
meteory pojawiły się niemal równocześnie, aczkolwiek w dużej odległości od siebie, być może więc, że był to także meteor podwójny.
Szczególnie ciekawe są obserwacje wykonane w ostatnich
latach jednocześnie z wielu odJegłych obserwatoriów astronomicznych. Na podstawie momenltów pojawiania s.ię początku
tej samej serii meteorów można było dolmnać pierwszych ocen
ksz.tałtu czoła obŁoku i jego rozmiarów. Oczywiście z poszcz,ególnych obserwatoriów były widoc2me różne meteory, ale ponieważ meteory pojawiały się seriami, więc można było uzgodnić wspólnotę poszczególnych serii, a więc i ich przynależność
do tego samego obłoku.
Wynika z nich, jak to już powiedziałem, że meteory wystę
pują w postaci nJi.eregularnych obłoków o różnych rozmiarach.
Dalsze badania na tym polu przyniosą zapewne da,l sze ciekawe odkrycia i uściślenie dotychczasowych raczej orientacyjnych danych. Te niewątpliwie ciekawe obserwacje są dostępne
również dla amatorów. Warto byłoby zorganizować grupę
obserwatorów choćby tylko dla badania okazalszych rojów meteorów. Obserwacje rojów meteorów są zawsze ciekawe i maią
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pewien element emocji, gdyż zawsze obserwator choćby podliczy na pojawienie się bardzo okazałego bolidu.
Analogiczne obserwacje meteorów sporadycznych byłyby jeszcze bardziej pożądane. Meteory sporadyczne pojawiają się
rzadko, więc obserwacje ich, jako mniej emocjonalne, są nieliczne.
świadomie

JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

PERSEIDY
erseidy są jedlnym z najbmdziej regularnych rojów meteorów. Rój ten jest tak szeroki w przestrzeni, że gdy Ziemia
wstępuje weń około połowy lipca, to opuszcza go dopiero
w drugiej połowie sierpnia. W maksimum, które następuje
zazwyczaj 11. VIII, Perseidy ukazują się w ilości około 50 na

P
;l

godzinę.

Historia
Historia roju, którą można prześledzić wstecz na przestrzeni 1200 lat, została opisana przez O l i v i er a. Najstarsze zapiski obserwacji Perseidów pochodzą od Chińczyków.
Q u e t e l e t w swym "Catalogue des Principales Apparitions
d'Etoiles Filantes" (18·39) zwraca uwagę na faJkt, że olwło
9 sie,r pnia wielka ilość meteorów ukazuje się z okolicy Zyrafy
(Camelopardal:is). Powołuje się on nie tylko na własne obserwacje lecz i na wiadomości z literatury. Po raz pieirwszy
w pracy M u s s c h e n b rock a (1762) pojawiło się następu
jące stwierdzenie: "Stellae (cadentae) potissimum mense Augusto p.ost praegressum aestum trajici observantur, saltem ita
m Belgio, Leydae et Ultrajecti". Następna wzmianka znajduje
się w ks~ążce F o s t e r a (1827) "The poeket encyclopedia of
natural phenomena, etc.", w której autor kopiuje z rękopisu
pewnego mrnicha z poprzedniego stulecia notatkę, że meteory
są częste 10 sierpnia. Ten sam pisarz przytacza tradycję utrzymującą się wśród wieśniaków irlandzkich, że meteory były
znane jako "łzy św. Wawrzyńca", którego dzień przypada na
J O sierpnia. Quetelet stwierdza, że wbrew licznym dostępnym
dokumentom, prawie dla każdego roku w czasie ostatnich 25
lat znalazł on potwierdzenia wielkiej frekwencji meteorów
w w/w datach. Jego własne obserwacje całkowicie potwierdziły te ~nformacje.
Przytaczamy jeszcze niektóre uwagi z artykułu prof. J .
L o ,c k e (Cincinnati Daily Gazette, 1834 r.).
"Bylem zaskoczony odkryciem. że większość tych mete01'ÓW posiada takie pozorne ruchy jakie bylyb'l./ produkowane
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przez ciała poruszające się równolegle jedne do drugich po
liniach prostych. To jest, opisują one łuki wielkich kół;
wszystkie by się spotkały i przecięły w dwóch przeciwnych
sobie punktach... Rysując drogi ich na globusie, punkt promieniujący, czyli biegun, znajdujemy w pobliżu gwiazdy
Algol, w konstelacji Perseusza ... a p.unkt przeciwległy, czyli.
punkt zbieżności, w gwiazdozbiorze Wilka. Takie były drogi
większości meteorów... bieguny nie wydawały się poruszaC:
wraz z Ziemią, lecz zatrzymywały one swe pozycje wśród:
gwiazd stałych ..."
Dnia 8 sierpnia 1834 r. naliczył Locke 30 meteorów w ciągu
2 godzin co ogłosił w gazetach prosząc innych o współpracę.
Radiant wyznaczył 9 sierpnia G. C. S c h a e f f er w Nowym
Yorku (a= 55°, () = +60°). W 1837 r. E. C. H er r i ck z New
Haven ogłosił serię bardw ważnych prac o tym przedmiocie,
nie wiedząc, że Quetelet prowadzi podobne badania w Europie.
Różni badacze (Q u e t e l e t, H e r r i c k, L i t t r o w) łą
czyli liczne dawne zjawiska des:oczów meteorycznych obserwowanych w końcu lipca albo na początku sierpnia. Także
B i o t w r. 1843 zaliczył do Perseid wiele dawnych zjawisk
z końcem lipca. N e w t o n (1863) podał listę takich rojów
zredukowaną na datę 1850. Niektóre jednak zjawiska zaliczone przez Biota do Per~seid należy bez wątpienia odnieśĆ'
do roju () - Akwarydów. Ciekawe z punktu hi's torycznego są
prace G. V. S c h i a p ar e 11 e g o, który Pcrseidom przypisywał okres 108 lat. Wybitniejsze maksima zaszły w latach
1909 i 1922. Schiaparelli w swej pracy o m eteorach stwierdza,
że istnieje związek miedzy Perseidami a kometą 1862 III;
był to pierwszy wypadek, w którym stwierdzono możliwy do
przyjęcia związek między meteorami i innymi obiektami niebieskimi.
Aktywność

Najbard:oiej kompletne badania nad rojem Perseidów przeprowadził W. F. D e n n i n g w latach 1869-98. Między datami 11. VII i 19. VIII obserwował 6 479 meteorów, z których 2 409 zaliczył do roju Perseidów. Późniejsze obserwacje
potwierdziły ogólny kształt epoki maksimum , podany przez
Dennilnga. Na rys. l mamy także podane rezultaty E. .J.
O p i k a z r. 1920, obserwacje metodą radioecha wykonane
w r. 1950 i współczesne (1944-47) obserwacje wizualne. Widoczna na rysunku niezgodność momentu maksimum iest. tylko
pozorna i gi n ie, gdy skala jest zredukowana na długość Słońca.
Aczkolwiek Perseidy nigdy nie robią zawodu i ukazują
się corDcznie z dość dużą częstością godzinną około 50 na
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godz., to jednak istnieją pewne wahainia. Np. w roku 1921
ilość godzinna w czasie maksimum wzrosła do 250. W innych
latach czynność roju bywała poniżej normy, zwłaszcza w latach 1911 i 1912 (kilka zaledwie przelotów na godzinę).
~r-------------------------------_,
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Aktywność roju Perseidów wg obserwacji Derminga (czarne
Opika (kółka z kropkami). obserwacji radiowych (trójkąty)
i obserwacji wizualnych z lat 1944-1947 (kwadraty).

Próbowano wielokrotnie wyszukać jakąś periodyczność
Perseidów. Np. W. F. Den:ning w latach 1923 i 1924 zebrał
wszelkie dostępne mu obserwacje tak obecne jak i histor yczne i orzekł, że prawdopodobnie zachodzi okres 11.72 lat.
Przepowiedział maksima na lata 1932, 1944, 1956 i 1968, jednakże w czasie trzech pierwszych dat nie było dowodu żadnej
niezwykłej działalności roju.

Radiant
Dawne studia pozycji radiantu Perseidów są unikatem,
gdyż one po raz pierwszy jasno wykazały ruch dobowy radiaintu. C. P. Olivier przypisuje to odkrycie T w i n i n g o w i,
chociaż wielka seria obserwacji Denninga wykazała ponad
wszelką wątpliwość istnienie tego ruchu. Dłuższe szeregi obserwacji podają D e n n i s i Ki n g, równie~ nowsze obserwacje metodą radioecha potwierdzają ruch radiantu.
W roku 1921 E. J. Opik stwierdził, że radiant pokrywał
sporą powierzchnię nieba i podał średnie radianty. Według
J. P. M. P re n t i c e' a radiant jest bardzo "rozmyty" i ma
średnicę 10-15 stopni. Także obserwacje metodą radioecha
wykazują znaczny rozrzut dookoła średniej pozycji radiantu.
Średni radiant określony przez Prentice'a dla okresu maksi-
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mum ma pozycję: a= 44°, 15 = -f-58° i jest zaklasyfikowany
jako "rozmyty" (diffuse). Z drugiej strony we wstępnym sprawozdaniu z pracy fotograficznej o Perseidach, W h i p p l e
stwierdza, że w cza1sie maksimum promieniowalllJ~e meteol!'ów
odbywa się ze stosrmkowo małej powierzchni nieba.
Ruch dobowy radiantu z wyJrównanych danych metody
radioecha wynosi: a= -f-0°'7, 15 = -f-0°'1 na dobę, w zgodzie
z wartością podaną przez Whipple'a: a= -f-0°'7, 15 = -f-0°'1 na
dobę, lecz różniącą się od wartości Denninga: a = +l o. 3,
15 = -f-0°'3.
Tablica l. Pozycje radiantu roju Perseidów wg Denninga.

l

Data rektasc.,
Vll27
2R
29
:JO
31
VIII l
2
3

l

o
27.1
28.2
29.3
:-10.5
31.6
:!2. 7
33.9
35.1

l

dekl.
o
-f-53·2
53·5
53•8
54·1
54"4
54•7
55·o
55•3

Data rektasc.j

l
i

VIII 4
5
6
7

l
l

l

l

o
36.4
37.6
38.9
40.2

8

41.5

9
10
11

42.9
44.:i
45.7

l

rlekl.
o
-f- 55.5
55.7
56.0
56.2
56.5
56.7
56.9
57.1

lData lrekta~.

l

Vllll2

11

l

13
14
12
16
17

o
47 .l
48.5
50.0
51.4
52.9
54.4

o
-f- 57.3
57.5
57.7
57.8
58.(1
58.2

l

Prędkości

Na podstawie zebranego materiału obserwacji wizualnych
Por t er podał prędkości dla 47 Perseidów. Średnia prędkość
z obserwacji wielokrotnych (20 meteorów) wypada 52 km/sek,
z podwójnych (27 meteorów) natomiast 65 km/sek. Z innych
152 obserwacji Porter podaje średnią wartość jaiko 43'4 km/sek.
Wiele prędkości Perseidów wyznaczyli Whipple i Ja cc h i a przy użyciu techniki podwójnej kamery. średnia pręd
kość wynosiła 59'85 km/sek a rozrzut poszczególnych wartości był bairdzo niewielki. Z. C e p l e c h a podał szczegóły
dotyczące meteoru z roju Perseidów sfotografowanego na
trzech stacjach czechosłowackich; prędkość jego wyniosła
59'646 . km/sek., w doskonałej zgodzie z rezultatami harva>rdzkimi.
Pomiary metodą radioecha wykomywano w ostart:nich latach
w Ameryce, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
Jeden z meteorów (11. VIII. 1949) zbadano bardzo dokład
nie. Prędkość na początku i końcu obserwowanej drogi wynosiła odpowiednio: 61'0 i 58'5 km/sek.
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Pomiary prędkości Perseidów metodą radioecha wykonywane w Jodrell Bank w latach 1948-51 zestawili H a wk i n s i Miss A l m o n d. Dane te ilustruje ryc. 2.

Ryc. 2.

Rozkład

165
Perseidów
mierzonych techniką radioecha w okresie 19481951 (Jodrell Bank).
prędkości

lO

4()$0

60 1 0

60

S•ybko4ć (km/ aec.)

Orbita
Jak wspomnieliśmy we wstępie historycznym, praca Schiaparellego nad orbitą Perseidów dostarczyła pierwszej jasnej
info·r ma•cji o związku zachodzącym między rojem meteorycznym a kometą. Schiaparelli obliczył paraboliczną orbitę Perseidów na podstaJWie wyznaczeń radianJtu A. S. H e r s c h e l a
z r. 1863 (a= 44°, l) = +56°). Elementy te podajemy w tablicy 2 w porównaniu z elementami komety 1862 III.
Późniejsze obliczenia orbity przy zużytkO'Waniu pomiarów
prędkości
fotograficznych i metodą radioecha wykonali:
Whipple, Ceplecha, oraz Hawkins i Miss Almand( tabl 4).
Jak możemy zauważyć, dane są zbieżne a bliski związek orbity Perseidów z orbitą komety 1862 III jest widoczny z rysunku 3, na którym orbita Hawkinsa i Miss Almand, otr"ly-

Ryc. 3. Orbity Perseidów wyznaczone metodą radioecha w porównaniu
z orbitą komety 1862 III
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mana z obserwacji metodą radioecha, rzucona jest na
orbity lmmety.

pła

szczyznę

Tablica 2. Elementy orbitalne

ó6

l
Kometa 1862 III
Schiaparelli
Whipple
Ceplecha
Hawkins i f..lmond

.JOZEF SMAK -

l

P~seidów

w

137027' 152°46'
138 16 154 28
141 28 155 31
140 21 1150 53
J39 30 153

l

i

l

113034'
115 57
119 42
112 121
114

i komety 1862 III

e

..

l. O
0.9577
0.9474
0.93

1-1~
l

l 0.9626
j. a.

j. a.

lat
.. 121.5
0.96H
..
0.9680 22.119 109.5
0.9506 18.1 l
..
0.97
14.4
..

Warszawa

ROZMIARY GWIAZD (II)
część niniejszego artykułu kończyła się niewątpli
p€S~istycznie:
be:ZJpośrednie
pomiary rozmiarów
gw~d dają jako tako dokładne wyniki jedynie w bardzo rzadkich wypardkach; wyZinaczenia pośrednie, oparte o znajomość
jasrności absołutnych, ora'z temperart;UT efektywnych wymaga.tą
dokładnej znajomości załeżności wskaźnilk barwy (lub typ widmowy) - temperatura efektywna. Taką załeżność możemy
ustalić na drodze teoretycznej, lepiej jednakże i pewrniej byłoby znać ją z danych czysto obserwacyjnych.

P ierwsza
wie

Niniejsza część będzie miała chrurak:ter optymistyczny: omówione w niej metody wyznaczania rozmiarów gwiazd wchodzących w skład układów zaćmieniowych są bowiem z jednej
strony wystarczająco dokładne, z drugiej zaś uzyskane tą drogą
dane poz,wala'ją n~a "wykalibrowanie" zależlllości wskaźnik barwy (lub typ widmowy) - tempeTartura efektywna.
Aby zrozumieć, jak z obserwacji zmian blasku (tj. z krzywej blasku) gwiazdy zaćmieniowej można wyznaczać rozmiary
tworzących ją składników, rozważmy możliwie najprostszą
ewentualność. Niech gwiaz;da A, o dużych rozmiarach, będzie

obiegana przez

gwiaz,dę

żna ją traktować

B, której rozmiary

są

tak

małe, że

mo-

świecący punkt. W czasie, gdy gwiazda B
jest "schowana" (względem obserwatora) za gwiazdę A całko
wita jasność układu 'Zlaćmieniowego jes't oczywiśde mniejsza
niż "normalnie", tj. niż wtedy, gdy widoczne są obie gwiazdy.
Dokonując długiej serii pomiarów jasności całego układu przekonamy się, że okresDIWo występują "zaćmienia", tj. jasno~ć

za
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układu ulega osłabieniu. Jeżeli orbita gwiazdy B względem
gwiazdy A jest kołowa, to ruch będzie jednostajny i z elementarny·c h rolZważań geometrycznych wynika, że czas trwania zaćmtenia będzie uŁamkiem całkowitego okresu zmienności, zależącym tylko ( i to ba:Pdzo prosto) od stosunku rozmiarów
gwiazdy A (RA) i rozmiarów arbity (A), tj. od RA/A. Zatem
wiedząc tylko jak długo trwa zaćmienie możemy określić jaki
Jest pmmień gwiazdy w stosunku do promienia orbity. Sytuacja komplikuje się znacznie matematycznie jeżeli przejść
·do baTdziej skomplikowanych, niż rozvvażony po·wyżej, przypadków. W r~eczywistości obydwa składniki układu zaćmie
niowego mają slmńczone (a nie punktowe) rozmiary. W wyniku tego pr21ebieg zaćmienia będzie bardziej skomplikowany.
Jedynie w środkowej części (i to nie zawsze - pm. poniżej)
będzie ono całkowite; fazę całkowitości poprzedzać będzie
oraz kończyć zaćmi€1nie częściowe. Jeżeli obserwator nie znajrduje się dokładnie w pŁaszczyźnie orbity układu to zaćmienie,
o ile w ogóle jest możliwe, może być tylko częściowe. Dodajmy wreszcie, że orbita może być eliptyczna, O·r az to, że znaczną komplikacją problemu jest istnienie tzw. pociemnienia
brzegowego: środek tarczy gwiazdy jest jaśniejszy (ma więk
:szą jasność powierzchniową) niż brzeg tarczy. Wszystko to
sprawia, że "rozwiązanie orbity" układu zaćmieniowe_gx), tj.
odtworZ€nie na podstawie krzywej zmian blasku z jaką sytu-acją mamy do czynien~a, lub konkretniej jakie są elementy
mbity układu 1 ) nie jest rzeczą prostą. Wysiłkiem wielu wybitnych astrofizyków XX w. opracowano jednakże metody, które
pozwalają zadanie to rozwiązać z zadowalającym wynikiem.
Wysokiej dokładności matematycznej tych metod towarzyszy od strony obserwacyjnej ogromna dokładność pomiarów; w pomiarach zmia:n blasku gwiazd zmiennych przy zastosowaniu techniki fotoelektrY'cznej osiąga się nierzadko dokładność rzędu QlllOOl! W wyniku tego dane uzyskiwane z badań gw1azd zaćmieniowych odznaczają się niespotykaną w innych działach astrofizyki dokładnością. Są układy zaćmienio
we, których elementy podane są z dokładnością do czterech
cyfr znaczących!
Aby jednak wyznaczyć rozmiary gwiazd-składników ukła
'<lu zaćmieniowego w jednostkach bezwzględnych (np. w cm,
1) Są to: rozmiary dwu gwiazd-składników wyrażone w ułamku
promienia orbity, ekscentryczność orbity, nachylenie orbity do linii
'()bserwator-gwiazda; ponadto udaje się wyznaczyć tzw. "współczynnik
pociemnienia brzegowego" gwiazd-'Składników, ale w niektórych wyrpadkach nie jest to możliwe.
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lub promieniach Słońca) nie wystarczy dysponować obserwacjami fotometrycznymi. Z danych tych wynikają bowiem tylk:>
rozmiary względne, w jednostce promienia o1rbity danego
układu. Można jednakże wyznaczyć promień orbity, analizując
krzywą zmian prędkości radialnych gwiazd-skŁadników, otrzymaną na podstawie badań spektroskopoiWYch.
Uzyskujemy
mianowicie prędkość, z jaką gwiazda B obiega gwiazdę A,
a ściślej ' - prędkości, z jakimi obydwie te gwia>zdy obiegają
wspólny środek masy. Jest to równoważne z napisaniem dwu
równań zawierających jako niewiadome masę gwiazdy A.
masę gwiazdy B i rozmiary orbity. Trzecie równanie, konieczne do roowiązam.ia zagadnilenia jest po prostu uogólnionym trzecim prawem Keplera. W wyniku dla gwiazdy
zaćmieniowej, dla której :anarrny zmiany prędkości radialnych
gwiazd składników, bez trudu podać można wartości mas
gwiazd-składników, oraz bezwzględne rozmiary orbity.
Powracając do zagaJemienia rozmia:r6w gwiazd mamy je
już rozwiązane: z ·krzywej blatsku możemy otrzymać dane
o względnych rozmiarach składników, z krzywej prędkości
radialnych wyznaczamy P'f'Omień orbity i uzyskujemy natychmiast rozmiall'y gwia:zd w jednostkach bezwzględnych.
Tak uzyskane dane o rozmiarach gwiazd mają ten poważny
mankament, że odnoszą się tyJiko do obiektów wchodzątych
w skład układów podwójnych. Wprawdzie nic nie wskazuje
na to, by gwiazdy należące do takich układów były czymś
drastycznie odmiennym od gwiazd pojedyńczych 1 ), jednakże
jest rzeczą naturalną chęć posiadania równie dokładmych informacji o rozmiarach gwiazd pojedyńcz.ych. Gwiazdy zaćmie
niowe są tu pożytecznym ogniwem pośrednim. Mianowicie
w oparciu o bezpoś:rednie wyznaczenia rozmiarów i jasno,ścf
absolutnych 2 ) składników gwiazd zaćmienio·wych można wyznaczyć omówioną w poprzedniej części artykułu podstawową
zależność wskaźnik barwy (lub typ widmowy) temperatura efektywna. Ta właśnie zależność jest pośrednio podstawą
naszych aktualnych danych o rozmiarach gwiazd pojedyń
czych.

o tym, że wiele składników ciasnych
podwójnych ewoluuje w sposób odmienny, niż to ma miejsce
w wypadku gwiazd pojedyńczych.
1

)

Należy wszakże pamiętać

układów

2

)

Układów

jasnościach

zaćmieniowych

absolutnych jest na

o znanych z bezpośrednich pomiarów
nieszczęście bardzo; niewiele.
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KRONIKA
O perspektywach "astronomii neutrinowej"

Neutrino i antyneutrino są to cząstki elementarne, prrawle identyczne,
emitowane przy przemia111ach jądrowych. Wysła!llie neutrina następuje·
p;rzy przerruianach jądrowych związanych z emisją pozytonu, a!lltyneutrina - przy emisji elektrOillu. Cząstki te emitowane są !Zatem np. we
W!nęńrzu Ziemi podcza.s zachodzących taan procesów promieniotwórczych,
czy też, na znacZI!1ie wliększą skalę, w Słońcu i w gwi1modach przy przemianach termojądrrowych. Są one elektrycznie obojętne, pQII'IU.Szają się
z prędk·ośclią światła, ich masa spoczynkowa równa się zeru - właści
wościami swymi zbliżone są więc do fotonów.
Otóż .neutrino i antyneutrino posiada•ją jedną właściwość, której nie
mają żadne inne znane nam cząstki nie są one mianowicie prawie
w ogóle absorbowane i nie oddziaływują na inne cząstki w następstwie
swej neutralności. Mogą one zatem swobodnde pl'zebiegać olbrzymie
odległości w najgęstszym nawet ośrodku. Tak, na przykład, w takim
ośrodku jak wnętrze Ziemi czy Słońca droga swobodna neutrina jest
rzędu 10 15 km, nartomi,a st w przes!lrzeni•a,ch międzygwiazdowych 10 30
lat światła. Powyższa właściwość tych cząstek wskazuje, że mogą one
do nas swobodnie docierać zarówno z wnętrza Ziemi, z wnętrza Słońca
lub gwiazd, czy też z najdalszych naiWet 21akątków ws-zechświata.
Obserwacje tych cząstek mogłyby zatem otworzyć nowe mocHiwości
w dziedzi1nie badania wszechświata. Zasadni,cza trudność polega tu jednak na tym, że skoro neutrino i a!lltyneutrino nie oddziaływują prawie
w ogóle na materię, to są tym samym prawie nie obserwowalne. Teoretycznie znamy już jednak pewne reakcje, pozwala,jące na wykrycile
i wyll'ó:ż.nienie neutr~na i a!lltyneutrina. Potrzebne jest tu jednakże bardzo duże na•tężenie iych cząstek - mianowide winno ich przebiegać
co na1jmniej 10 13 w ciągu s.ekundy przez centymetr kiWadrato!Wy, aby
zostały wykryte. Tymczasem, jalk wynika z oszacowania, na przykład
z wnętrza Ziemi dochodzi ich do nas około 10°/cm2sek, z.e Słońca 10 10 /cm 2sek, a z odległych gwiarz.d oczywiście zn1acznLe mniej. Jak z tego
wLdać, stosunkowo najwięcej tych cząstek dociera do nas ze Słońca
i gdyby czułość "odbiCJII'Thików" mogła zwiększyć się około tysiąc razy,
to może mogliby~ my już obserwować neutrina i antyneutrina biegnące
do nas od Słońca.
Jeżeli obserWtaJcje tych cząstek byłyby w przys.złości aktualne, miałoby to, być marże, duże ztruaczenie dla astronomii. Byłyby to prze ~ ież
jedyne cząstki materii dociera.jące do nas z samego wnętrz<;~ Słońca,
a zart:em mogłyby nam zdradzać pewne tajemnice wnętrz ci~ niebieskich. Mo:ż.na tu też zwrócić uwagę i na moż.Li.wość rozróżnienia materii
od antymate!I'ii. Promieniowanie emitowane przez materię i antymaterię
jest bowiem ~dentyczne i jego obserwacje na takie rorz.róŻirlienie nie
pozwalają. Jest to jednakże możliwe na podstawie obse!I'Wacji omawianych tu cząstek, gdyż w określonych reakcjach jądrowych, w zależ.ności od tego czy manny do czynienia ze "zwykłą" materią czy antymaterią, emitowane będą neutrina lub antyneutrina, które są już rozróżnialne. Być może zatem choć brzmi io na razie jeszcze mocno
rżartobliwie będzie można kiedyś w przyszłości wykrywać tą metodą
antyświaty, o ile oczywiście takowe w ogóle istn>ieją . .
Jak wynika z tych kilku szkicowych uwag, nie jest wykluczone,
że kiedyś w przyszłości rozwinie się nowy dział astronomii, zwany
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"astrcnom:ą neutrinową", czy też "neutrinoastronomią". Podobnie będq,
być może, w użyciu takie określenia jak ,.neutrinoteleskop", co oznaczać
'będzie odpowiedni reaktor służący do wykrywania i wyróżn1an.ia emito-

wanych przez ciała niebieskie cząstek neutrino i antyneutrino. Są b
perspektywy chyba jeszcze nie tak bliskiej przyszłości.

.jednakże

T.

Jarzębawski

Nowy radiotele:!IKOV radarowy

W Porto Rico dobiega końca budowa wielkiego radioteleskopu ze
sferycznym o średnicy 300 m. Do ustawienia zwierciadła
wykorzystano naturalną kotlinę w górach wapiennych. Zwierciadło
zostało umocowane nieruchomo, a w jego ognisku zna~duje się przesuwna aparatura nadawczo-odbiorcza.
Zdolność rozdzielcza radioteleskcpu pozwala na wykrycie przedmiotu o średnicy l m z odległości 35 000 km. Aparatura pracuje na
częstotliwości 400 MHz (fale metrowe) przy mocy impulsu 2,5 kW.
Projekt radioteleskopu opracowano w Comell University, USA. Budowa
radioteleskopu miała być ukończona do lipca br. Koszt radioteleskopu
wynosi około 5,5 mln. dolarów.
Przy użyciu tego nowego narzędzia będzie można prowadzić radarowe badania Słońca, Księżyca i innych ciał układu słonecznego, jak
również odbierać promieniowanie radiowe z Kosmosu. Przypuszcza się,
że nowy radioteleskop umożliwi bardzo dokładne określenie obrotu
Wenus wokół osi oraz przystąpienie do badań atmosfer Merkurego
i Jowisza.
("Aviation Week and Space Technology", v. 73, 1960, No 112)
zwierciadłem

W.

Jodłowski

Gwiazda o najsilniejszym polu magnetycznym

Znamy już około 100 gwiazd, w których stwierdzono obecność pól
magnetycznych. Obserwowane waTtości pól magnetycznych gwiazd wahały się dotąd w granicach od kilkuset do kilkunastu tysięcy erstedów.
Tak na przykład w znanej dotychczas gwieżdzie o najsilniejszym polu
magnetycznym (53 Cam 1 }) obserwowana waJrtość pola dochodrz.iła do
5100 erstedów, co po przeliczeniu wskazuje, że natężenie pola magnetycznego przy jej biegunach magnetycznych winno wynosić nie mniej
niż 17 000 erstedów.
Rewelację w tej dziedzinie stanowi jednakże nowoodkryta przez
B a b c o ck a gwiarz.da magnetyczna HD 215 441 1 ). Maksymalna zaobserwowana wartość je:j pola magnetycznego wynosi mianowicie 34 400
erstedów, co po przeliczeniu wskazuje, że natężenie jej pola pm;y bie..gunach magnetycznych wiln.no wynosić co najmniej 113 000 erstedów, to
jest tyle, ile wytwarzamy dziś w najpotężniejszych stosowanych w technice elektromagnesach.
Tak zna=a wartość pola magnetycznego w tej gwieżdzie sprawia,
że niektóre linie w jej widmie, w następstwie efektu Zeemana, są już
wyraźn,ie rooszczepion.e na oddzielne składniki. Jest to jedyny tego
.rodz.aju p11zypadek - we wszystkich bowiem znanych dotąd gwiazdach
magnetyc~nych obserwow,aH:o się tylko paszerrenie Unii a nie l"O,zsz.czepienie na ·o ddzielne składn1ki, jak to występuje u tej gwiazdy.
Podobnie jak i we wszystkich innych gwiazdach magnetycznych, pole
magnetyczne omawianej tu gwiazdy nie jest stałe lecz podlega zmia-
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mom. Wbrew jednakże pierwotnym przypusu:zeniom 1 ), zmiany te nie
zachodzą okresowo lecz nieregula.mie, ponadto zachowuje się tutaj stale
'ten sam z,nak pola magnetycznego. Zaobserwowane zostały np. zmiany
pola magnetycznego o kilkanaście tysięcy erstedów po upływie jednej
·doby, jakkolwiek bywały również okresy, że przez kilka dni obserwo·wane wartości pola były stalle takie same. Natomiast, co jest tutaj
ciekawe, mimo że pole zmienia się nieregulalru1ie, gwiCtiZ.da ia wykazuje
regula.nne okresowe zmlia~ny blasku w okresie 9,5 dnia.
Wypada tu zwrócić uwagę na jeden szczegół. Otóż porównanic war' tości ciśnienia magnetycznego i ciśnienia gazu tej gwiazdy wskazuje,
że w zeWIIlętrznych jej warstwach (około 50/o promienia) ciśnienie magne"tyczne będzie przeważać nad ciśnieniem gazu. W a,tm.osferze tej gwiazdy
przeważającym czynnikiem będą więc już siły natury magnetycznej wniosek ten ma istotne znaczenie dla teorii budowy jej atmosfery.
<Według Astrophysicat Journat, 132, 521, 1960 r. i Acta Astronomica,
.10, 119, 1960 r)
T.

Jarzębawski

Ucieczka komet długooltresowych z Układu Słonecznego
Zgodnie z pracami R. A. L y t t l e t o n a, w okresie każdego powrotu
·do Słońca ruch komety długookresowej podlega zakłóceniom, wskuteJ(
działania perturbującego wielkich planet, przede wszystkim Jow1szr.
·Całkowita energia orbitalna komety może z ujemnej stać się dodatnią
i kometa otrzymując prędkość hiperboliczną ujdzie na zawsze z Układu
Słonecznego. Zanim to siG stanie, zwiększenie się średniej półosi je i
-orbity, zgodnie z III prawem Keplera, zwiększy czas obiegu, a zatem
wydłuży okres pomiędzy kolejnymi zbliżeniami do układu Słońce-JowiJSz.
Obliczono, iż w okresie 5X109 lat z 2000 komet długookresowych tylko
jedna pozostanie w granicach układu słonecznego, jeśli nie ma zewnętrz
nego źródła, które zasilałoby stan kometarny naszeego Układu Sło
necznego.
Badania Lyttletona dowodzą, iż komety nie są stałymi członkami
Układu. Istnienie około 200 000 komet długookresowych dowodzi, iż
są jakieś procesy, które dostarczają komet od czasu do czasu z zeWnątrz.

(według

Astron. Journal vol. 65. Nr 9, 1960)

M. K r·tp owic:

Młodzi miłośnicy astronomii na mecie
IV Olimpiada Astronomiczno-Geograficzna organizowana przez Planetarium śląskie w bieżącym roku odbyła się w dwu sekcjach: astronomicznej i geograficznej. Poświęćmy parę słów sekcji astronomicznej.
Do I etapu w sekcji astronomicznej przysta,Piło 107 uczestników z kl.
X i XI z następujących kuratoriów: kartowickiego (55), opolskiego (30),
rzeszowskiego (11), krakowskiego (5), kieleckiego (3), łódzkiego (2) i miasta stołecznego Warszawy (1). W nawiasach ilości uczestników I etapu
z poszczególnych terenów.
Komisja kwalifiltacyjna Olimpiady po sprawdzeniu prac I etapu
i przeanalizowaniu wynlliów dopuściła do II etapu 33 uczestników.
·z tej liczby do III etapu, który odbył się w dniach 24-26 mall'Ca br.
pod kopułą Planetarium, zakwalifilkowało się tylko 19 uc.zestników. Po
·dwudniowych ciężkich bojach stanęli oni na podium zwyoię2lców w na.stępującej kolejności:
1

)

Por.

artykuł

w Uranii z roku 1960, nr 3, str. 69-70.
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Ilość

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Imię

i nazwisko

Brancewicz Henryk
Jacenty
Cianciara Jacek
Bauer Jerzy
Kreft Andrzej
Pelc Zbigniew
Bodzioch Jan
Pełka

Pleśniak WiesłaiW

Górlicki Tadeusz
Wilczewski Marek
Szymański Tadeusz
Skawiński Andrzej
Bzowski Wojciech
ZabQI'Owski Mirosław
Wznrek Zofia
Suder Kazimierz
Sitarski Janusz
Nikiel Jerzy
Suchanek Adam

Miejscowość

Klasa
punktów
--17,47
XI
Kraków
14,77
XI
Częstochowa
13,37
XI
wa,r szawa
13,22
X
Łańcut
12,74
Łańcut
X
11,95
Łańcut
X
10,17
Myślenice
XI
10,00
X
Łańcut
9,80
XI
Radom
9,49
Chorzów
XI
XI
8,17
Dąbr. Górnicza
7,74
Łańcut
X
7,49
My ślenice
XI
7,37
Gliwice
XI
7,15
XI
Kraków
7,12
Myśl e nice
XI
6 .90
Łańcut
X
6,75
XI
Chorzów
4,87
Gliwice
XI

Wielkie uznanie i brawa należą się reprezentantom Łańcuta, których
w finale było aż sześciu. Zajęte przez nich miejsca świadczą o dobrym
przygotowaniu, :zmajomości podstawowych zagadnień astronomicznych
i astronaJUtyc:znych. Słowa urzillan~a naJleżą się im tym większe, że są to
uczniowie klasy X, w której jeszcze nie ma obowiązkowego nauczania
astrc,nomii. Walczyli oni dzielnie o laJUry pierwszeństwa ze swymi kolegami z klas XI. Są to miłośnicy astronomii w pełnym tego słQIWa znaczeniu. Takich milośników potrzeba nam Wlięcej.
Ze swej strony m am propozycję, aby Zarząd Główny PTMA zająl
się młodzieżą z Łańcuta bliżej. Zorganizowaiilie szkolnego Koła Milośników Astronomii w tym ośrodku jest konieczne dla dobra tych mło
dy2h wielbicieli tak pięknej nauki, jaką jest astronomia.
Bernard Krygier - Planetarium
śląska

Stacja Geofizyczna Polskiej Akademii Nauk w Raciborzu

Sejsmolog niemiecki śląskiego pochodzenia, Karol M a i n k a założył
w roku 1928 w Raciborzu stację naukową, w celu badania wstrząsów
ziemi odczuwanych często na terenie śląska Górnego. Wstrząsy te stanowiły plagę kopalnictwa węgla powodując czasem mniejsze i większe
zawały.

Stacja raciborska została zaopatrzona w komplet sejsmografów poi konstrukcji Mainki. Na dużej parceli, wzniesionej około 20
metrów ponad przeciętny poziom miasta, wystawiono spory drewniany
budynek, kryjący pod sobą piwnicę sejsmiczną. Prócz tego Mainka
wyposażył Stację w komplet narzędzi meteorologicznych oraz lunetę
astronomiczną, chcąc w badaniach swych uwzględnić wszystkie czynniki podejrzewane przez sejsmologów o udział w powstawaniu trzęsień
ziemi. Luneta astronomiczna służyła mu do wyznaczania liczb Wolfa;
na-stępnie badał on możliwy związek il ości trzęsień z 11-letnim okresem
p lam słon ecznych .
mysłu
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Gdy w roku 1945 Racibórz po ciężkich walkach został oswobodzony
od wojsk niemieckich, osieroconą przez swego twórcę Stac;ę (Mainka
zmarł w 1944 r.) objął Państwowy Instytut Geologiczny, mianując jej
opiekunem dra Tadeusza O l czak a. Odnowiono podniszczone w czasie
wojny sejsmografy i podjęto opracowanie a następnie wydawanie drukiem wyników naukowych Stacji. Ukazały się numery l i 2 Biuletynu
Sląskiej Stacji Geofizycznej w Raciborzu.
W dniu l. VI. 1953 r. Stacja raciborska została przejęta z kolei przez
tworzący się Zakład Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Kolejno ukazują się numery 3-6 Biuletynu, już pod firmą Z. G. PAN. Warsztat
mechaniczny Stacji, prowadzony przez mechanika precyzyjnego Jerzego
B ar o n a, pracuje stale nad konstruowaniem nowych seismografów
według pomysłu inż. T. S i e 111 k a i inż. U c h m a n a z Zakładu Geofizyki) mających służyć do wyposażenia nowych zakładanych stacji
(Kraków, Niedzica, Srebrna Góra), oraz celem zastąpienia przestarzałych już nieco aparatów Mainki.
Oprócz rejestracji trzęsień ziemi czynna jest w Raciborzu stacja
magnetyczna, a ostatnio rozpoczęto systematyczne obserwacje promieniowania słonecznego.
Współrzędne geograficzne Stacji: A= -18°11'39",
+ 50°05'00".

er =

Janusz Pagaczewski

KRONIKA PTMA
Działalność Oddziału
Oddział

Poznański

Poznaitskiego PTMA w latach 1952-1960

powstał

jako Koło w dniu 20. V. 1952 r. Na
zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w Obserwatorium Astronomicznym Uniw. Poznańskiego wzięło udział 22 osoby. Wybrano tymczasowy Zarząd Koła w skład21ie: prezes - doc. dr B. Kieł c z e w ski,
członkowie Zarządu- mgr J. Dobrzycki, St. Skarbiński , W.
Z a w i d z ki i J. Orle w i c z. Obecnie Oddział liczy 139 członków,
nie licząc młodzieży zrzeszonej w Kołach Kandydackich.
Początkowo Sekretariat mieścił się przy jednym z Zakładów Naukowych Wyższej Szkoły Rolniczej; dopiero w końcu 1953 r. uzyskano
własny lokal przy ul. Chełmońskiego l, który zajmowano do listopada
1960 r., po czym przeniesiono Sekretariat do zabytkowej kamieniczki
na Stary Rynek 9/ 10.
Praca Koła obejmowała szeroki zakres popularyzacji wiedzy astronomicznej. Urządzano pokazy nieba łącznie z prelekcjami na terenie
szkół ogólnokształcących: w Poznaniu, Lesznie, Choszcznie, Szczecinie,
Koszalinie, Rogoźnie, Myśliborzu, Słupsku, Wolsztynie, Trzciance, Pile.
Więcborku, Ostrz.eszewie, Krotoszynie, Głogowie, Ostrowie Wlkp , Jarocinie, Bytowie, Kleczewie, Odolanowie, Gostyniu, Szprotowej, Wschowej, Zninie, Zielonej Górze. Nawiązaliśmy również kontakt z wiGkszymi ośrodkami robotniczymi, np. z Zakładami im. Cegielskiego. urzą
dzając odczyty, wyświetlając filmy i organizując pokazy nieba. Dalszą
pracę popularyzatorską prowadziliśmy poprzez zamieszczanie artykułów w prasie, wygłaszanie odczytów i aktualnych komunikatów i prelekcji w Polskim Radio i w Telewizji. Umieszczano również miesięczne kalendarzyki astronomiczne w gablotce ulicznej przy ulicy
27 Grudnia 5 i w drugiej gablotce w sali Muzeum Przyrodniczego,
podczas wystawy "Dzieje Ziemi", na którą p. E. T u r o l ska wykonała ścienną mapę nieba.
Z większych imprez o charakterze publicznym zorganizowano następujące: 19. II. 1953 r. Akademia Kopernikowska z okazji ·1 80-tej
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rocznicy urodzin M. K o p er n i k a, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Powaniu przy współudziale Stow. Historyków Sztuki, Pozn .
Tow. Przyjaciół Nauk i Dyrekcji Muzeum Narodowego. Referat "Stanowisko M. Kope<rnika w kulturze poLskiej" wygłosił prof. dr M ..
S z c z a n i e ck i. W części artystycznej wystąpił chór Państwowej Fil-harmonii Poznańskiej pod batutą S. S t u l i gr o s z a. 28. V. 1953 r. Uroczyste Zebranie z okazji 410 rocznicy śmierci M. Kopernika, zorganizowane wspólnie z Polskim Tow. Przyrodników im. Kopernika. Referaty wygłosili: prof. dr J. W i t k o w ski - "Astronomiczna reforma:
Kopernika", prof. dr Sz. S z c z e n i o w s k i "Znaczenle Kopernika
d!a rozwoju nauk przyrodniczych". Część artystyczną wypełnił Zespól
Kameralny Państwowej Filharmonii w Poznaniu.
W roku 1954 włączyliśmy się do ogólnokrajowej akcji odczytowej,
związanej z zaćmieniem Słońca, a zorganizowanej na szeroką skalę
skalę przez Zarząd Główny PTMA. Prelegenci nasi w ramach tey
akcji dotarli do odległych miejscowości rozsianych na terenie Polski:
w powiatach Zielonej Góry, Szczecina, Augustowa, Siemiatycz, Bielskru
Podlaskiego, wygłaszając odczyty w szkołach, zespołach PGR i gromadach wiejskich. W powyższej akcji wzięli udział: dr M. Woj c i e-chowski, mgr B. Zieleziński, inż. T. Palej, inż. J. Wosicki, T. Lisiak, mgr S. Kubiak, z. Mann.
W czasie zaćmienia Słońca 30. VI. 1954 r. przeprowadzono kompleksowe obserwacje w Fotaszach pod Poznaniem, zorganizowane przez:
prof. dr B. Kiekzewskiego. Wyniki tych obserwacji opublikowano,
w Kosmosie B, rok I, zeszyt 1/1955.
Z większych imprez publicznych na podkr.eślenie zasługuje akcja,
popularyzatorska przeprowadzona na Rajdzie Nadodrzal'l.skim, zorganizowanym przez Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego.
Rajd trwał dwa tygodnie w sierpniu 1959 r. W pokazach nieba i licznych prelekcjach astronomicznych, prowadzonych przez mgr B. F a 1k i e w i c z, wzięło udział 7816 osób, głównie młodzieży miejscowej
ludności i wycieczek zagrankznych.
Na odcinku samodzielnych prac obserwacyjnych wyróżnili się: mgrWł. L i s i ak (plamy słoneczne), Aleksander H o f f m a n (opracowanie
efemeryd dla Poznania; Słońce, Księżyc i planety), mgr B. F a l ki ewic z i inż. J. Siej k o w ski (obserwacje zórz polarnych, meteory,.
gwiazdy zmienne), Z. Kan d z i o r a (służba czasu), dr J. D o brzyck i (opracowanie i wydanie w P. T. P. N. "Atlasu Nieba Gwiaździ
stego").
Od początku istnienia Oddział nasz zwracał szczególną uwagę na
sprzęt obserwacyjny, w związku z czym powstała sekcja szlifierska.
Członkowie jej wykonali ogółem 25 teleskopów amatorskich, pod kierunkiem pp. A. G o n i i i Z. Kan d z i o r y. Część z nich została wystawiona na Wystawie Dziesięciolecia Dorobku Naukowego w Muzeum
Narodowym w Poznaniu w 1955 r., oraz w lokalu własnym przy ul.
Chełmońskiego
l, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich
w 1957 r. Dalszym osiągnięciem sekcji szlifie;rskiej było wykonanie
zwierciadła o średnicy 25 cm do teleskopu w Dostrzegalni, która została Żbudowana dzięki poparciu Zarządu Głównego, a otwarta na
XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, w 1955 r., w parku im.
Kasprzaka. Od tego czasu Dostrzegalnia cieszy się dużą popularnością do l. I. 1961 r. zorganizowano 176 publicznych pokazów nieba, w których
wzięło udział przeszło 13 000 osób. Wspólny wysiłek naszych członków
i stała życzliwa opieka Zarządu Głównego przyczyniły się do rozwoju
naszego Oddziału. ObOik: wymienionych wyżej członków, którzy brali
czynny ud~ial w pracach Oddziału od początku jego istnienia, należy
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podkreślić ofiarną pracę pp. Władysławy i Aleksandra G o n i ów,
którzy opiekują się od lat bezinteresownie Dostrzegalnią i prowadzą
stale pokazy nieba, p. mgr Barbary F a l k i e w i c z - niestrudzonej
naszej prelegentki, p. Wacława Z a w i d z k i e g o długoletniego ·
skarbnika Oddziału, oraz sekretarki Oddziału - p. Eugc:nii Tur o ls k i ej, która z dużym zapałem, energią i inicjatywą prowadzi wzorowo sekretariat oraz bierze czynny udział w życiu Oddziału.
Zarząd Oddziału FTMA w Poznaniu

RECENZJE
Tropiciele niebieskich szlaków, li:. J. Pokorny,
str. 256, cena 10 zł.

Książka

i Wiedza,

W ubogiej w języku polskim literaturze historii astronomii pojawiła
nowa pozycja, traktująca o naJrodzinach nauki o niebie, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu myślicieli greckich. Autor, po zaznajomieniu czytelnika z a<;trol.ogią babilońską i tajemną wiedzą o niebie
Egipcjan, przechod.zd do szczegółowego omówienia osiągnięć licznej rzeszy astronomów, kosmologów i matematyków greckich. Przez łamy
książki przewija się dorobek D e m ok r y t a (V w. prz. n. e.), twórcy
pojęcia atomów, który 23 wieki przed W. Herschelem rozpoznał w Drodze Mlecznej zbiorowisko dalekich gwiazd. Dochował się też list mieszkańców miasta Abdery, skierowany do lekarza H i p p ok rat e s a,
aby uleczył "wariata" Demokryta.
Dalej zaznajamiamy się z poglądami prekursora Kopernik a,
Arystar c h a z Sarnos (III w. prz. n. e.). Uważając Słońce za centralne ciało w Kosmosie, pokusił się pierwszy o wyznaczenie jego odległości od Ziemi. Znalazł, że jest 18-20 razy odlegle'sze, niż Księżyc. Czytamy też dziej e "mędrca ze Stagilry", Ary s t o t e l e s a (384-322 prz.
n. e.), twórcy przYII"odniczego świA.topoglądu, obowiązującego w charakterze kanonu do końca wieków średnich.
Poznajemy osiągnięcia pierwszego geodety, Eratostenesa (276-195
prz. n. e.) i opis jego pionierskiego pomiaru długości promienria Ziemi,
kiedy to otrzymał waa:tość zaledwie o 150fo większą od rzeczywistej.
Pojawia się też postać największego astronoma starożytności, H i pp ar c h a, który około r. 125 prz. n. e. na wyspie Rodos przemierzał
niebo, stwarzając pierwszy katalog 1022 najjaśniejszych gwiazd nieba.
Kata!log ten bez żadnych zmian znajdujemy w "Atmageście" P t o l em e u s z a i w "De Revotutianibus" Kopernika. Hipparch odkrył tak
subtelne zjawisko, jak ruch precesyjny punktów równono::y.
Interesujące są dzieje mędrców aleksandryj kich i losy liczą::ej
pół miliona rękopisów biblioteki w Aleksandrii, kilkakrotnie palonej
w ciągu wieków.
Auto!I' z wyksrutałcenia astronom, entuzjasta antycznego świata filozofów greckich. w pracy swej posługuje się stylem lekkim i żywym,
co zachęca do lektury. Książka błędów merytorycznych z zakresu
astronomii nie zawiera. Jest godna zalecenia miłośnikom astronomii.
Lekturę ułatwia 64 rycin i wykresów.
J. Gadomski
się

Z KORESPONDENCJI
Czy Galileusz

wydał mapę

w 1636 r. ?

Niedawno została wydana w Czechosłowacji książka o Księżycu
J. S a d i l a (Cil mesie, Praha 1960) Autor na str. 126 pisze o wydanej
przez G a 1 i l e u s z a w 1636 r. we Florencji mapie Księżyca, która mia-
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ła być już

tak dokładna, że przyczyniła się do odkrycia libracji Księżyca
(to samo pils1ze Sadil w ksliążoe Mesie, Praha 1953).
Ciek~a~We jest z jakiego źródła czerpał SadiJ. tę wti..adomość , p0111Jileważ
żaden z b!iog~rafów GaJi[eus.w., ltllie wspominał o tej Inalpie. Zres:z.tą wystarcrzy umażnie przestudiKlmać żydoryiS GaUleusza, aJby dojść do wniosku,
że Gał.iJ.eusz mapy takiej nie wydał. PrZiecież w 1633 r. odbył się drugi
proces Galileusza, po którym był on pod na~dz;orem Inkwirzycji i nie
mógł publilkować żadnej pna.cy, która propagoMllałaby teorię heliocentryczną Kopernika, a tym bM"IdZJiej publikować jej we Floll"encji
będącej pod silnym wpływem Inkwirzy•c j:i. GaWe'UJSIZ srtwtierdziwszy, że
K!siężyc stale zwrócony jest do Ztemi tą sa~mą strloną, zwrócił uwagę na
kołysanie się Księżyca, któremu 111adał narzwę libracji, pier~s,zą jednak
o tym wd!adomość podał A n t o n i n i e m u w Hiścrre ·z 20. II. 1637 r.
Zapewne o libracji KS!iężyca Gailileusz wiledzŁał już coś niecoś wcześ
niej, .ale chor1C~ba, proces, a następnile ślepota, która diotkinę~a, go na 4 lata
przed śmieroią, nie pozWio,liły mu ZibaJdać bliżej tego zjawiska i opracowail1!iem l:i.bra,cji Księżyca zajął się dop~em H e w e l i u s. z.
Byłoby ba'l1dz.o interesujące dLa hilstorH selenog1raifii, jalk również dla
b~ognafirl. Galileusza, gdyby Sadlil podał źródło, z którego wziiął tę wiadomość.

W tej samej książce, na str. 128 a'UJtor p1sze o nomenklaturze Księżyca,
w związku z czym chcę dać pewne wyjaśnieniia. Otóż narz:wy krate;rów
i mórz księżycowych pochodzą głów111ie od R!~cclloriego, natomiast od Hewe,li<u:sza pochodzą tylko nazwy łańcuchów g6!1skich: Alp i Apenii,n,
oraz na'Z'Ny przylądków: PvomontoriJum Agarum, Promon<toll"ium Acherusia i Pr.omonto,rium Enatrium. Nazwa Karpat i pozosta'łych łańcuchów
górskiich pochodzi od późniejszych badaczy Księżyca. Według nomenklatUJry Heweiliusrza kra,m a poło:ilona na północ od kr:ateru Koperrok
(łańcuch górSiki Karpaty i okolica) nosi blka odrębnych naJz.w, j:ak: Mons
Mycornius, Mons Eryx, Mons Cra<taJs. i Mons Hereus.
St. R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK HISTORYCZNY
18 sierpnia 1825 r. zostało otwarte Obserwatorium Warszawskie
Franciszek Ar m i ń ski, profesor astronomii Uniwersytetu Warszawskiego, po długich zabiegach uzys.kał w 1819 r. fundusze na budowę
obserwatorium. Na wydzielonym z Łazienek Królewskich terenie prace
budowlane trwały z przerwami 5 lat. Z tonowych bloków ciosanych
z piaskowca wzniesiono wysokie słupy pod narzędzia obserwacyjne
(jeden ze słupów z datą 1825 r. znajduje się w Ostrowiku). 18. VIII.
1825 r. Armiński podpisał protokół odbtoru gmachu (Urania, XXX, 138).
Ustawienie narzędzi trwało rok, przy czym dyrektor pracował osobiście
jako rzemieślnik.
Równocześnie zaplanowano regularne codzienne obserwacje meteorologiczne prowadzone do dziś. Stanowią one jeden z niewielu na świe
cie tak długich i nieprzerwanych ciągów obserwa•:::yjnych (przerwę w latach 1944-45 spowodowało spalenie obserwatorium).
Następca, Jan B ar a n o w ski, przetłumaczył na język polski i wydał drukiem wszystkie dostępne wówczas prace Kopernika. Posiłkował
SI~ przy tym rękopisem "De Revolutionibus" odszukanym właśnie
-N Pradze.
Obserwatorium Warszawskie dało nauce polskiej kilku zasłużonych
astronomów: JaJna Kowa l czy k a, Adama Praż m o w ski e g o i Ta<ieusza B a n a c h i e w i c z a.
J. Gadomski
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PORADNIK OBSERWATORA
Mikrometryczny krzyż dzielony
Do pomiarów utworów na powierzchni Księżyca, np. średn i c kraterów,
stosujemy mikrometryczny krzyż dzielony. Jest to neutralne optycznie
szkiełko, na którym w postaci rys jest krzyż z podziałką (Rys. 1). Mikrometryczny krzyż dzielony umieszczamy dokładnie w ognisku okularu F (Rys. 2, a = okular typu Huygensa, b = okular typu Ramsden3).
Pomiaru utworu (krateru) księżycowego dokonujemy następująco:

a)
5

-S

Rys. Z
Pierwsza czynność to ustalenie wartości jednej podziałki krzyża. Obieramy i mierzymy w najbliższej okolicy obszaru Księżyca, gdzie dokonujemy pomiaru, szczegół dokładnie rozeznany przez międzynarodowe
pomiary; na przykład: szczegół ten ma 40 km średnicy (dane te czerpiemy z książek), a 10 podziałek krzyża pokrywa dokładnie połowę tego
,szczegółu, jedna więc podziałka odpowiada w tym momencie około
2 km. Teraz mierząc szczegół badany, mnożymy tę wartość przez odpowiednią ilość podziałek i w ten sposób otrzymujemy średnicę (w km)
mierzonego krateru.
Pomiar szczególu dokładnie rozeznanego przez międzynarodowe po~
miary, powtarzamy podczas każdej obserwacji, ponieważ wartość jednej podziałki krzyża zmienia się w zależności od wielkości kątowej
Księżyca (apogeum i perigeum). Pomiar utworu badanego, należy powtórzyć kilkakrotnie, obracając w międzyczasie krzyż o 180•, następnie
sumę zmierzonych wartości dzielimy przez ilość pomiarów. W ten sposób zwiększamy dokładność pomiaru.
W centralnych częściach tarczy Księżyca, kratery mają kształty
koła należy mierzyć oś pionową, natomiast w partiach brzegowych
tarczy Księżyca, kratery przedstawiają się nam jako elipsy - mierzymy
wówczas ich dłuższe osie.
Amator mający reflekto,r o średnicy 15 cm może więc znacznie roz~
szerzyć swe obserwacje Księżyca.
St. R. B1·zostkiewicz
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował
Sierpień

.·:zo.ch .
l

Wscll .
----r---ł k>l''-t----

W tym

G. S itarski
1961 r.

miesiącu nastąpią

dwa za-

ćmienia: obrączkowe zaćmienie Słońca
częściowe zaćmienie Księ
życa 26 sierpnia. To ostatnie widoczne
będzLe w Polsce, natomiast ciekawe
zaćmienie Słońca nie będzie widoczne
w Europie. Obrączkowe zaćmienie Słoń
ca może rnastąpić wówczas, kiedy Ksi_!!życ znajdzie się w takiej odległości
od Ziemi, że ś·rednica jego tarczy na
niebie jre srt mniejsza od średnicy tarrczy
Słońca. Jeśli w tych warunkach zdarzy
się centralne zaćmienie Słońca (tzn.
w czasie największej fazy zaćmienia
środki tarcz Księżyca i Słońca prawie
się pokrywają), to wtedy nie obserwujemy całkowitego zaćmienia, ale wokół
ciemnej tarczy Księżyca widoczny jest
wystający brzeg tarczy Słońca w postaci jasno świecącego pierścienia. Ob-

11 sierpnia i

' 8------"-q !-;<,.ll;----

9 _ _ _~;1.1<'~---

serwowana z zi,e mi średnica tarczy
Słońca zmienia się na skutek eliptyczności orbity Ziemi w granicach 32:6
do 31:5, ale zmiany średnicy tarczy
Księżyca (na skutek eliptyczności orbity Księżyca wokół Ziemi) są więks.ze
i one to decydują o możliwości nastą
pienia obrączkowego zaćmienia Słońca.
Na przredostatniej stronie kalendarzyka
podawana jest najmniejsza i najwięk
sza obserwowana z Z:ire.mi średnica tarczy Księżyca i widać, że 11 sie11pnia
Księżyc jest właśnie najdalej od Ziemi,
a więc średnica jego tarczy p!rzyjmuje
w tym dniu wartość najmniejszą.
Z planet widoczny jest przez ·całą
noc Jowisz i Satum, a nad ranem
także
Wenus. Pozostałe planety są
praktycznie niewidoczne z powodu
bliskiego sąsiedztwa Słm'J.ca.
Po północy możemy obserwawać
przez większe lunety dwLe planetoidy
nkoło 9 wielkości: Florę i Juno. Nawiązując do obserwacji z lipca może
my w tym miesiącu wyznaczyć już pQ-czątek pętli zakreślanych na niebie
przez obie planetki w okresie ich widoczności.

ld4h

Neptun

w

kwadraturze

ze

Słońce.

1/2d Obserwujemy przejście 2 ksir;Jowisza i jego ciernia po tarczy

.życa
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planety. Księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy i przestanie być widoczny o 22h36m, a jego cień pojawi się o 22h58m. Ks,iężyc 2 ukaże się
:znowu o lh27m, a jego cień będzie jeszcze widoczny do lh5Qm. Pod
koniec nocy możemy także zaobserwować początek zakrycia l księ
życa Jowisza przez tarczę planety o 3h42m.
2/3d Tej nocy obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia po
tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety o Qh5lm,
a jego cień pojawi się o lh4m. Z kolei księżyc l ukaże się o 3h8m"
:a cień zejdzie z tarczy o 3h22m.
3dl8h Merkury w punkcie przysłonecznym na swej orbicie.
3/4d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyc_a
.Jowisza. Księżyc l ukryje się za tarczą o 22h8m, a o Qh39fll8 ukaże się
nagle z prawej strony (patrząc przez lunetę odwracającą) blisko brzegu
tarczy.
4/5dlh42m Foczątek zakryoia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. Księżyc ten nie będzie już widoczny do końca nocy.
7d2Qh Księżyc w niewidocznym złączeniu z Wenus w odległości 2°·5.
8/9d Księżyc 2 Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety. Księżyc 2 rozpocznie przejście o Qh50m, a jego cień o lh33m.
Koniec zjawiska nastąpi już po zachodzie Jowisza w Polsce.
lQd Nad ranem, tuż przez zachodem Jowisza, obserwujemy jeszcze
początek przejścia l księżyca (o 2h35ID) i jego cienia (o 2h59m) na tle
tarczy planety.
10/ lld Wieczorem koło Jowisza widoczne są tylko trzy jego księ
życe, bo księżyc 2 ukryty początkowo za tarczą, a potem w cieniu
"Planety, ukaże się o 22h481"fll. W tym czasie księżyc l zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza i ukryje się za nią o 23h52m. Ukaże się znowu
:z cienia planety po drugiej stronie tarczy o 2h341"fl2.
'lld6h Niewidoczne złączenie Merku::-ego z Księżycem w odległości
.3°. Około południa nastąpi niewidoc7..ne w Polsce obrączkowe zaćmie
nie Słońca. Zaćmienie jest widoczne we wschodniej części Ameryki
Południowej, w południowej części Atlantyku, w południowej Afryce,
na Oceanie Indyjskim i na północnym wybrzeżu Antarktydy. Wieczorem natomiast obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia 20
tarczy Jowisza. K'Siężyc l zetknie się z brzegiem tarczy o 2lhlm, a jego
cień ukaże się o 2lh27m. Księżyc l widoczny będzie znowu o 23hl9rh,
:a jego cień zejdzie z tarczy planety o 23h45m.
12d4h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległości 1°.
12/13d Promieniują Perseidy. Tej nocy przypada maksimum obserwowanych meteorów z tego roju, którego radiant leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt. 3h8m,, dekl. +58°.
14dl7h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem. O 2Qh wąski sierp
0
Księżyca przechodzi o 2. 3 na południe od Marsa. Zaraz po zachodzie
Słońca możemy próbować odszukać Marsa przez lunetę, przyjmując
jako punkt orientacyjny łatwy do odnalezienia sierp Księżyca (Marsa
znajdziemy na północ od Księżyca, w odległości nieco większej niż
4 średnice jego tarczy),
15/16d Wieczorem widać koło Jowisza tylko trzy jego księżyce, bo
księżyc 3 przechodzi właśnie na tle tarczy planety i jest niewidoczny.
O 2Qh46m na tarczy Jowisza pojawi się cień 3 księżyca, a sam księ
życ 3 kończy przejście i ukaże się o 22hl4ffi. Jego cień zejdzie z tarczy planety o Qh22m.
16dl7h Merkury w niewidocznym złączeniu z Uranem w odległo
ści l

0

•

16/ 17d Koło Jowisza widoczne są cztery jego księżyce, a na tarczy
planety cień 4 księżyca. Plamka cienia opuści tarczę Jowisza o Qh32m.
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17/ 18d2lh2lm Obserwujemy zakrycie 2 księżyca Jowis,za przez tarplanety. Księżyc 2 ukaże się znowu dopiero o lh26m wychodząc
z cienia planety dość blisko prawego brzegu tarczy. W tym czasie do
lewego brzegu tarczy zbliża się księżyc l i ukryje się za nią o lh37m.
18/ 19d Obserwu jemy całkowity przebieg przejścia l księżyca i jego
cienia po tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety o 22h47m, a jego cień pojawi się na niej o 2lh23m. Księżyc l zejdzie z tarczy o lh4m, a jego cień o lh40m.
19dl2h Uran w złączeniu ze Słońcem. Wieczorem spostrzegamy
koło Jowisza brak l księżyca, który wyjdzie z cienia planety dopiero
o 22h57f!14 i ukaże się nagle blisko prawego brzegu tarczy.
22/23d Tej nocy księżyc 3 i jego cień przechodzi na tle tarczy J owisza. Księżyc 3 zetknie się z brzegiem tarczy o 22h2m, a jego cień
pojawi się na !Iliej o Oh47m. KJSiężyc 3 ukaże się znowu o lh36m, a jego .
cień będzie widoczny na tarczy planety aż do zachodu Jowisza w Polscc.
23/24d Księżyc mija w odległości 3° na północ o 17h Satuma, a o Jh
Jowisza.
24d Przed północą obserwujemy zakrycie dwóch księżyców Jowisza przez tarczę planety. O 23hOm skryje się księżyc 4, a o 23h40m
księżyc 2. Księżyc l również zbliża się do brzegu tarczy, ale jego zakrycia, jak i ukazania się księżyców 4 i 2 już w Polsce nie zoba czymy.
25/26d Po północy obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy
o Oh33m, a .iego cień pojawi się o lhl8m. W tym czasie, kiedy cień
l księżyca odbywa swą wędrówkę po tarczy Jowisza, zwróćmy uwagę
na nasz ziemski Księżyc. Nad ranem możemy bowiem zaobserwować
początek częściowego zaćmienia Księżyca. Księżyc wchodzi w półcień
o 2h37m, zaćmienie częściowe (czyli wejście Księżyca w cień Ziemi)
rozpoczyna się o 3h35m, a w chwili największej fazy zaćmienia o 5h3m
Księżyc w Polsce już prawie zachodzi (w Warszawie o 5h39m).
Ciekawe, że austriacki astronom Oppolzer w swym wielkim tzw.
kanonie zaćmień, obejmującym wszystkie zaćmienia Słonca i Księżyca, .
jakie nastąpiły i nastąpią w latach od 1208 przed n. e., aż do r. 2161
n. e. (8000 zaćmień Słońca i 5200 zaćmień Księżyca!), podaje zaćmienie
Księżyca z 26 sierpnia br., jako całkowite. W rzeczywistości jest to
zaćmienie częściowe, ale "prawLe" całkowite, bo w czasie największej
fazy w deniu Ziemi skryje się 99.4% średnicy tarczy Księżyca.
Zaćmienie to należy do serii, która rozpoczęła się w r. 1835 zaćmie
niem częściowym i stanie się całkowitym dopiero w r. 1979. ·warto
jeszcze przypomnieć, że zaćmienie Księżyca (w przeciwieństwie do
zaćmienia Słońca) widoczne jest z każdego punktu Ziemi, gdzie tylko
w tym właśnie czasie Księżyc widoczny jest na niebie.
26/27d Obserwujemy ciekawe zjawiska w układzie księżyców Jowisza. Wieerorem widać koło Jowisza trzy jego księży.ce i cień księ
życa 2 na tarczy planety. Księżyc 2 jest niewidoczny na tle tarczy
Jowisza i ukaże się dopiero o 2lh22m. W tym czasie księżyc l zbli7.a
się do ·brzegu tarczy i skryje się za nią o 2lh49m. Plamka cienia księ
życa 2 kończy swą wędrówkę o 22h52m, a księżyc l po przejściu za
tarczę wyjdzie z cienia planety o Oh52f!12. 'Dej nocy warto także obserwować Algola, którego minimum blasku przypada o Oh40m.
27/28d Obserwujemy koniec przejścia l księżyca i jego cienia na
tle tarczy Jowisza. Księżyc l ukaże się przy brzegu tarczy o 2lhl7m,
a jego cień widoczny będzie jeszcze do 22h4m.
29/30d Księżyc 3 Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i ro:.:poczyna przejście na jej tle o lh2Bm.
czę
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Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu w ś ród gwiazd, por ównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyż ej współrz ędnych (epoka 1950.0) .
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA

25S.

OKŁADCE

Pierwsza strona okladki:
Zasłużony radioteleskop w obserwatorium Jodren Bank (Anglia)'
sfotografowany na tle nocnego nieba.
Znak Zodiaku: Panna

Druga strona okladki:
śląska

stacja geofizyczma w Raciborzu. Sejsmografy Mainld (fot.
J. P a g a c z e w ski)
Trzecia strona okladki:
U góry: Grupa finalistów IV Olimpiady Astronomiczno-Geograficz-

z Komisją Olimpiady (Fot. Ewa G a z d a).
Dostrzegalnia Oddziału Poznańskiego PTMA w Parku im.
Kasprzaka (fot. A. G o n i a).

nej

łącznie

U dolu:

Czwarta strona okladki:

Jedna z gazowych mgławic galaktycznych sfotografowana w górskim obserwatorium astronomicznym w Ahastumani (ZSRR).

TO i OWO
Z pomiarów świecenia tła nieba nocnego wiadomo, że świeci ono
z taiką siłą j•a kby ma l sekundz;ile kwadratowej nieba zmajdowała si~
gwiazda o blasku przynajmniej 23J11 l 0 kwadratowy nieba świeci zatem
tak, jakby po jego rpowienzchni został "ro.zlam.y" blask gwiarzdy około sm.
Całe .nilebo świeoi talk jak gwiaz.da o jasności około -4m, co odpowiada
niemal najśw.ietniejszemu blaskowi WenJUS. świecenie to pochodzi od
zjawisk z01rwrwych i od rekombinacji jonów w górnych warstwach
atmosfery. W rachunku tym pominięto oczywiście świecenie gwiazd
i planet. Oczywiście oszacowande to ma charakter bardzo przybliżony
dotyczy tylko miejsc położonych z dala od świateł miejskich.
A. Marks

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Sierpień
Biała

Podlaska - Ul.

Białystok
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P. T. M. A.

1961 r.

Powlatowy Dom Kultury.

Kilińsklego l,
Zakład Fizyki Akademii Medycznej.
odbywają się po uprzednim zgłoszeniu teletonlcznym na nr 5591

Pokaz:~t

wew. 61.
- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym.
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 1 piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki 1 czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (teł. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin.
Katowice - Szopena 8 m. 3. z list. Cezarego Janiszewskiego.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20, W dniach 10 1 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja Instrumentalna w lokalu własnym czynna w plątkl
w godz. od 18-21.
Częstochowa
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Krosno njW - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Łódź - Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 10, V p., pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18-20
i w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
1 w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-7ł
(W. Radziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym .
..Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, liT piętro .
..Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nll!ba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20 .
.Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki i 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 im. Kasprzaka.
W miesiącu sierpniu Sekretariat nieczynny.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechn!kl Szczecińskiej,
AL Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu się
z T. Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 586.
Toruń Lokal własny przy ul. Kopernika 17. Sekretariat l biblioteka czynne
w poniedziałki 1 czwartki w godz. 16-20 oraz w soboty w godz. 17-19. Pokazy nieba w każdy bezchmurny czwartek w godz. 19-21.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godzinach 16-21.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9-11 l 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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JERZY POKRZYWNICKI-

War~wa

O NIEZWYKŁYM ZJAWISKU METEOROWYM
NAD AMERYKĄ POŁNO CNĄ W DNIU 9. II. 1913

1·.

Możliwość istnienia "meteorowych satelitów Ziemi" . .leszcze
jedna hipoteza pochodzenia tektytów.
a ogół kosmolity spotykając Ziemię albo "spalają" się
całkowicie w jej atmosferze, albo przezwycit::żając je'j
destrukcyjne działanie, spadają na Ziemię w postaci ciał,
które nazywamy meteorytami. Może się jednak zdarzyć, że
kosmolit trafi w sferę aktywności Ziemi z tak skierowaną
prędkością, że zostanie w tej sferze uwięziony. W tym wypadku może on krążyć wokół Ziemi jako jej lilipuci satelita.
Jeśli krążąc wokół Ziemi na stosunkowo niewielkie .i wysokości
nad jej powierzchnią spotykać będzie opór środowiska w postaci chociażby najbardziej rozrzedzonej atmOISfery, to wcześniej czy później musi spaść na Ziemię o ile w czasie
swych licznych okrążeń nie rozpyli się wcześniej całkowicie
w jej atmosferze. Na możliwość uwięzienia ciał kosmicznych
przez Ziemię zwracał już uwagę prof. F i e s e n k o w na
I Konferencji Meteorytowej odbytej w Moskwie w r. 1950,
nazywając te ciała "meteorowymi satelitami Ziemi".
Czy takie ciała zostały jednak już na Ziemi zaobserwowane? Być może możnaby do nich zaliczyć meteor obserwowany przez P e t i t a 21. III. 1846 r., lub słaby meteor z 7. VII.
1892 r., którego tor o długości 1435 km był prawie równoległy
do powierzchni Ziemi, przy czym przelot meteoru miał trwać
aż 40 sekund.
Do najciekawszych jednak tego rodzaju przypadków zaliczyć należy przelot wielkich i licznych meteorów obserwowany około 21 11 czasu miejscowego 9. II. 1913 r. nad Kanadą,
USA i nad północnym Atlantykiem (Bermudy, Cap Sao Roque,
5 statków na oceanie). Było to zjawiiSka jedyne w swoim rodzaju, o skali ni~dy i nigdzie dotychczas nie widzianej. "Procesja" majestatycznych powolnych, podobnych do rakiet kul
ognistych i meteorów przesunęła się nad południowym Ontario,
"paląc" się i krusząc na swej drodze w postaci mniejszych
meteorów, część których gasła a część leciała dalej. Zjawisko
wywołało sensację w okolicy Toronto i prof. C. A. C h a n t
z uniwersytetu w Toronto rozpoczął niezwłocznie badania.
Oto podany przez niego opis zjawiska (l) i (5) w moim
wolnym przekładzie:
,.W dniu tym, około 9.05 wieczorem, ukazało się nagle na
północno-zachodnim niebie ogniste, czerwone ciało, którego
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i w ślad za którym
jego kolor przypomido niej, ws_~::omniane
ciało nie wykazywało tendencji do opadania w kierunku powierzchni Ziemi. Przeciwnie, biegło ono naprzód ze szczególną,
majestatyczną powolnością po dokładnie horyzontalnej linii
i kontynuując swój bieg bez najmniejszego pozomego
opadania w kierunku powierz,c hni Ziemi - poruszało się na
południowy-wschód, gdzie po prostu zniknęło w oddali".
w

miarę zbliżania się
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ciągnął się długi ogon... Ten ogon oraz
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Rys. l. Rysunek ten został wykonany przez C. Mac Vicar Duncan
w Thamesville, Ontario. Według jej opisu w grupie l lecia)o setki
.,iskier", w grupie 2 - kilka tuzinów, w następnych grupach - nieco
mniej. Obiekt 5 to wielkie ciało lecące samotnie.

"Poprzednio widziane były i inne ciała biegnące z północno
zachodu, wylatujące dokładnie z tego samego miejsca na nieb1e jak to pierwsze. Biegły one dalej z tą samą "dostojną"
powolnością w dwójkach, trójkach lub czwórkach z ciągną
cymi się za nimi ogonami jednak nie tak jasnymi i długimi,
jak w pierwszym przypadku (ryc. l i ryc. na 2 str. okładki).
Niektóre doniesienia podawały , że blisko środka tej "wielkiej
procesji" znajdowała się wielka gwiazda bez ogona i że podobne ciało zamykało pochód. W chwili gdy wspomniane ciała
nikły, lub wkrótce po nich, słyszane było w wielu miejscowościach wyraźne "grzechotanie", jak gdyby dalekich grzmotów, lub turkot, jak gdyby wozu przejeżdżającego po nierównej
drodze lub po moście. W niektórych miejscowościach słyszano
trzy podobne dźwięki o krótkich przerwach pomiędzy nimi
i w tym czasie pewna liczba osób odczuła wstrząs Ziemi lub
domów. Całkowitego czasu przebiegu zjawiska nie można
ustalić dokładnie, jednak wynosił on prawdopodobnie 3,3 minuty".
Później M e b a n e ustalił, że wspomnianego rodzaju detonacje (tj. słyszane w Toronto) trwały aż na odległość 200
mil - do Towandy w Pensylwanii (5).
W wyniku swych dochodzeń i analizy zjawiska Chant
doszedł do wniosku, że meteory biegły prawie równolegle do
Ziemi na wysokości nie większ ej niż 48 km z prędkością geocentryczną ok c ło 10 km/sek. Ostatecznie doszedł do wniosku,
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że zaobserwowane ciała były przejścirowymi ("temporary") satelitami Ziemi, utrzymującymi się na orb~cie kołowej, praktycznie równoległej do po·w ierzchni ziemi (stopniowo niszczone
tarciem atmosfery). Wybrał on dla ich orbity wieLkie koło
rozpoczynające się 32 km od Toronto i przecinające równik
w pozycji, 32°W i azymucie 54°,5.
Przelot ten, jak się początkowo zdawało, objął przestrzeń
2 razy większą od wszelkich innych tego rodzaju zjawisk
i mógł być prześledzony na przestrzeni 2400 km. Jednak dalsze,

Rys. 2. Rysunek przedstawia niemożliwość przyJęcia dla Cyrylid
orbity parabolicznej, a tylko kołowej równoległej do zakrzywienia powierzchni Ziemi.
później dostarczone dane obserwacyjne
zylii przedłużyły jeszcze tę przestrzeń

z nad Atlantyku i Brado 9000 km.
Dane Chanta były analizowane przez specjalistów i przez
nich omówione (m. in. przez P i ck er i n g a i F i s h er a).
Pickering np. zauważył, że chociaż prędkość kosmolitów satelitarnych blisko Ziemi wynosi 8 km/sek, to z jego obliczeń
wynikało, że zaobserwowana prędkość była o połowę mniejsza.
Dalej starał się dowieść, że obserwacje nie wykazują istnienia
"wielkiego koła" i że "procesja" obserwowana w Saskatchewan
nie biegła po tej samej trasie co obserwowana w Turanto (3).
Skądinąd Fisher zwrócił uwagę m. in. na niemożliwość
przyjęcia proponowanej przez Chanta orbity z uwagi na jej
wielką bliskość do Ziemi. Ciało biegnące na wysokości 48 km
nad Ontario musiało, zdaniem Fishera, zetknąć się z powierzchnią Ziemi przed osiągnięciem równika. Opór atmosfery
powinien by w każdym razie przeszkodzić tak długiemu lotowi z wyjątkiem brył o olbrzymiej masie. Toteż zaproponował
on wysokość przelotu na 65 - 72 km (3).
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Pomijając kilka wersji na temat tzw. UFO, będących rzekomo przyczyną opisanych zjawisk, należy jeszcze wspomnieć
o hipotezie C. C. Wy l i e g o, który opisane zjawiska przypisywał zwykłemu "deszcwwi meteorów". Hipoteza ta spotkała
się jednak z przekonywującą krytyką ze strony L a P a z a (2)
i, jak zobaczymy dalej, Mebane'a i O'Keefe'a.
Mebane przedsięwziął, jak się zdaje, w latach 1955-56
zbieranie danych z wielu czasopism, omówił je szczegółowo
i szczegółowo przeanalirz:ował. W wyniku doszedł do wniosku,
że wspomniany przelot był raczej ciągły i składał się z kilku
grup kosmolitów, biegnących w tym samym kierunku, nie
mniej uważ·ał, że charakterystyczny "łańcuszkowy" ("processionaL") charakter zjawska został nad USA rzeczywiście
zaobserwowany. Obserwowano wiele jasnych bolidów ale
oznaczenia ich jasności nie podano.
Zagadnienie wyjaśnienia charakteru zjawiska podjął John
O'Keefe z Gaddard Space Center (National Aeronautics and
Space Administration) (4) na tle wspomnianej tylko co hipotezy Wylie'go.
"Zadna normalna orbita meteorów - pisał O'Keefe - nie
może być zgodna z obserwacjami (Cyrilid). Główną trudność
(przyjęcia hipotezy Wylie'go, przyp. aut.) stanowi okoliczność,
że obserwacje wskazują na orbitę, która biegła w ślad zakrzywienia powierzchni Ziemi po łuku prawie 90°". Autor ten
uważa, że uzyskane dane mogą być wytłumaczone satelitarną
orbitą wokół Ziemi z okresem 90 minut, nachyleniem orbitalnym 51°,6 i zerowym mimośrodem. W tym wypadku nasza
meteorowa "procesja" może być uważana za obserwowaną
destrukcję "naturalnego" satelity lub satelitów Ziemi, pogrą
żających się stopniowo w gęstsze warstwy atmosfery (4).
Z innej pracy J. A. O'Keefe'a (5), w której zawarta jest
analiza całego materiału obserwacyjnego, dowiadujemy się
przede wszystkim, że nasze zjawisko zostało nazwane przez
niektórych przelotem Cyrylid, biorąo swą nazwę (w braku
radiantu lub komety macierzystej) od dnia ukazania, który
był dniem Sw. Cyryla. W pracy swej O'Keefe przyjmuje tę
nazwę, a w ślad za nim i ja używać jej będę w dalszym
tekście.

O'Keefe wywodzi na podstawie całokształtu obserwacji, że
Cyrylidy mogły mieć tylko prawie kołową orbitę wokół Ziemi
a nie orbitę paraboliczną, którą miewają blisko Ziemi zwykłe
meteory biegnące ze stosunkowo małą prędkością w stosunku
do Ziemi (o ile dopędzają Ziemię). Meteory - pisze autor są na ogół niewidoczne na wysokościach ponad 100 km i po-

262

URANIA

ruzeJ 30 km. Gdyby Cyrylidy opadały na Ziemię pod kątem
30°, to ich obserwowana trasa miałaby długość około 140 km,
a okres ich widzialności trwałby tylko 12 sek, przy prędkości
parabolicznej 11,2 km/sek, nie biorąc pod uwagę hamowania
atmosferycznego.
Jest rzeczą jasną, że przyjęcie orbity parabolicznej z perigeum koło Cape Sao Roque nie było możliwe z fizycznego
punktu widzenia (rys. 2). "Wąski" obszar, na którym zjawisko
było obserwowane, byłby trudny do wytłumaczenia, gdybryśmy nłe przyjęli, że CyryHdy biegły jedne za drugimi po

Rys . 3. Trasa Chanta na przestrzeni od prowincji Minnesota do
Nowego Jorku. Trójkąty oznaczają mie'sca pozytywnych obserwacji
Cyrylict. U dołu trasa możliwego następnego pr2lelotu, który nie został
zaobserwowany.
zbliżonych orbitach. Gdyby to był zwykły spadek meteorów,
ich rój byłby bardzo cienki - około 160 km w przekroju
i 3-5 tysięcy km długości. Wobec tego, że taki spadek jest
nie prawdopodobny i wobec innych przytoczonych wyżej

a1r•g umentów dochodzimy do wniosku - stwierdza O'Keefe że ciała stanowiące "procesję" z 9. II. 1913 r. były w rzeczywistości satelitami Ziemi.
Przyjmując jednak tę hipotezę moglibyśmy oczekiwać, że
po upływie 91,5 min.Cyrylidy mogłyby się znów ukazać, tym
razem w południowo-zachodnich częściach USA, jednak O'Keefe w żadnym czasopiśmie nie znalazł jakichkolwiek na
taki temat doniesień (ryc. 3). Te negatywne wyniki prowadzą,
jego zdaniem, do dwóch ważnych wniosków: potwierdzają
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myśl, po raz pierwszy wysuniętą przez Chanta, że Cyrylidy
widoczne były tylko w końco·wym stadium swego biegu po
wielkim kole, oraz że byłoby rzeczą nader nieprawdopodobną,
a:by jakaś istotna ich część mogła się zachować dla dn. giego
swego obiegu Ziemi (5). Ten ostatni wniosek daje nam pełen
znaczenia "klucz" do rozwiązania zagadnienia pochodzenia Cyrylid. To znaczy, że przed przelotem swym nad Toronto,
biegły one wokół Ziemi j:!ko grupa ciał tylko· bardzo małą
ilość razy lub może tylko raz jeden. Załóżmy , że biegły one
pojedynczo po orbitach wiele razy, ale przeloty ich nie zostały
uprzednio zaobserwowane. Ponieważ zaś ciała te były różnej
wielkości i kształtów, efekt hamowania musiał oddziaływać
na nie w różny sposób. Różne opracowania orbity Sputnika I
dioprowadziły do wn~osku, że czas "życia" satelity jest odwrotnie proporcjonalny do współczynnika hamowania.
Najprawdopodobniejszym tłumaczeniem, wywodzi autor,
byłoby przyjęcie poglądu, że Cyrylidy powstały z jednego
ciała, które wykonało uprzednio znaczną ilość okrążeń Zi~mi.
Być może, że perturbacje wywołane przez Księżyc mogły
sprowadzić perigeum tego ciała do niższ.ych warstw atmosfery.
W ten sposób orbita jego skręcałaby się podobni€, jak zostało
to zaobserwowane u sztucznych satelitów: wielka półoś i mimośród orbity malałyby.
Gdy w miarę opadania ciała temperatura jego rosła, zaczynało się ono topić i zmiatane były z jego powierzchni
"krople". Niektóre z nich biegły po głównej orbicie aż do
Cllpogeum, inne zaś, które powstały wcześniej, były b aJrdziej
opóźnione. Dzięki opóźnieniu wywołanemu hamowaniem, te
ostatnie wyprzedzały główne ciało w czasie ostatniego swego
przelotu. Łącznie z wieloma innymi "kroplami", powstałymi
w końcowym stadium - stanowiły one dała spadku. Główną
masą była wspomniana przez Chanta wielka gwiazda bez
ogona, która biegła na końcu "procesji" .
Dalej O'Keefe, opierając się na pracach O p i k a i innych
autorów dochodzi do wniosku, że z kosmolitów typu Cyrylid
mogły powstawać tektyty, a to z uwagi na ich wielkość,
kształty, temperaturę topienia, czas nagrzewania. "Plamisty"
rozkład tektytów na porwierzchni Ziemi zgadza się ze spadkami typu Cyrylid, a nie ze spadkami zwykłych rojów meteorowych.
Co się tyczy hipotez ziemskiego pochodzenia tektytów
a w szczególności pochodzenia ich z wybuchów wielkich
kosmolitów uderzających o Ziemię (hipoteza S pencer a),
to trudno sobie wyobrazić , aby taki wybuch mógł dać pręd-
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do rozrzutu tektytów na tysiące km, przy
czym nie widzimy żadnych określonych centrów, od których
zagęszczenie ich spadałoby we wszystkich kierunkach (5).
Przyjmując hipotezę ziemskiego pochodzenia tektytów, trudno
byłoby również wytłumaczyć brak w nich wody i magnetyzmu
a takiże przewagę w nich związku FeO nad Fe2 0 3 • Proces
przejścia drugiego z tych związków w pierwszy wymaga
tylko kilku minut. Zresztą analiizy chemiczne tektytów przytoczone przez B ak er a wykazują żelazo tylko utlenione
w postaci wymienionych wyżej związków. Najtrudniej jednak
wytłumaczyć tworz.enie się Wielkich "kropel" podczas stosunko'WO stromych spadków meteorytów, gdyby tektyty pochodzić miały z tego źródła. (5)
,W wyniku swych dociekań O'Keefe dochodz.i do wniosku,
że całość danych przemawia mocno za hipotezą, że tektyty
pochodzą ze spadków podobnych do Cyryl.id i że szczególnie
interesującym zagadnieniem byłoby pochodzenie ciała, które
dawało by im początek. Być może sugeruje O'Keefe tektyty mogłyby pochodzić z bryły wyrzuconej z Księżyca
wskutek uderzenia kosmolitu.
Rozważając hipotezę O'Keefe'a, pozwolę sobie przypomnieć
pracę moją o tektytach ogłoszoną w "Uranii" (r. 1959, nr 3
i 4), gdzie m. in. przedstawHem hipotezę Ruf u s a opartą na
założeniu, że tektyty pochodzą z materii oderwanej niegdyś
od Ziemi przy odłączeniu się od niej Księżyca w miejscu
obecnego basenu Pacyfiku. Słabą stroną tej hipotezy, jak
sądzą niektórzy, jest różny od tektytów skład bazaltów ziemskich. Co się jednak tyczy składu tych ostatnich, to nasuwa
mi się uwaga, że skład ten mógł się przecież różnić od składu
powierzchni10wych wa~rstw Ziemi parę miliardów lat temu.
Zresztą żadna hipoteza pochodzenia tektytów nie została
dotychczas ogólnie przyjęta.
W swej wyczerpującej i źródłowej pracy o tektytach ostatnio ogłoszonej przez Bakera (6) rozpatrzył on całokształt tego
zagadnienia i różne hipotezy pochodzenia tektytów. Każda
z nich ma swoje mocne i słabe strony. Jak wynika z krytycznej analizy hipotez ziemskiego pochodzenia tektytów, Baker
zdaje się przychylać do kosmicznego ich pochodzenia, jednak
wielu dowodów przytaczanych na poparcie tej ostatniej hipotezy nie uważa za dostateczne. Za tą hipotezą zdają mu się
przemawiać głównie Australity.
Co się tyczy księżycowego pochodzenia tektytów, wysuniętej przez Niningera jeszcze w latach 1940-47, to
U re y (1955 r.) uważa ją za niemożliwą do przyjęcia z przesłanek czysto astronomicznych.
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Jeślibyśmy jednak przyjęli tylko ogólny wniosek O'Keefe'a
o pochodzeniu tektytów z materii kosmolitów satelitarnych,
to należałoby spodziewać się, że spadek Cyrylid musiał by
dać spadek tektytów. Toteż przekonywującym dowodem tej
hipotezy byłoby znalezienie na ziemi na trasie wspomnianego przelotu jakichś odłamków tektytów. Byłoby to teoretycznie możliwe ale niewątpliwie bardzo trudne. Odłamków
takich, jak sądzić można z literatury, dotychczas nie znaleziono, zresztą nie wiadomo, czy ich w ogóle szukano.
Hipoteza O'Keefe'a posiada tego rodzaju lukę, że nie
wskazuje jaki powinien by być skład i pochodzenie odnośnej
bryły. jeśli odrzucimy z góry jej pochodzenie księżycowe.
G o l d s c h m i d t (1921, 1924 r.) starając się wypełnić lukę
w kosmicznej hipotezie pochodzenia tektytów sugerował, że
Mołdawity, Billitonity i Australity mogły powstać z roju
powstałego z rozpadu wskutek kolizji z innymi ciałami
w przestrzeni kosmicznej większego "kosmolitu" o składzie
bazaltowym (nazwę tę podaje ten autor, na co zwracam
uwagę, jako na okoliczność , że przede mną i inni autorzy
tej nazwy używali). Ten "kosmolit", złożony ze skał kwaśnych, topiąc się rozrzucał "stopione krzemi1
a ny", w postaci
deszczu szklanych kropel ("HimmelgHiser"), które w zimnych
sferach przestrzeni prędko twardniały w postać tektytów.
Kosmolit ten pochodziłby Według S t a i r a (1959 r.) z warstw
powierzchniowych praplanety - rodzicielki meteorytów.
Interesu j ących się głębiej tymi zagadnieniami odsyłam do w spomnianej pracy Bakera {6).
Główne źródła: (l) C . A. C h a n t, Journ. Roy. Soc. Canada, 7, 145
(1913); (2) L i n c o l n L a P a z, Meteoritics, 4 (1956); (3) D . M e b a n e,
Meteoritics, 4 (1956); (4) J. A. O 'K e e f e, Journ. Roy. Soc. Canada,
April 1959 r.; J. A . O'K c e f e, Sky and Telescope, XXI , l, (1961); (6)
G. B ak er - "Tectites", Memoris Nat. Muscum Victoria, M elbourne ,
nr 23 (1959) .

SŁAW O MIR RUCIŃSKI
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Warszawa

O CZTERECH GŁÓWNYCH KSIĘZYCACH JOWISZA
a układ Jowisza składa się, oprócz planety centralnej, 12
znanych nam obecnie jego satelitów. Cztery główne księ
życe wyróżniają się z tej plejady ze względu na swoje rozmiary, jasność i charakterystyczny układ orbit. Odegrały one
wielką rolę w historii nauki, kiedy 7. I. 1610 r. odkrył je
G a l i l e u s z i stwierdzając naocznie, że wokół większego
ciała niebieskiego krążą mniejsze, związał ten fakt przez analogię z najprostszym (w tym czasie) i najlepiej rozwiązującym
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mechanikę ruchu planet układem Kopernik a, w którym
również wokół dużego Słońca obiegały mniejsze planety. Fotem jeszcze obserwacja księżyców Jowisza dopomogła duń

skiemu astronomowi R o e m er o w i do wyznaczenia po raz
pierwszy w historii prędkości światła.
Jowisz jest największą planetą w naszym układzie; śred
nica jego jest prawie 11 razy większa od średnicy Ziemi,
masa zaś większa 318 razy, co sprawia, że przyspieszenie siły
ciężkości jest 2, 7 razy większe niż na naszym globie. Czło
wiek, który waży na Ziemi 75 kG zwiększy ciężar na Jowiszu
Jo 200 kG. Trudno oczytwiście myśleć, że ludzie będą kiedyś
mogli stanąć na stałej powierzchni planety, ukrytej gdzieś
głęboko w trującej amoniakalno-metanowej atmosferze. Kiedy
więc po poznaniu przyrody Marsa i Wenus przyjdzie kolej
na Jowisza, założymy zapewne bazy badawcze właśnie na jego
głównych księżycach .
Galileusz nazwał

odkryte przez siebie ciała gwiazdami
medycejskimi; nazwa ta jednak nie przyjęła się i księżyce
otrzymały nazwy oraz opatrzone zostaly numerami rzymskimi w kolejności oddalenia od Jowisza: I-lo, II-Europa,
III-Ganimed, IV-Kaillisto.
.
Układ księżyców Jowisza jest jednym z najciekawszych
i najłatwiej dostrzegalnych obiektów astronomicznych, które
obserwować można przez bardzo małe przyrządy (lunetka lub
lornetka o powiększentu conajmniej pięciokrotnym). Zachodzą w nim ciekawe zjawiska zakrywania księżyców przez planetę, wejścia księżyców w cień planety, przejścia ich przed
tarczą lub przejścia cieni satelitów po tarczy Jowisza. Jest to
możliwe dzięki temu, że wszystkie cztery księżyce krążą w pła
szczyźnie bliskiej do płaszczyzny równika planety, którego
nachylenie do ovbi!ty jest też niewielkie (3°01'). (Nachylema
orbit księżyców I, II, III, IV do płaszczyzny orbity Jowisza
wynoszą odpowiednio 3°07', 3°06', 3°02' i 2°43'). Zjawiska
przejść przed tarczą zachodzą zawsze dla wszystkich satelitów
z wyjątkiem IV księżyca, który ze względu na znaczną odległość od pLanety oraz pewne nachylenie orbity do płaszczyzny
równika Jowisza może przechodzić pod lub ponad tarczą.
Zaćmienia księżyców przez ci1eń planety są zjawiskami czę
stymi i przeciętnie jedno zaćmienie przypada na dobę. Satelita niknie wówczas w cieniu rzucanym przez planetę na kilka
godz:in. Czasem wszystkie cztery księżyce są niewidoczne; taka
sytuacja zdarza się bardzo rzadko, ostatni ra!z nastąpiła 20. IX.
1949 r. a następnie zajdzie 27 września br. (patrz Kalenda:rzyk)
i 27. VI. 1966 r.
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Najbliżej Jowisza krąży lo satelita I. Srednia odległość
lo od planety wynosi 422000 km, czyli jest większa od odległości Ziemia- Księżyc. Okres obiegu jest jednak wielokrotnie
krótszy i wynosi l ct 18h28m. Orbita jest prawie doskonale
kołowa.

Srednicę

tarczy

można było

zmierzyć

przy dostatecznie

dużych powiększeniach (rzędu lOOO X ). Przyjmuje się obecnie
wartość 3700 km (źródła starsze 3920 km) , jest więc ona

większa

od średnicy Księżyca (3478 km) . Srednia gęstość lo
wynosi 2,9 g/cm.3 , jest więc 2 razy większa od gęstości Jowisza
i dorównuje gęstości Księżyca (3,34 g/cm3). Jest to największa
gęstość spotykana wśród czterech głównych satelitów Jowisza.
Jasność lo wynosi 5m, 5; albedo jest bardzo duże, równa się
0,41 czyli prawie tyle, co albedo Ziemi. Pierwszy satelita,
podobnie jak pozostałe, obraca się wokół własnej osi w okresie
równym okresowi obiegu dokoła Jowisza.
Dawne obserwacje (m. in. B ar n ar d a) wskazywały na
istnienie na powierzchni lo ciemnego pasa, którego szerokość
równa się 1/ 3 średnicy księżyca . Było to dobrze widoczne
w czasie przejść przed tarczą Jowisza. Inne, mniej pewne
obserwacje, które wykonał C o m a s S o l a, ukazywały I księ
życ jako glob o spłaszczeniu bardzo dużym, wynoszącym 1/5;
oś obrotu miała być nachylona do osi obrotu Jowisza pod
kątem 28°. Wszystkie te obserwacje wykonywano przez stosunkowo duże instrumenty, jednak warunki atmosferyczne
w miejscu obserwacji nigdy nie były najlepsze.
Wiele światła na wygląd powierzchni: satelitów rzuciły dop!.ero prace wykonane w latach 1941-1945 w obserwatorium
wysokogórskim na Pic du Midi, znanym z doskonałych warunków atmosferycznych. Pierwszą serię obserwacji w roku
1941 przeprowadzono przy użyciu 38 cm refraktora, dwie
następne za pomocą refraktora o średnicy 60 cm. Obserwacje wykonali L y o t, C a m i c h e l i G e n t i l i. (L' Astronomie 1943, 1953) . Rysunki księżyców porządkowane nie pod
względem chronologicznym, lecz pod względem położenia księ
życa na jego orbicie, pozwoliły wykonać mapy powierzchni.
Satelita I wyglądał przy pow~ększeniu 1000 i 1250 razy (przez
lunetę 60 cm) jako mała tarcza, nieco żółtawa i spłaszczona .
Jego średnica w opozycji wynosiła 1",1. Rysunki z 1941 r.
ukazują nam lo jako księżyc o ciemnych biegunach oraz jaśniejszych okolicach równikowych, które przecięte są pięcioma
niezbyt wyraźnymi smugami ciemnymi. Obserwacje wykonane
przez duży refraktor były tak dokładne, że mapy lo i innych
satelitów były podobne do map Marsa, wykonanych przez
średniej wielkości instrumenty (patrz 3 str. okładki) .
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Na Io widać wyraźni·e ciemne plamy kolistego kształtu,
które grupują się pomiędzy 30 i 60 stopniem szerokości pół
nocnej i południowej, smugi, które przypominają jasny pas
równikowy, oraz ciemne obszary biegunowe. Obserwacje dokonane przez duży refraktor pokrywają się w zasadzie z rysunkami wykonanymi za pomocą lunety 38 cm; są od nich
jednak o wiele dokładniejsze i bogatsze w szczegóły. Porównując je możemy naocznie przekonać się o tym jak znacznie wzrasta zdolność rozdzielcza lunety ze zwiększeniem śred
nicy obiektywu. Ro·zkład energii w widmie I satelity jest podobny do ~~dma Księżyca, co wskazywałoby na podobny charakter powierzchni.
Ksirężyc Europa okrąża Jowisza w średniej odległości
671000 km po orbicie o minimalnym mimośrodzie 0,0003.
Okres obiegu wynosi 3ct13h15m. Przyjmuje się obecnie wartość
średnicy 3220 km (3360 km w innych źródłach). Eur10rpa, to
najrtmi1ejsz.y z czterech głównych księżyców Jowisza. Masa
tego satelity równa się 2/3 masy naszego Księżyca, a gęstość
wynosi 2,8 g/cm 3 .
Jasność Europy wynosi 6m,1, co biorąc pod uw:agę jej stosunkowo małą powierzchnię świadczy o dużym albedo. Wynosi
ono aż 0,49 i można je wyjaśnić przyjmując, że księżyc pokryty jest śniegiem lub lodem. Do podobnego wniosku prowadzą pomiary widma w zakresie podczerwieni wykonane
przez Ku i per a ("Urania" 1960, str. 210). Oto promieniowanie podczerwone Europy w paśmie 1,5 '-"' jest ok. 3 razy
rrm~ejsze od intensywności promien~owania Księżyca, co można
wyjaśnić zakładając istnienie śniegu na II satelicie. Europa
podczas p1'zejść przed tarczą Jowisza jest widoczna jako
okrągła tarczka o średnicy kątowej 0",9, jaśniejsza na brzegach niż w śmdku, bardziej biała niż Io. Obserwacje z Pk
du Midi wskazują na istnienie na powierzchni Europy ciemnego pasma, które biegnie wzdłuż równika i w którym wydzielić można pięć wyraźniejszych ciemnych plam. Bieguny
księżyca są zupełnie białe, co dobrze zgadza się z h1potezą
istnienia śniegu na drugim satelicie.
Najjaśniejszym ze wszystkich księżyców Jowisza jest jego
III satelita -- Ganimed. Średnia odległość Ganimeda od planety wynosi 1069000 km, jest więc większa od średniej odległości Ziemia Księżyc 2,7 ra:za. III księżyc obiega Jowisza
w ciągu 7 dni 3 godzin i 43 minut. Orbita niewiele różni się
od koła - mimośród wynosi 0,0015. Przyjmuje się obecnie,
że średnica Ganimeda wynosi 5150 km (według źródeł starszych - 5510 km), jest więc większa od średnicy Merkurego.
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Masa Ganimeda przewyższa masę Księżyca prz e szło 2 razy.
Srednia gęstość satelity jest niewielka, równa 1,8 g/cm 3 , co
zbliża go pod tym względem do Jowisza.
Przez długi okres c:za:s:u na powierzchni Ganimeda dostrzegano tylko jasną biegunową plamę północną oraz. domyślano
się istnienia nierównomiernie ciemnych obszarów z obserwacji zmian jasności satelity. Obserwacje te wylmnane przez
G u t h n i ck a wskazywały, że okres obrotu satelity jest
równy okresowi jego obiegu dokoła Jow:ilsza. Nic więcej o wyglądzie powierzchni ni~ wiedziano. I tu znów doskonałe obserwacje z Pic du Midi dały nam dokładn i ejszy obraz wyglądu
powierzcłmi satelity. W okularze lunety 60 cm, przy powięk
szeniJu 1000 X Ganimed podobny był do Marsa, oglądanego
przez kilkunastocentymetrową lunetę. Pierwsza seria obserwacji ukazała istnienie plam jasnych na biegunach oraz lekko
zaznaczonego pasa równikowego. Seria obserwacji wykonanych przez duży refraktor ukaz.ała nam powier2lchnię Ganimerla poprzecinaną siatką smug ciemnych, których kierunek
jest w przybliżeniu równoleżnikowy.
Oprócz. bogactwa sz,czegółów widocznych na Ganimedzie,
na wschodnim brzegu tarczy wiJdoczne są czasem zupełnie
wyraźne białe plamy, które nie wydają się wykonywać ruchu
razem ze szczegółami na powierzchni satelity. Wraz: z ukazaniem się ze strony wschodniej nowych szczegółów, białe
plamy zaczynają niknąć. Tymi białymi plamami mogą być
obłoki, unoszące się w bardzo rzadkiej atmosferze księżyca.
Rozkład promteniowania podczerwonego wska'z uje na istnienie
śniegu, zjawisko występuje jednak słabiej niż w prz.y padku
Europy, co w połączeniu z mniejszym albedo (0,33) ma świad
czyć o tym, że śnieg zmieszany jest z wierzchnią warstwą
gleby.
Najdalsz~ od planety i najsłabiej odbijającym świa1 td'o jest
IV księżyc Jowisza Kallisto. Jasność jego wyno.s.i 6m,1,
czyli jest przeszło 2,5 raza mniejsza niż jasność Ganimeda.
Jest to bardzo ciekawe, bowiem Kallisto ma (według źródeł
nowszych) średnicę równą średnicy III księżyca, wynoszącą
5150 km. Objętość Kallisto jest równa objętości Ganimeda,
a masa równa masie niewielkiego księżyca I - lo. Wynika
z tego, że gęs'tość IV satelity jest bardzo mała, najmniejsza
w układzie .Jowisza, i wynosi 1,1 g/cm 3 .
Kallisto obiega Jowisza w średniej odległości 1881000 km,
w okresie 16 dni 16 godzin i 32 minut. Niewielka jasność
i stosunkowo duża powierzchnia świadczą o małym albedo,
równym 0,12 (dla porównania albedo Księżyca 0,07, Marsa
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0,15). Księżyc IV jest w porównaniu z resztą księżyców gaJileuszowskich satelitą "ciemnym", podczas przejść przed tarczą
planety jest prawie tak czarny, jak jego cień. Pomiary promieniowania podczerwonego wykonane przez Kuipera wskazują na podobieństwo powierzchni satelity do powierzchni
Księżyca.

średnica kątowa Kallisto jest równa średnicy Ganimeda,
jednak obserwacje jego są o wiele trudniejsze z powodu
mniejszych kontrastów i mniej wyraźnych szczegółów. Obserwacje z Pic du Midi ukazują nam IV księżyc jako glob
o równoleżnikowym rozłożeniu ciemnych smug, które są
dominującym szczegółem na powierzchni. Jedynie w pobliżu
bi,eguna północnego widać nieco jaśniejszych plam.
Spoglądając na mapy czterech głównych księżyców wykonane w Pic du Midi, dochodzimy do wniosku, że lo ma
rozkład ciemnych smug wyraźnie południkowy a ciemne plamy
grupują się w pobliżu biegunów. Europa jest zupełnym
przeciwieństwem lo. Tarczę jej przecina jedna wyraźna smuga
idąca wzdłuż równika, a bieguny są wyraźnie białe. Między
Ganimedem i Kalitsto istnieje wyraźne podobieństwo, i jeden
i drugi księżyc ma jaśniejsze obszary biegunowe, oraz dwa
lub trzy szeregi plam ciemnych, biegnących równoleżnikowo.
O warunkach fitzycznych na lo nic pewnego nie wiemy,
można jedynie przypuszczać, że są one zbliżone do warunków
na Księżycu. Europa i Ganimed są prawdopodobnie pokryte
śniegiem. Na Ganimedzie itStnienie rzadkiej atmosfery jest
bardzo prawdopodobne ze względu na występowanie białych
obłoków. Trudno coś powiedzieć o warunkach panujących
na Kallisto. Z pomiarów wildma oraz z map powierzchni
wydaje się on być podobny do satelitów I i III. Zagadką
jest jednak bardzo mała gęstość, którą niegdyś tłumaczono
przyjmując, że satelita ma budowę podobną do budowy jądra
komety, lub też jest wielką bryłą lodu. Warto w tym miejscu
dodać, że ze względu na znaczną odległość układu .Jowisza od
Słońca, temperatura na planecie i jej księżycach wynosi sto
kilkadziesiąi stopni Celsjusza poniżej zera.

KONRAD RUDNICKI -

Warszawa

RUCH WE WSZECHSWIECIE (II)
ak więc przedstawia się dzisiejszy obraz ruchów we wszechświecie? Wyobraźmy sobie jakiś punkt na powierzchni
księżyca jakiejś planety. Ten punkt wraz z księżycem bierze
udział w jego obrocie wokół osi, wraz z całym księżycem
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obiega planetę, wraz z planetą obiega Słońce (lub inną gwiazdę}, wraz ze Słońcem (lub gwiazdą} okrąża Galaktykę i wraz
z Galaktyką okrąża jądro Supergalaktyki. (rys. 3). Jak daleko
sięgają nasze wiadomości, wszędzie obserwujemy ruchy obrotowe lub obiegorwe pdWiązaną stosunkami nadrzędności
hiera~rchię TUchów rotacyjnych.
o~eo

_

punkTu wokół OSI k3ił21JC•

Oł'"b1t0 k11~Ż'WCO \VOkół plont.f\,1

.

__o~b tto plane!_y wokół gwto zd\.1 /5'łonca/

~

Rys. 3. Schemat

ws półczesnego

droga gola k!~k i

IV

suporoalakt\lc•

.,systemu epicykli"

W każdym razie dzisiejsze poglądy na ogólny charakter
ruchów we wszechświecie, bardziej są zbliżone do poglądów
sprzed 2000 lat, gdy wszystkie ruchy ciał wyobrażano sobie
jako składające się z hierarchii wzajemnych obiegów, niż do
poglądów sprzed lat 200, gdy zdawało się, że we wszechświecie
dominują ruchy chaotyczne i na ogół prostolin~owe. Można
powiedzieć, że nauka doszła znowu do systemu współczesnych
epicykli.
Oczywiście współczesny obraz jest jednak pod wieloma
względami różny od obrazu z czasów Ptolomeusza. Znana dziś
hierarchia rotacji nie składa się już z idealnych ruchów po
kole. Obroty znane dziś, odbywają się po dość skomplikowanych, dość nieregularnych krzywych. Ponadto istnieje najważniejsza chyba różnica w poglądach. Przedstawiciel świata
antycznego nie śmiałby zapytać wskutek czego ruch ciał
niebieskich musi mieć taki -właśnie, a nie inny charakter.
Uważałby takie pytanie za zuchwałe, a możE> i zgoła niemądre.
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Dziś pytanie tego typu wydaje się czymś całkowicie zrozumiałym.
Już dawniej powstawały pytania dlaczego istnieje obrót
w układzie słonecznym, lub dlaczego obraca się Galaktyka.
Dzisiaj, gdy przekonaliśmy się, że wszystkie zasadnicze znane
we wszechświecie ruchy są ruchami rotacyjnymi, możemy
zapytać ogólniej, jakie przyczyny powodują tę właśnie powszechność ruchów rotacyjnych. Taka hierarchia rotacji nie

tylko dziełem przypadku.
Odpowiednie pytanie należałoby zadać kosmogonii -nauce
o ewolucji wszechświata. Niestety dzisiejsza kosmogonia nie
potrafi odpowiedzieć na pytanie tego rodzaju. Nie wytworzyła
dotychczas metod badawczych nadających się do rozwiązy
wania tego rodzaju problemów.
Problemy, które kosmogonia potrafi dziś rozwiązywać,
przedstawiają się na ogół następująco: Mamy dane jakieś
ciało, lub układ ciał. Znamy prawa fizyczne rządzące tym
cialem, czy też układem i znamy obecny stan tego ciała
(układu), czyli tzw. warunki początkowe. Znając prawa przyrody i warunki początkowe potrafimy przewidywać stany
przyszłe rozpatrywanego ciała lub układu i odtwarzać stany
może być

przeszłe.

Aby lepiej wyjaśnić jaką rolę w podobnych rozważaniach
warunki początkowe, rozpatrzmy prosty przykład
ruchu pojedynczej planety wokół jakiejś gwia!Zdy. Dtla ustalenia uwagi przyjmijmy, że ruch odbywa się po elipsie.
Wiemy, że zgodnie z prawami: fizyki, taki rodzaj ruchu jest
trwały, że planeta stale musi okrążać gwiazdę. Ale taka
znajomość praw ruchu nie wystarcza żebyśmy mogli przeWidzieć gdzie konkretnie w jakimś czasie będzie się znaj do wała
planeta. Aby to zrobić musimy wiedzieć coś więcej. Musimy
mianowicie znać położenie płaszczyzny, w której leży orbita
(matematycznie daje się to określić z pomocą dwu liczb),
musimy znać rozmiary orbity (trzecia liczba), jej stopień
spłaszczenia (czwarta lit:zba), kierunek w płaszczyźnie orbity,
ku któremu jest zwrócony najbliższy gwieździe punkt elipsy
(piąta liczba) i wreszcie miejsce, gdzie znajduje się w jakiejś
chwili planeta na orbicie (liczba szósta). Te sześć Uczb stanowią właśnie warunki początkowe. Znając je, możemy ściśle
przewidywać przyszłe położenia planety na orbide i odtwarzać
położenia przeszłe, a nasze przewidywania będą zgodne z rze-

odgrywają

czywistością.

Może się jednak
badany przez nas

~darzyć, że w pewnym
układ przejdzie jakieś

momencie poprzez
trzecie ci~ło, na
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przykład jakaś obca gwia2lda. To ciało oddziała siłami grawitacji na TOizpatrywaną gwiazdę i planetę. Wskutek tego
zmieni się ruch planety, zmieni się położenie i kształt orbity.
Rzeczywistość zacznie się różnić od naszych przewidywań.
Nastąpiła zmiana warunków początkowych.
Weźmy jeszcze :ilnny przykład, tym razem zaczerpnięty
spoza zakresu astronomii. Pewne narządy ciała ludzkiego
zmieniają się, ulegają pewnej ewolucji kierunkowej w czasie
życia człowieka. Należy do nich np. aorta, w której stale
osadzają się produkty tłuszczowe i wapienne. Aorta z. wiekiem
staje się coraz sztywniejsza. Wyobraźmy sobie lekarza, który
stwierdził u pacjenta prędkość zachodzenia tych zmian oraz
zna stan obecny aorty, zna więc prawa rządzące "ewolucją'·
tej aorty i zna warunki początkowe. Taki lekarz może przewidzieć stan aorty pacjenta w przyszłoś'Ci i może odtworzyć
je w przeszłości. Może powiedzieć jak będzie aorta wyglądała
za 5, 10, 50 czy ·vv:ięcej lat. Ale może się zdarzyć, że nastąpi
zmiana warunków początkowych. Na przykład pacjent zmieni
tryb życia, albo zgoła umrze. W obu tych wypadkach z aortą
będzie się dziać coś innego, niż przewidziano. Przy szczególnym zbiegu okoliczności mogło by się też na przykład
zdarzyć, że lekarz obliczyłby jak wyglądała aorta jego pacjenta
w czasie, gdy ten pacjent jeszcze się w ogóle nie urodził.
Oczywiście żaden rozsądny lekarz nie będzie robił tego
rodzaju obliczeń. Jeśli zechce badać "ewolucję" aorty, będzie
badał różnych ludzi w różnym wieku, albo obserwował
jednego pacjenta przez dłuższy przeciąg czasu. Natomiast
kosmogonista pragnący badać ewolucję wszechświata z konieczności znajduje się w położeniu takiego nierozsądnego
lekarza. Możemy poznawać prawa rządzące wszechświatem
i możemy obserwować stan obecny wszechświata. Na tej
podstawie usiłujemy odtwarzać jego przeszłość i przewidywać
przyszłość. W obecnym stanie wiedzy istnieją zaledwie pierwsze przebłyski prób wypracowania metod nadających się do
badania praw rządzących rozkładem warunków początkowych
i ich zmianami.
Liczbą charakteryzującą ilość obrotu w jakimś układzie
jest tak zwany moment pędu. Moment pędu należy do podstawowych warunków początkowych każdego układu ciał.
Zgodnie z prawami przyrody jest to wielkość, która wskutek
wewnętrznych sił układu nie może ulec zmianie. Moment
pędu w odosobnionym układzie ciał jest stały. Jeśli więc
usiłujemy badać zagadnienie hierarchii ruchów rotacyjnych
wszechświata klasycznymi metodami kosmogonii, to można
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pawiedzieć jedno: moment pędu każdej galaktyki, każdego
układu planetamego czy też Supergalaktyki jest stały, takie
ilości ruchu obrotowego istniały więc we wszechświecie zawsze
i zawsze takie same będą istnieć.
Ba, ale nie mamy żadnych podstaw aby sądzić, że jakakolwiek, choćby największa poznana część wszechświata jest
układem odosobnionym. Ponadto powiedzenie, że taka hierarchia ruchów rotacyjnych, jaką obserwujemy we wszechświecie
jest czymś przypadkowym, albo też powiedzenie, (co na jedno
wychodzi), że talk zawsze było i tak zawsze będzie, niczego
nie wyjaśnia i do niczego nie prowadzi.

Pewne podejmowa:ne na naszych oczach próby nowego
podejścia do faktów obserwowanych oraz próby nowego sposobu myślenia naukowego rokują nadzieje, że i na pytanie
dotyczące odkrytej w ostatnich latach regularności polegającej
na istnieniu hierarchii ratujących układów, jak również na
inne pytania podobnego typu, kiedyś będziemy umieli odpowiedzieć.
Gdy Kepler odkrył prawo ruchu planet po eliptycznych
orbitach, mogło się wydawać, że pytanie, dlaczego orbity są
właśnie eliptyczne, jest zupełnie nierozsądne i niemożliwe
do rozwiązania. Jednak niedługo potem Newton sformułował
prawo powszechnego ciążenia, z którego prawa Keplera wynikały jako szczególny przypadek. Można mieć n::>dzieie. że
i obserwowana hierarchia rotacji, da się wyjaśnić jakimś
nowym prawem ogólniejszym. Być może, będzie to prawo
wyższego rzędu w stosunku do praw przyrody znanych obecnie. Może dotrzemy do praw rządzących tym, co dziś nazywamy rozkładem warunków początkowych we wszechświecie?

KRONIKA
Rotacja

jądra

galaktyki M31 w Andromedzie

W końcu 1<:159 i na początku 1960 roku wykonano ciekawe zdjęcia
za pornocą elektronicznej kamery, skonstruowanej przez A. L a 11 em a n d a i M. D u c h e s n e'a w Pa~ryżu i przewie:zi<mej następnie na
Mt. Harnilton i zmootowanej w ognii.Siku spektografu 120-ca.lowego reflektora. Przy dość dużej dyspersji (65 A/mm), na nie2wykle czułych
k lisZlach ECL-11, eksponując tylko 15 minut przebadano spektroskopowo
jądro galak.tyki M31 w małej odległości od środka. Zrobiono następnie
zdjęcia na kliSZlach ECL-17 przy 45 minutowej ekspozycji. Wszystkie
fotografie wykonano przy bardzo dobrych warunkach widzialności. Na
otrzymanych spekt:Dogramach nietrudno było prawie natychmiast zidentyfikować l:iJnie H i K zjon.iZiowanego wa!Pn.ia, Cali. Oba zdjęcia zgodnie
wykazały nachylenie linii H i K, którego interpretacja jako wyniku szybk iego ruchu obrotowego jądra dookoła centrum jest najbardziej prawdopodobna.
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Analogiczne zdjęcia można otrzymać również na kliszach zwykłych ,
fotograficznych, jednakże czas ekspoeycji musiałby być wielokrotnie
Większy, oo, jak wiadomo, VJ1Pły.nęloby na wya-azistość otrzymanego
obrazu. Np. przy użyciu klisz Kodaka 103a-0 trzeba byłoby stosować
ekspozycje 2G--25 razy dłuższe, aby otrzymać taką samą jasność obrazu.
Wykreślono
następnie
otrzymane ze spektrogramów prędkości
w km/sek. w zależności od odda:1enila od środka obrotu. Prędkość początkowo rośnie bardzo szybko i na odległości 2" .2 od środka osią.f!3
Wlartość na:jw.iększą 87 km/sek., dalej szybko spada praw.i.e do zera
w odległości około 7" od środka.
Poprzednie badania spektrookooowe H. W. B a b c o c k a, przeprow.a:dZKl!ne w r. 1939 w obserwatorium Lk-ka, wykarz.ały stały powolny
wzrost prędkości w pobliżu środka jądra galaktyki M31 (w granicach
od 25" do 50" od środka.
Jeszcze dawniejsze badania ruchów ob!'IO!towych jądra M31 przeprowadZJone przez B a b c o c k a i P e a s e' a wykazały istnienie maksimum
prędkości w odległości 6' od środka, potem znac'Lny spadek, aż do
zera - w odległości 9' i następnie wzrost, z początku bardzo szybki,
potem łagodniejszy - aż do około 100' od środka.
Wylm'yte w obecnych badaniach maksimum byłoby z·a tem drugim,
leżącym bardzo blisko centrum.
Jeśli założyć, iż jądro M31 ma kształt kulisty, to można na podstawie otrzymanych lm'zywych prędkości wyciągnąć szereg ciekawych ·
wnioslków odnośnie do rozm:i•a:rów, gęstości, maiSy itp. a mianowicie:
::-: 7.4 ps. 1)
1.7 X 10 3 ps3
masa jąclira
= 1.3 X 10 7 mas Słońca (MQ )
śl'edma gęstość
5.3 X 10-19 g/cm 3 = 1.5 X 10'1 (M · ) ps 3
okres obrotu
5,2 X 10 5 lat
stosunek masy do jasności: M/Lpg = 3.6
pl'omień jądra

objętość jądra

=-

Jądro galaktyki w pobliżu środka obraca się znacznie szybciej (przynajmniej o jeden rząd wielkości) niż inne części galaktyki. Centralna
ozęść jądra tworzy jak gdyby oddzielną dynamiczną jednostkę, chociaż
skład gwiazdowy jest podobny do otaczających centralnych części. Prz.Yczyn.a tak szybkiego obrotu nie jest dotychczas znana i w~el.kie spekulacje na ten temat wydają się przedwczesne.
Zrobiono następnie ciekawe poróWinanie centralnych części jądra galaktyki M31 (tych ~.zybko wirujących) z dużymi gromadami kulistymi.
które, jak wiadomo, są agregaJtami o podobnych ro:zmia:ra:oh, gęstości
i składzie. Analogiczne (jak niektóre powyżej) dane dla gromady kulistej M92 są następujące:
promień
8.2 ps
masa = 1.4 X 10 5 ma..s Słońca (M0 )
stosunek masy do jasności: M/Lpg = 0.8

=

Z porównania danych dla jądra galaktyki M31 i gromady kulistej
M92 wynika, iż średnice obu tych tworów są prawie jednakowe, masa
jądra galaktyki około 100 razy większa, gęstość zaś większa około
20-25 razy.
Stosunek masy do jasności charalderyzuje zawartość materii mię
dzygwiazdowej i dla całości galaktyki M31 wyraża się liczbą :l3. Mała
1)

lps -= l parsek

3,27 lat

świetlnych
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wa<rtość tego stosunku dlla jądra oraz jeszcze rruueJsza dla gromady
M92 wskazuje na stosunkowo nieznaczną obeaność mater.i!~ ciemnej.
Według W. W. M o r g a n a gwiazdy, które najblłlrdziej przyczymają
się do dużej jaśności regionów centralnych M31 nie są gwiazdami
najstaa-szymi w tym układzie , lecz uformowały się 2'lnacznie później
i składają się głównie z olbrzymów typu widmowego K z n.ieosłabio
nymi lwami metalicz.nymi.
Czy istnieje podobne jądro w centrum naszej Galaktyki - pozostaje
w chwili obecnej pytaniem bez odpowiedzi. Srodek Galalktyki jest
dostępny na :razie jedynie badani01m w dlzie~ fal podazerwonych
i radiowych. Charakterystyczne cechy radioźródła Sagittarius A wyprowadzone z obserwacji radiowych, należy uważać raczej za początkowe
a zatem przybliżone.
(według Publ. Astr. Soc. Pacific vol. 72, Nr 425, 1960 r.)

Maria Karpowicz

O pewnej metodzie pomiaru

prędkości

pojazdów kosmicznych

Bardzo ciekawy sposób pomiaru prędkości, mogący ZJnaleźć zastosowanie w lotach kosmicznych zaprqponowali na zjeździe Amerykań
skiego Towarzystwa Astronomicznego w grudniu ubiegłego :roku dwaj
pracownicy Boeing Airplane Company, O. C. C o 11 i n s i W. F. H i lt n e r. Chodzi tu o :z.na:ne już cd przeszło stu lat zjawisko aberracji
światła. Podczas ruchu rakiety ze względu na skoń~oną prędkość
światła obserwowane z rakiety położenia owiazd na niebie i ich
kątowe odległości będą się nieco zmieniać. W przypadku Ziemi, wskutek jej ruchu dookoła Słońca, i co zatem idzie zmian kierunku pręd
kości, wszystikie gwiarz.dy tZatacza,ją na niebie elipsy o dużej półosi
równej 20" (uwaga! nie należy tego zjawiska mylić z paralaksą, wywołaną zmianami położenia Ziemi). Powyższą metodą można będzie
wyznaczać zaTówno wartość prędkości pojazdu kormic::zmego, jak i jej
kierunek.
(wg The Astronamical Journal, March 1961)
B.

Paczyński

Chłodzenie wnętrz gwiazd przez neutrina
procesach jądrowych przebiega,jących we wnętrzach gwiaoo
powstają w dużych ilościach neutrina. Są to cząstki neutralne o mas1e
spoczynkowej równej zeru (a zatem mogą one, podobnie jak kwanty
światła, poruszać się tylko z prędkością światła). Specyficzną oechą
neutrino jest to, że ma ono niezwykle mały przekrój czynny na ZJderzenie z innymi cząstkami elementarnymi. Talc więc neutrino z łatwo
ścią przenUka przez całą gwiazdę nie oddziaływując zupełnie na otaczającą materię. W
procesach jądrowych maiacych znaczenie jako
źródło energii dla gwiazd typu Słońca, około 20% wydzieilonej energii
zabierają ze sobą neutrina i unoszą z wnętrza gwiazdy. Energia ta
jest · oczywiście dla gwiaroy całkowicie stracona.
H on g- Y e e C h i u zwrócił uwagę na dwa procesy, które w temperaturze powyżej 500 milionów stopni przebiegają bard!Zo często,
i w wyniku których mogą powstawać neutrina. Są to procesy,
w których w wyniku :llderzenia pary elektron-,pOIZyton cząstki te
ulegają anihilacji i tworzy się para neutrino i antyneutrino, któr ..! bez
przesrzkód opuszczają gwiazdę. Drugim procesem wytwarzającym parę
neutrino antyneutrino jest ,;llder:zenie" dwu twardych kwantów
gamma.

W
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Powstające w powyższy sposób neutrina obdarzone są wielkimi
energianti, które bezpowrotnie unoszą z wnętrza gwiazdy. O wydajności uzyskanego tą drogą chłodzenia może świadczyć fakt, iż materia
będąca w stanie czystego promieniowania o temperaturze miliarda
stopni już w ciągu roku wyraźnie by się ochłodziła. Ponieważ
z temperaJttrrami tego rzędu spotykamy się we wnętrzach czerwonych
olbrzymów, przeto wyżej wymienione p11ocesy mogą mieć ZJnaczenie
w pewnych stadiach ewolucji gwiazd - mogą wydajnie skrócić czas,
w ciągu którego jądro gwiazdy jest niezwykle gorące, a nawet, być
mCY.i:e, w ogóle uniemożliwić uzyskiwanie P'rzez jądro bardzo wysokich
temperatur.
(wg The Astronamical Journal, March 1961)
B. Paczyński

XI Kongres

Międzynarodowej

Unii Astronomicznej

Kongresy Międzynarodowej Unii Astronomicznej organizowane są
co 3 lata. Ostatni odbył się w dniach 12-28 VIII 1958 r. w Moskwie,
najbliższy nastąpił w dniach 15-24 VIII 1961 r. w Berkeley (Kalifornia). Do zrzeszenia tego wybierani są aktywniejsi astronomowie z 38
krajów. Polska jest członkiem M. U. A. od 1922 r. Spośród 44 specją
listycznych komisji wymienimy nazwy tych, w których skład wchodzą
astronomowie polscy:
Nr 5 - Komisja Bibliografii (J. W i t k o w ski), nr 18 - Aktywności Słońca (J. M er g e n t a l er), nr 17 Ruchów i figury K siężyca
(K. K o z i e ł - przewodniczący), nr 19 - Zmian długości (J. W i t k o w ski), nr 20 - Pozycji i ruchów planetoid, komet i satelitów
(M. Kam i e ń s k i, F. Kęp i ń s k i), nr 20a Orbit i efemeryd
komet (F. Kęp i ń ski). nr 25 - Fotometrii gwiazdowej (S. N i n g erKos i b o w a, E. Rybka, W. Z o n n), nr 26 - Gwiazd podwójnych
(S. W i er z b i ń ski), nr 27 Gwiazd zmiennych (J. G a d o m ski,
K. Kor dyl e w s k i, A. O p o l s k i, S. P i o t r o w ski), nr 31 - Dokładnego czasu (F. Ko e b ck e, W. O p a l ski), nr 41 Historii Astronomii (A. B i r k e n m a j e r . M. Kam i e ń s k i), nr 42 Gwiazd
fotometrycznie podwójnych (S. P i o t r o w sk i, R. S z a f ran i e c).
Poszczególne komisje poda ią bibliografię prac zgłoszonych w o:>tatnim trzechleciu, dając w sumie 3400 pozycji, z czego 74 (2%) pr'vpada na autorów polskich. Z liczb tych wynika, że w skali światowej
każdego dnia pojawiają się przeciętnie 3 prace astronomiczne, w Polsce zaś jedna co dwa tygodnie.
Charakterystyczna jest nazwa najmłodszej komisji nr 44 - Obserwatoriów poza atmosferą.
·(wg I. A. U. 11th General Assembly, Berkeley 15-24 VIII 1961,
Agenda and D1·att Repo1·t)
J . Gadomski
Kernunikat o przebiegu turnusów obserwacyjnych na Turbaczu w r. 1961
Dorocznym zwyczajem Oddział Krakowski PTMA zorganizował
w roku bieżąr ym trzy turnusy obserwacyjne w wysokogórskim schronisku PTTK na Turbaczu (1311 m.n.p.m.) pow. Nowy Targ.
Turnus pierwszy w dniach od 28. VII. do 7. VIII. w założeniach
swoich był turnusem szkoleniowym mającym na celu wyszkolenie nowych obserwatorów gwiazd zmiennych zaćmieniowych, w których to
obserwacjach specjalizuj::j siQ obsenvatorzy Oddz iał u KrakowskiegC'.
W turnusie wzięło udział 18 osób z terenu całej Polski. W czasie turnusu podczas 4 nocy pogodnych dokonano 582 obserwacji i wyznaczono
łącznie 34 minimów głównych dla 8 gwiazd zmiennych zaćmieniowych.
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Materiały do obserwacji przygotowała sekcja obserwacyjna Oddziału
Krakowskiego P.T.M.A korzystając z archiwum Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. Program obserwacji i zajęć dla I-go Turnusu obejmował zaznajomienie uczestników z zasadami orientacji: na
niebie, posługiwania się mapkami obrotowymi, atlasami, obsługi instrumentami, oraz techniki przygotowania i przeprowadze:1ia obserwacji
metodą Argelandera, Nijlanda i Błażkl, wreszcie opracowanie tych obserwacji i wyznaczenie momentów minimum blasku.
Na wyposażenie instrumentalne turnusu składały si ę narzędzia Oddziału K11akowskiego, tj. refraktor paralaktyczny (/) 100 mm Zeiss,
luneta Buscha (/) 80 mm, luneta Binar-Somet 25 X 100 mm oraz reflektor
(/) 200 mm o montażu paralaktycznym, konstrukcji amatorskiej. Fonadto
uczestnicy obserwowali dwoma narzędziami Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie, a to refraktorem ekspedycyjnym (j) 205 mm
i refraktorem Zeissa B (/) 110 mm.
Turnusem kierowali członkowie Oddziału Krakowskiego inż. Janusz
Rodziński i Andrzej Słowik. Godnym podkreślenia jest olbrzymi zapał z jatkim uczestnicy turnusu pracowali przez cały okres jego trwania oraz ich entuzjastyczne wypowiedzi przy końcowym omawianiu
wyników, świadczące o celowości i konieczności organizowania tego rodzaju imprez przez P.T.M.A. również w przyszłości.
W trakcie druku niniejszego numeru na Turbaczu odbywa się II-~i
turnus obserwacyjny mający na celu zebranie jak największego materiału obserwacyjnego. Udział bierze w turnusie 12 obserwatorów kwalifikowanych z sekcji obserwacyjnej Oddziału Krakowskiego i innych
Oddziałów P.T.M.A. Turnusem kierują mgr inż. Edward Szeligiewicz
i inż. Janusz .Rodziński. Również we wrześniu br. odbywać się będzie
III turnus obserwacyjny pod kierownictwem Macieja Mazura, na który
zgłosiło się 13 obserwatorów.
Należy również w tym miejsc-u podkreślić niezwykle przychylny
stosunek do nas kierownictwa schroniska na Turbaczu w osobie p.
Krzysztofa Konopki oraz całego personelu schroniska, które stworzyło
luksusowe warunki pobytu i pracy dla turnusów.
Jednocześole .informujemy, iż Oddział Krakowski P.T.M.A. dysponuje 100 mapkami okolic gwiazd zmiennych zaćmieniowych, które
chętnie udostępni innym obserwatorom w formie fotokopii za zwrotem
kosztów własnyc·h. (Jedną z nich przedstawia rycina na ostatniej stronie okładki).

Sekcja Obserwacyjna
Oddzialu Krakowskiego PTMA

PORADNIK OBSERWATORA
Wzory na ekstynkcję różnicową
Przy opracowaniu obserwacji gwiazdy zmiennej
blask, w wielkościach gwiazdowych, w edług wzoru:
v = a

(*)

Wzór ten odnosi

+ m+n
_!!!__ (b -

wylicza

się

jej

a)

się do oceny w postaci:
a m v n b .
Jeśli jednak gwiazdy, brane pod uwagę, znajdują się na różnych
wysokościach, to zachodzi potrzeba uwzględnienia wpływu ekstynkcii.
W efekcie we wzorze (*) trzeba dodać pewien składnik (dodatni albo

(l)
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ujemny), który nazwiemy ekstynkcją rozmcową; składnik ten będziemy
oznaczali przez er. Wzór (*) na blask gwiazdy zmiennej przyjmuje teraz postać następującą:
u

=

a

+

_!!!...._ (b -

a)

m+n

przy czym ekstynkcja różnicowa
1957, nr 8, str. 245):
e = n (e,, - nv)
r

wyraża

+m

+

się

(eb -

e

r

wzorem (patrz Urania,

ev )

m+n

gdzie - e oznacza ekstynkcję danej gwiazdy.
Oprócz ocen postaci (1), najbardziej typowych, spotyka
oceny w następujących postaciach:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

się

t:Jkże

b
v m a n h

V 0

a n h m v
a m v
v m a

Chodzi teraz o to, by dla każdego typu ocen (2), (3),... , (6) p o dać
wzory na ekstynkcję różnicową. Wzory te podajemy poniżej (wyprowadzenie ich, zresztą nietrudne, pozostawiamy zainteresowanemu czxtelnikowi); będziemy je znakowali odpowiednio numerami (2'), (3') ,... ,W).
Dla oceny typu (2) wzór na ekstynkcję różnicową otrzymamy wprost
ze wzoru (1'), kładąc n = O.
(2') er
eb - ev
(3')

"v +~(e,.- eb)

er

e,,

er

eb -

ev

(5')

er

e,,

(6')

er

e"

ev
ev

(4')

-

n

+ l!!_ (eb 11

e")

Andrzej Biskupsk i

KRONIKA PTMA
Oddział

PTMA w Toruniu

Foczątek działalności Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w 'Doruniu datuje się od dn'ia 4 VI 1952 r., kiedy to przybyły
z Krakowa delega<t Zarządu Głównego, Maciej M a z u r, zo:rgamizowal
pierwsze spotkanie prenumerartJorów "Uranii" i osób zainteresowamych
popularyzacją astronomii. Zebrarnie odbyło się w Zakładzie Astronomii
Uniwersytetu M. Koper.nilka pod przewodnictwem prof. dr Władysława
D z i e w u l s k i e g o. Rzucona myśl zorganizowamia w mieście K o per n i k a samodzielnego Odd~iału PTMA została przyjęta i w dniu
8 VI 1952 r., na czwairtym powojennym Zjeżdzie Delegatów PTMA
w Krakowie, ośrodek tOTUński był po raz pieTwszy reprezentowany
przez prof. Jana S z y c a - pierwszego Prezesa Oddziału.
Już od momentu swego powstania, jako jeden z głównych celów
Oddziału przyjęto stałe pielęgnowanie kultu Kopernika i pogłębiall'ie
znajomości jego życia i
dzieła
wśród
społeczeństwa
i młod'Lieży
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Torunia. Usiłowaniom tym Oddział daje wyraz organizując corocznie
publiczne, uroczyste obchody ku czci Kopernika w rocznicę Jego
urodzin oraz dążąc do stworzenia w Toruniu trwałej placówki popula!I"Ilonaukowej Jego Imienia. Pierwszym sukcesem na tej drodze było
uzyskanie lokalu na siedzibę Oddziału właśnie w historycznym Domu
Kopernika - miejscu urodzenia genialnego astronoma. Już od maja
1953 rOtk.u przechodniów i turystów witryna lokalu informuje, że
Kopernik i Jego dzieło mają w tym mieście swych stałych wielbicieli
i adeptów.
Roowój Oddziaiłu cha~rakteryzują jego osiągnięcia jakimi JUZ
w pierwszych latach swego istnienia może się chlubić: wzrost liczby
członków zwyczajnych do ponad 80 osób, około 30 publicznych odczytów populamonaukowych rocznie, wyjazdy prelegentów do Szkolnych
Kółek Astronomicznych na terenie całego województwa bydgOSikiego,
pokazy filmów o tematyce astronomicznej i ostatnio astronautycznej,
wycieczki do Obserwatorrium Astronomiemego UMK, wzrost biblioteczki fachowej do 250 tomów, praca w sekcjach zainteresowań,
wystawy, artykuły prasowe itp.
WYII"azem żywotności n~ego Oddziału było powierzenie mu organizacji Walnego Zjazdu Delegatów naszego Towarzystwa, który odbył
się 12 VI 1955 r. i zyskał pochlebną op~nię w oczach ogółu delegatów.
Dowodem uznania dla prowadzonej przez Oddział Toruński pracy
było również powołanie prof. J. Szyca w
roku 1958 na członka
Zarządu Głównego PTMA.
Wieloletnie starania Oddziału PTMA w Toruniu oraz miejscowego
Towarzystwa Naukowego doprowadziły wreszcie w roku 1960 do
przekształcenia historycznego domu, w którym urodził się Milkołaj
}{jopernik, na Muzeum Kopernikowskie, które stało się odtąd placówką
popularyzującą postać Kopernika i nową atrakcją dla licznych turystów zwiedzających Toruń.
Obecnie wszystkie usiłowania Oddziału, nie2lale2lnie od normalnej
działalności organizacyjnej i popularyzacyjnej, wytężone są w kierunku realiza,cji budowy drugiej części żywego pomnika wznoszonego
w Toruniu na cześć najgenial:niejszego z jego synów - Ludowego
Obserwatorium Astronornic:llnego.
Z dniem 23 I 1961 r. dotychczasowy Prezes Oddziału, prof. Jan
Szyc, ze względu na stan zdrowia ustąpił z zajmowanego stanowiska,
a jego funkcję przejął mgr Andrzej W o szczyk, .należący również
do grupy członków-założycieli Oddziału Toruńskiego.
Członkami naszego Towarzystwa, którzy najbardziej ofiarnie pracowali i którzy mają największe za•slugi dla rozwoju Oddziału Toruńskiego są prof. Jan S z y c, pierwszy i wieloletni Prezes oraz kol.
Henryk W i t k o w ski, wieloletni Sekretarz Zarządu naszego Oddziału.
Zarząd
Toruń,

Oddzi alu PTMA -

Toruń

w maju 1961 roku.
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września

1846 odkryto Neptuna

Odkrycie Neptuna stanowi efektowny tryumf mechaniki nieba.
Planetę "wyczuto" najpierw rachunkiem i dopiero póżniej odszukano
ją na niebie. Już w r. 1821 zauważono, że zaobserwowane położenia
Urana znacznie odbiegają od obliczonych. Dopiero w r. 1840 F. B e ss e l wypowiedział przypuszczenie, że "winowajcą" musi tu być jakaś
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nieznana masywlila planeta, krążąca na zewnątrz orbity Urana. Ona
to zniekształca orbitę planety.
W r. 1843 student astronomii w Cambridge, J. C. A d a m s, póż
niejs!Zy dyrr'ektor tamtejszego obSierwatorium, podjął się dyskusji
rachU!Il.kowej tego problemu. W trzy lata póżniej wyniki zakomunikował
G. R. A i r y'e m u. Planetę wprawdzie odszukano w pobliżu miejsca
wsk.a!l.runego, lecz jej nie roiZipoznano, uważając ją za gwiazdę.
Lepiej powiodło się U. L e v er r i er o w i, dyrektorowi obserwatorium paryskiego. Pracując nad tym zagadnieniem, w rok po Adarosie
ogłosił otrzymane wyniki. Według jego wska!Zówek odszukał Neptuna
w obserwatorium berlińskim J. G. G a l l e w dniu 23. IX. 1846 r.,
w miejscu zaledwie o l o odbiegającym (głównie w rektascensji) od
obliczonego.
J. Gadomski

PRZEGLĄD

NOWOSCI WYDAWNICZYCH

Jan G a d o m ski "Na kosmicznych szlakach" stron 154.
cena zł 10.Autor w sposób bardzo pLastyczny i popularny przedstawił dotychczasowe osiągnięcia astronautyki i plany w tym zakresie na najbliższe
lata. Zywo .i ciekawie opracowane są rozdziały przedstawiające warunki, jakie zastaną na powierzchni poszczególnych planet przyszli
astronauci. Do książki dołączono wykaz satelitów uruchomionych kolejno w czasie od 28 II. 1959 r. do 4. II. 1961 r.
Mieczysław S u b o t o w i c z .,Astronautyka" stron 586 cena :zl 60.
Omawiana książka to niezwykle cenna pozycja wydawnicza o cha. rakterze monograficznym. W sposób wyczerpujący omawia ona za<adnicze problemy astronautyki. Większość rozdziałów książki dostępna
tylko dla czytelników, którzy z zakresu matematyki i fizyki posiacta:ą
więcej wiadomości, aniżeli przewiduje program średniej szkoły.
S. Isajew i N. Puszkow "Zorze polarne" str. 1€4,
cena zł 20.
Przetłumaczona z języka rosyjskiego przez Mieczysława Kozł o ws k i e g o książka informuje czytelników o zorzach polarnych, ich formach i sposobach obserwacji. Autorzy przedstawiają też teorie powstawania zórz polarnych oraz korelację pomiędzy aktywnością Słońca
a występowaniem zórz. Książka dostępna dla czyelników, którzy posiadają wiadomości z astronomii, matematyki
i fizyki w zakresie
szkoły średniej.

J. G a d o m ski - "Pierwszy człowiek w Kosmosie" str. 31, Cena zł 5.
"Sowietskij czelowiek w Kosmosie" *) str. 158, cena zł 1.40.
Obie wymienione książki zawierają wstępny przegląd pierwszych
o locie w Kosmos w dniu 12. IV. 1961 r. pierwszego kosmonauty majora Jurija A. G a g a r i n a.
"Pierwszy kosmonauta" stron 155, cena zł 10.
Na treść książki składają się rozmaite popularne artykuły, komunikaty i reportaże dotyczące lotu w Kosmos Gagarina i dalszych perspektyw rozwojowych astronautyki - wybrane z prasy codziennej
i czasopism radzieckich. Teksty wybrali i tłumaczyli: Wł . Ku l i ck i
i R. M a r k i e w i c z.
Maria Pańków
materiałów

*) Do nabycia w księgarniach radzieckich

d owej

K!Siążki

i Prasy.

Klubach

Międzynaro-
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G. Sitarski
1961 r.

Wieczorem nad południowo za,::hodnim
hocyzonrtJem Widoczmy jest Jowisz i Saturn. Obie planety można obserwować
w pierwszej połowie nocy. Merkury
osiąga pod koniec miesiąca największe
wschodnie odchylenie od Słońca i teoretycznie wieczorem powinien być widoczny. Jednakże warunki obserwacji są
bardzo niekorzystne, bo Merkury znajduje się jed!llocześnie na części swej
orbity położonej pod płaszczyzną ekliptyki, a więc zachodzi prawie razem ze
Słońcem i praktycznie jest niewidoczny.
Rankiem nad wschodnim horyz;ontem
pięknym
blaskiem
świeci
Wenus,
a w gwiaJZdozbiorze Lwa możemy odszukać
przez lornetkę Urana. Również
w Lw1e przebywa Pluton, ale dostępny
jest tylko przez wielkie teleSkopy. Po2'lOstałe planety są niewidoczne.
Natomiast przez większe lunety można
odnależć
w Wodniku dwie planetoidy,
E11.orę i Juno, około 8,5 wielkości gwia2'ldowej. Obie planetki widoczne są przez
całą noc.
W ostatnich dniach miesiąca warto
także obserwOIWać zakrycia kilku gwiazd
przez tarczę Księżyca . Dokładne momenty początku i końca zjawiska podane
są w odpowiednim dtniu (według Rocznika Astronomiemego Instytutu Geodezji
i Kartografii w Warszawie).
2/ 3d Obserwujemy ser~ ciekawych
zjawisk w układzie księżyców Jowisza.
Po zachodzie Słońca widzimy koło JowiS?Ja brak jedneg!o z czterech jego
księżyców:
to księżyc 3 ukryty jest
w cieniu planety, natomiast z obydwu
stron, blisko brzegów tarczy, widocz,ne
są księżyce 2 i l, z których jeden "ma
zamiar" przejść na tle tarczy, a drugi
skryć
s~ę
za tarczą 1plarn.ety. I tak
o 20h51m księżyc 2 dosięga brzegu tarczy
planety i rozpoczyna przejście na jej tle.
Od tej chwili widoczne są tylko dwa
księżyce, bo księżyc 3 ukaże się nagle
z cienia pLalllety dopi:elro o 22h26'll3
(w ocl!ległości od brzegu nieco większej,
niż średnica tarczy planety)
Księżyc 2
jest nadal niewidoc•z ny, ale o 22h36m na
tarczy Jowisza pojawi się ple>.mka cienia
tego księżyca .
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3/ 4d Obserwujemy c-ałkowity przebieg przejścia l księżyca i jego
cieniaJ na tle tarczy Jowisza. KOlejność zjawisk jest taka: księżyc l
znika na tle tarczy pbmety o 20h47m, jego cień pojarwia się o 2lh42m,
księżyc l ukazuie się znowu o 23h05m, a jego cień opuszcza tarczę
planety o OhOm.
4d Po zachodzie Słońca koło Jowisza dostrzegamy tylko dwa jego
księżyce, bo księżyce l i 2 ukryte są w cieniu pllł!nety. Obserwujemy
nagłe pojawienie się tych księżyców w pewnej odległości od brzegu
wczy plaJnety: o 20hll)'ll ukaże się księżyc 2, a o 2lhl51)1.7 księżyc l.
5d23h Wenus w węźle wstępują-cym na swej orbicie.
6d1Qh Merkury przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity.
7d 2h Wenus w złączeniu z Księżycem w odległości 1°.6. Nad ranem
obserwujemy piękną konfigurację sierpa Księżyca z jasno świecącą
Wenus.
8dl3h Księżyc w ni('widocznym złączeniu z Uranem.
9/ lOcl Wiecwrem widzimy kolo Jowisza trzy jego księżyce, z których
dwa zbliżają siP, do brzegów tarczy planety (po obydwu jej stronach).
Księżyc 3 ukiryty jest za tarczą planety i ukaże się dopiero o 22hl9m.
Teraz z prawej strony tarczy Jowisza (patrząc przez lunetę odwracającą) widocme są blisko siebie dwa księżyce, przy czym księżyc
3 odda~a się od brzegu tarczy, a księżyc 2 zbliża się, by :rtoo:począć
p:rzejście na tle tarczy. Tym samym obydwa księżyce zbliżają się
do siebie i warto obserwować ich ruch, bo o 22h491)1.2 jeden z tych
dwóch księżyców zni.kmie nagle: to księżyc 3 skryje się w cieniu
planety. Natomiast księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy o 23hl2m,
a jego cień pojawi się na niej o lhUm. W tym czasie do lewego
brzegu tarczy zbliża się księżyc l, który skryje się za tarczą pla!Ilety
o lh24m (tal.e w Po'l sce Jowisz już wtedy zarc hodzi).
10/lld Tej nocy obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia
na tle tarczy Jowisza Oi!'aCl początek zaćmienia księżyca 4. Księżyc l
.zetknie się z brzegiem tarozy planety o 22h36m, a jego cień pojarwi
się rn a niej o 23h3Sm. W tym czasie księżyc 4, dość bliski brzegu
tarczy Jowisza1 oddala się od niego i o 23h521)1.3 zniknie nagle
w cieniu planety. Księżyc l pojawi się znowu o Oh53m, a jego cień
na tarczy planety będzie widooz:ny aż do 1Jachodu Jowisza.
11/12d Wieczorem widać koło Jowisza tylko dwa jego księżyce
(z prawej strO!IlY, dość blisko siebie). Powstałe dwa ukryte są w cieniu
planety i ukarż:ą się nagle, z prawej strony w niewielkiej odległości
od brzegu ta!l'Czy planety, kolejno: księżyc 2 o 22h391)1.5 i księżyc l
o 23hlQI)'l6. O północy Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem
w odległości 4°.5.
12dl3h Niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem w odległości 4°.
Po ZaJebodzie Słońca na tarczy Jowisza widać plamkę cienia l księ
życa, która schodzi z tarczy planety o 20h24m.
16d22h2Qm Obserwujemy poozątek zaćmienia 3 księżyca Jowisza
przez. tarczę planety.
17/lSd Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i zetknie
się z nią o Oh26m.
18/19d Wieczorem moż.emy zaobsenvować kolejne znikaJnie trzech
księżyców Jowisza tak, że wreszcie tylko jeden księżyc 3 pozostanie
widoczny. A więc o 20h3m księżyc 2 chowa się za tarczą planety,
o 2lh2Sm księżyc 4 r~poczynra przejście na tle tarczy Jowisza i przestaje być widoczny i o 2lh4lm księżyc l kryje się za tarczą planety.
19/20d ObsetrWUjemy wędrówkę cienia l księżyca Jowisza po tarczy
planety. Plamka cienia /P()jawi się o 20h2m, a sam księżyc l, nieW'idorerzny na tle tarczy planety, ukaże się o 2lhllm. Jego cień ukonczy
swą wędrówkę o 22hl9m. O północy nastąpi złączernie Saturna z. Księ-
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życem

w

odległości

3°. Dalej

Księżyc zbliża się

na niebie do Jowisza,

liliastąpi o 7h i w Polsce nie będzie już widoczne.
20d Po zachodzie Słońca możemy jes~cze dostrzec na tarczy Jowisza
plamkę cienia 3 księżyca . Cień zejdzie z tarczy planety o 20h27m.
2ldl4h Baa:dzo bliskie, ail.e niewidoczne złączenie Merkurego z Kło
sem Parnny (czyli ze Spiką , gwiazdą l wielkości w gwiazdozbi'OTZe

aile ich

złączenie

Pann,y).
22d5h Wenus w Jjliskim złączeniu z Uranem. Przez lunety łatwo
odnajdziemy UrC~Jna na południe od Wenus w odległości 0°.1. Natomiast o 23h nastąpi niewidoczne złączenie Merkurego z Marsem.
23dlh Bliskie, ale niewidoczne złączenie Wenus z Regulusem.
Rankiem obserwujemy gwiazdę i planetę blisko siebie nad wschodnim
hocyzontem, na zupełnie już jaJ&nym niebie. Tego dnia o 8h4.3m
Słońce
wstępuje
w znak Wagi (początek jesieni astronomicznej) ,
a o 17h Jowisz niaruchomy w rektascensji.
25/ 26d Przed północą obserwujemy zakrycie dwóch księżyców
Jowisza prrez tarczę planety. Ukryją się kolejno: o 22h32m księżyc 2
i o 23h3lm księżyc l. Do zachodu Jowisza będą już wtedy widoczne
tylko jego dwa księżyce.
26/27d Tej n10cy warto ob serwować za:róWIIlo księżyce Jowisza, jak
i ruch naszego ziemskiego Księżyca. Obserwujemy borwiem całkowity
przebieg przejścia l księżyca i jego cienia po tC~JTCZY Jowisza oraz
zakrycie gwiazdy 4 wielkości przez tarczę Księżyca ziemskiego. Po
zachodzie Słońca widzimy księżyc l Jowisza blisko prCJJwego brzegu
taJrczy planety. Księżyc l ro~ocznie swoje przejście na tle tarczy
o 20h45m, jego cień pojawi się o 2lh58m, księżyc l ukaż e się znowu
o 23h?m . a jego cień zejdzie z tarc zy planety o Qh15m.
27d2Qh Saturn nieruchomy w :rektascensji.
27/ 28d Niezwykle ciekawa noc dla obserwacji ruchów księżyców
Jowisza. Zaraz po zachodzie Słońca koło Jowisza nie widzimy żadnego
z jego czterech księżyców! Księżyc l ukryty jes t za tarczą planety,
księżyce 2 i 3 są niewidOC'lll1.e na tle tarczy, a księżyc 4 ukryty jest
w cieniu p1lanety. KsiężY'C 3 ukarzuje się o 19h3Qm, a o 19h4Qm na
taJrczy planety pojawia się cień księzyca 2. Sam księżyc 2 ukazuje
się o 20h5m, a kiedy jego cień przemierzy już prawie połowę tarrczy
planety, o 20h52m przy prawym brzegu tarczy pojawia się cień
księżyca 3. Tymczasem księżyc l przeszedł już 7la tarczą Jowisza,
ale potem ukryty był jeszcze· w cieniu planety i pojawi się nagle
blisko brzegu tarczy o 2lh29lll3. Widzimy więc już trzy księżyce
i cienie dwóch księżyców na tarczy Jowisza. Cień księżyca 2 opuszcza
ta~rczę o 22h3Qm, Cli po dziesięciu minutach, o 22h4Qllll, w odległości
około dwóch średnic tarczy planety od jej prawego brzegu (patrząc
przez lunetę odwracającą) pojawi. się nagle księżyc 4. Do zachodu
Jowisza będą wtedy widoc:zme cztery jego księżyce i cień księżyca
3 na taJrczy planety.
28/29d Tej nocy ta~rcza Księżyca zakrywa gwiazdę 4 wielkości,
gamma Byka: w Krakowie p. Qh521ll4, k. 2hllll0, w Poznil!niu p. Qh551ll6,
k. 2h0lll4, w Warszawie p. Qh57lll3, k. 2h5lll0.
29d Obserwujemy przez lunety (dzień!) zakrycie Aldebarana, aJ.fa
Byka przez górną część tarczy Księżyca. Na krótko przed zakryciem
gwiazda widoczna będzie blisko oświetlonego brzegu tarczy Księżyca,
z lewej strony u góry (patrząc gołym okiem), a ukaże się znowu
z prawej strony u góry, spoza ntewidocznego brzegu tarczy. Momenty
początku
i końca zakrycia są następujące: Kraków p. 10h1llll4,
k. 10h55lll9, Poznań p. 10h91ll5, k. 1Qh51lll2, Warszawa p. 10h1llll8,
k. 10h5Qill2.
Minima Algola (beta Perseusza): wrzesień ld18h2Qm, 13d5h35m,
17d2h25m, 18d23h1Qm, 2ld2QhQm.
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6 31 19 Ol
lł47 18 57
7 03 18 15

Gdańsk
wsch . \ zach.

b mi

5 46
6 04
6 23
6 41
6 S'J

-- -- - -

Kraków
wsch. \ zach.

WRrszawa

Rzeszów

wsch. / zach.

wsch.\ zach.

b m

b m

h m

Ol

19 45
19 20
18 55
18 30
IB 05

S Sl•
6os
6 20
6 35
6 50

19 31
19 10
18 48
18 26
18 04

s 42
s 58
6 15
6 31
6 48

hm

19
19
18
18
18

h m\

03 5 42
OB 52:
45 6 12
21 6 27
lP 6 42

BiałystoK l
w sch

h m

.j

h m

19 23
1902
18 40
18 lU
17 56

5 31
54H
6 05
6 23
6 40

zach.
h m

19 23
19 0('
18 3'i
18 12
17 48

--

c:
~

>

KSIĘZYC

l

2h czasu
wsch.-en rop.

...,al

co

t:l

a

o
3 43 +14.3
4 35 + ló,B
s 28 +IB.4
6 19 + 19.2
7 10 + 19.0
8 00 + 18.(1
8 49 +16.2
9 37 + 13,7
lO 24 + 10.7
1110 + 7.2
hm

ll. l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

B

Warszawa

...,al

co
Q

wsch.\ zach.
hm

hm

22 53 13 25
23 3U 14 29
15 2'i
o 15 16 18
l 04 17 Ol
l 58 17 39
2 57 18 10
3 SB 18 38
5 Ol 19 02
6 05 19 24
-···

-

- - --

2h czasu
wsch.-europ.
a
b m

l

o

hm

h m

7 09
8 15
4.6 9 22
8.5 10 28
-12 .0 ll 37
-15.0 1245
- 17.4 13 51
-1B.C 14 53
-19.2 15 49
-18.4 16 37

19 4L
20 Ol
20 30
20 57
21 ~5
22 Ol
2243
23 36

12
13 13 28
14 1415
15 15 05
16 15 5G
17 16 50
18 1746
19 18 45
20 19 45

l

al

~

wsch./ zach.

+ 3.4
12 42 0.6

ll. 11 1156

-

Warszawa

-o 38

co
Q

2h czasu
wsch. -europ .
a

l o

b m

o

Fazy

wsch .1 zach.
hm

h

OJ

IX. 21 20 45 -16.4 17 18 l su
22 21 45 - 13.3
23 22 44 9.2
24 2342 4.6
25 o 31! + 0.3
26 l 34 + 5.1
27 2 29
9.5
28 3 23 + 13.2
29 4 17 +16.1
30 Sil +111.1

+

17
18
18
19
19
20
10

52
24
52
19
47
16

3 09
4 3J
s 54
7 16
8 37
9 54
~ o 11 Ot
21 26 12 17
l2 09 13 19

z

Księżyca:

Warszawa
Pełnia

.....

d

h

VIII.26

S
l
S

>

Ostatnia kw. IX. 2
IX. 10
Nów
Pierwsza kw. IX. 17 22
Pełnia

lX.24. 14

Odległość
Księżyca

l

od Ziemi
d

Średnica
tarczy

h

Najw. IX. 7 22

29:4

Najrn. IX. 23 ti

33.2

1:-.:>

o:>

CJl
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W!l"zesień

PLANETY l PLANETOIDY

1961 r

MERKURY
Data
1961

2h czasu
Wfch.-eurnp.

Warszawa

2• emu
wsch.-europ.

l

zach.

~oo l

l+ ,

h m
1111)
5.4
1217 -2.1
13 07 , _ 8 8
13 50 -14.2

2gó0
'/5011936
1138
1912
913
18 4L

powodu bliskiego sąsiedztwa
Słońca
praktycznie niewidoczny.
Z

-

shosl
855
943
lO 30

l

20 20
19 50
19 24
18 58

=

12)
05
50
36

20
20
19
19

02
00
58
58

-21.1
-21.3
-21.3
-21.4

17 00
17 18
16 36
1(> 00

2 15
l 3•1

o 50
o1 o

URAN

17 421 l 48
1620
024
1502
2308

2151
21:7
-21.7

Widoczny na zaehó·l od Jowi~za,
dość blisko niego (ok . + 0.6 wielk.
gwiazd .).

l

hm

18
18
17
17

3 40
Widoczna jako Gwiazda Poranna
nad wschodnim horyzontem (- 3 .4
wielk. gwiazd.) .

SATURN

l

2 18
2 40
3 10

+19:91
+17.51
+14.4
+ 10.5

zach.

Widoczny w p ierwszej połowie
nocy w Koziorożcu (około -2
wielk. gwiazd .).

Niewidoczny.

Vlll.29,1943
11. 18 19 41
l. 8
1941

l
hm

JOWISZ

8 47
8 42
8 42
8 41

2.6
5.2
7.9
-10.4

12 29
12 53
l 3 17
13 42

mw•

l o

u

MARS
VIII. 29
li. 8
18
2&

l

--~------1---~------

wsch.
VIII. 29
li. 8
18
28

=~--W
= ENUS

lwpołud.

o

9 57

10 0]
10 06

!

l

45311913
341
1755
2 30
16 39

13.31
12.!!
12.5

W drugiej połowie miesiąca można
go odszukać nad ranem w gwiazdozbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.) .

u

l

lw

o

polud.

- ------~------~------1 ------~~------~------1

NEPTUN
h

VIII. 29
IX. 18

l. 8

m

14 28.5
14 30.4
14 32.9

•

PLUTON
m
16 34
15 17
14 Ol
h

l

-12 50
-13 00
-1312

Niewidoczny .

VIII. 29

IX.

8
18

28

l. ll

m

23 37.4
23 29.8
23 20.'.1
23 12.7
23 06.6

,

.

lO 56 59
+ 21119.0
lO 59 38
+ 20 05.4
110210 1+19:;5.1

hm

13114
l l 48
1032

Pod koni ec mi es iąca możliwy do
odszukania w Lwie, ale ty lko
przez wielkie teleskopy (15 wl elk.
gwiazd.) .

Planetoida 8 FLORA
h

hmsl

o

l

-12 31!
-1411
-15 34
-16 32
-17 Ol

m
145
o 59
o 10
23 19
22 ;~3
h

Widoczn a pr7ez całą noc w Wodniku. 8.8 wi clk. gwiazd. Opozycja 13 wrz e śnia .

Planetoida 3 JUNO
h m
s
o l
2 02
o Ol
23 53.5
l 17
23 48.2
- l 52
o 31
23 41.6
- 3 58
2341
23 53.5
- 6 06
22 55
8 02
23 28.6
h m

+
-

8.5 wielk. gwiazd . Widoczna przez
całą noc na g ranicy gwiazdozbiorów Ryb i Wodnika. Opozycja
18 wrzei.nia.

Planetoidy rozpoznaj e my po ich ruchu wśród gwiazd, porównu j ąc rysunki z k 'lku
nocy olwlicy nieba wedłu g podanych wyżej współr zędnyc h (epok 1 1 ~ 5~ Ol
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona

okładki:

Plruneta Jowisz sfotografowana w świetle czerwonym za pomocą
tele·s lmpu z Mt Palomar w dniu 24 X 1952 r. U góry
obok tarczy widocZl!ly jest III satelita a na górnym brzegu tarczy jego ci·eń.
Znak Zodiaku: Waga
pięciometrowego

Druga strona

okładki:

U góry: C'yry1lidy widziane nad TOII'onto przez artystę i miłośnika
astronomii G. H a h n a i jego żonę. (Wg. Sky and Telescope, XXI,
nr l, 1961).
U dolu: Okaz tektytu o rozmiarach 4,7 X 4,4 X 0,6 cm i ciężrurze
17,8 g, Ziilaleziony w 1955 r. w Geo,r gii. Patrz artykuł o Cyrylidach.
Trzecia strona

okładki:

Mapy w rzucie Merkatora czte['ech głównych satelitów Jowisza
WYkonrune na podstawie obserwacji na Pic du Midi. U góry: mapy
z 1941 r. (,t eleskop 38 cm), u dołu z 1945 (teleskop 60 cm). Patrz
artykuł o ksriężyoach Jowisza .
Czwarta strona

okładki:

Jedna z marp okolic gwiazd zmiennych zaćmieniowych używanych
przez uczestników turnusów obserwacyjnych na Turbaczu, opracowanych
przez sekcję obserwacyjną Oddziału Krakowskiego PTMA.
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Wrzesień

P. T. M. A.

1961 r.

Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Killńskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew . 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki 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 w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8 m . 3. z list. Cezarego Janiszewskiego,
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 18-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
Krosno n /W - Sekretariat w lokalu własnyrr , przy u' Nowotki Nr l, I . p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
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- Siedziba oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, V p., pokój 511,
te!. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki w godz. 18--20
l w czwartki w godz. 17-19. Zebrania sekcji obserwacyjnej w czwartki
l w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. teł. 24-7ł
(W. Radziwinowicz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomieniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Patacu Młodzieży.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, liT piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku 1 po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18--20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat 1 biblioteka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku 1m. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej,
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu się
z T . Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sio:
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem te!. 2586.
Toruń Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowickiego 39;145, p . M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18
w Coll. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki i soboty w godzinach 18--21.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz
9-11 l 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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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
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MARIA KARPOWICZ -

Warszawa

OBSERWATORIUM GREENWICH- DAWNIEJ I OBECNIE
Obserwa,tOtrium w Greenwkh j<est najstarszą
w Wielkiej Brytand!i, która powstantie
swoje w r'Oiku 1675 zawdlzlięcza wz>rosltowi potęgi mOTSkiej
kraju i w zw1i.ą:i1ku z tym lroniecznoścd. dokładnej orientacji
na morzu. Angielscy żegJarze, płynąc po wszystkich mocmch
świata od da'W'Ila odcrzuwali konieczność dokładnego wyznaczania swego położenri.a tzn. znajomości szerokości i dłu
goścli. g'eogTailicrz1111ej.
O ile wyzna.c:zeni·e werokości nie przedstawiało Wiiększych
trudności, o tyle wyzll:la1
C'Zell1lie długości było w owych czasach
spra:wą dość skomplikowaną, po pierwsrre dlatego, iż niLe ma
danych rprZiez naturrę miejsc na ku]j ztLemskiej, od których
można byłoby liczyć &ugość geograficzną (w przypadku s~e
rokości geograficznej mamy zdefiniO!Wam.y równik), po
drugti.e - znarne wówczas zegary wahadłowe (które służyły
do przechowywall1Jia roasu na lądzie) były mało przydartne
na morzru, po prostu d!l,art;ego, iż źle chodzJiły i dawały małą
dokładność. Związek długości geogra:ficzJJJej z czasem miejscowym j•e st prosty i· znają1c metodę wyznaczania czasu oraz.
sposób przechowywania go, możemy ok!reśHć długość geograficzną. Ponieważ zegaJry zriemslcie na morzu były lllieprzydatne, metodę wyZJnae2ania długości na morzu oparto na
"z·e garz·e niebieskim", za jaki można uważać ruch Księżyca
w'ród gwiazd; mianowd>ctie mierzxmo odległości kątowe Księ
życa od jasnych gwilalzd, które 1Jo ' od1egłości jak wiadomo,
zmieniają się na skutek ruchu jego po orbicie. Metoda ta
wymagała
znajomosc1 możliw:i!e najdokładiilli·ejszej pozycji
gwiazd oraz specjalnych tabli'c ruchu Księżyca. Używany
dotychczas kart:alog spo'l'Ządzony prrez T y c h o B r a h e nie
dawał wyma~ganej dOikładności. Często ~darzało się , iż statki
płynąc do jakiejś wy51py, której połDż·enie znano, n:ie mogły
trafić na nią płynęły w,zdłuż rówlliOłeżnika wiele mil
w jedną i drugą srt::ronę w poszukiwaniu celu. W takiej sytuacj~ SIPO!l"Ząd2lenri.e nowych, dokładniejszych katalogów i tablic
było koniecznością i 1Jo zdecydowało, iż ówczesny król, K ar o l I I S t u a r t zrozumiał i poparł projekt budowy obserwatorium, polecając Johnowi F l a m s t e e d o w i, znanemu
astronomowi-praktykowi, wybór miejsca i nadzór nad budorwą
no~go olbserwartJorium.
Wzgórze w parku królewskim w Greenwich nad Tamizą.

K rólew.skie

placówką naukową
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(patrz 2 str. okładki) w niew;ielkLej odległości na południiowy
wschód od Londynu, wyda,wało się poSii.adać najlepsze warunki wyma~gane wówczas dla obserwacji astronorni,c znych.
Flamsteed rozporządział znaczną sumą 520 funtów szterlingów,
jaJkie otrzymcmo ze sprzedaży, zdobytego na wrogu, prochu
si'rzelnliczego. Za tę sumę można było wybudować obserwatorium, ale sam Fla'IIl.Siteed, posiadając ZJaSZiczytny tytuł Astronoma Królewsldego, n~e o1mzymał (porz:a pensją) żadnych
funduszów na kupno, czy też konstrukcję in.strumenJtów ornz
na utmymalllie choćby jednego asystenta (StuaTtowie jak
Wliiadomo, zaws'lJe mieli trudności finansowe). FlaJmsteed, udziielając pryw1atnych lekcji matematyki i asltmnomili, nasitępnie
dzie~~c:ząc po zmarłym ojcu pewien kapllitał, zoobył środki
na utrzymanie asystenta i budowę kilku instrumentów. Naiwiększymi były: sekstaJns o proroiemu 7 stóp (pomad 2 metry) oraz śCiienny kwadrant, którym rozpoczął pracę w roku
1689. Tymi dwoma instrumentami dok0111ał około 20 000 obserwacji o najwyższej jak na owe CZJasy dokładności. Wyniki
długol, etn~ej pracy obserwacyjnej Flamst1eeda opubJikorw1a1110
w trzech tomach ,,Historii Coelestis" w J1oku 1725, już po
jego śmierci. Publikacja zatwierała 3000 potzycj'i gwia~d i była
pi erwszą wielką pracą opublikowaną przez Obserwatorium
Greenwich.
W roku 1720 stanowisko Ast.r101noma K'rólewskilego objął
słynny Edmund H a l l e y, ówczesny profesOT astrono:mii Uniwersytetu Oksfordrzkiego. Halley Slttanął wobec trudnego zadania, rozpoczynał bowiem urządzanie obserwatorium od
początku. Instrumenty, jakich używał Flamsteed były osobistą
jego własnloś'c~ą i po jego śmiel'oi wdowa po mm zabrała je
wszystkie. Halley oltrzymał od Państwa 500 fUllltów i suma
ta poz,wo~iła mu skonstruować mały instrument prz1ejściowy
oraz ośmiostopow y (około 240 cm) ścienny kwadrant. Instrumenty te można obecn!ile oglądać w Obserwaltodum w GI'eenwich, jaklo zabytki muzealne.
Największą zasługą Halleya, dzięki której przeszedł do
hi,s torii astronomii było wykazatruie periodyczności ukazywania
si ę komet, wykazanie, że są to ciała nli.ebieskie, należące do
do nasztego układu planetarnego, zakreślające orb.iJty zgodnie
z prawem powszechnego ciążenia '~). Mało zna~ne są na.Jtomiast
jego zasługi położone na polu wieloletnkh badań ruchu Księ
życa OII1aZ mC~Jgnetyzmu ziemskiego.
Astronomami Królewskimi byh następnie, między innymi,
James B rad l e y , odkrywca aberracji światła gwiazd i zja*) M . Karpowicz, Urania 26, l , 1955
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wiska nutacji, oraz Biddell A i r y, który (poza innymi pracami) podał metodę wyznaczania współrzędnych apeksu ruchu
Słońca na podstawie znajomości ruchów wŁasnych gwiazd,
zwaną od j•ego nazwiska - metodą Airy'ego.
llistoria Obserwa,t orium w Greenwich jest długa i składa
się z ;pracowitego, często nieefektownego programu obserwacyjnego. Niiektóre z niezrwykle ważnych wniosków wyoiągnięto
w wi,e le la't po śmierci obserwatorów, którzy prz.ez całe życie
zbrl.erali obserwacje nie myśląc i nie spodziewając się rozgłosu,
zdając sobie jednak sprawę z ważności długkh szeregów
dokładnych obserwacji. W dorobku naukowym nie braik prac
i odlkryć, których zna~enri.e można było ocenić natychmiast.
Do takich należy zal'iiaeyć od!kryde ruchów gwi,a zd wzdłuż
promienia widzenia oraz wyzmaczenń.e ba:rdzo dokładne odlegŁości Sł01'i.ca z obserwacji opozycji małych planet. Jednym
z największych osiągnięć astronorniri. obserwa<Cyjnej było zaprojektowani€ i wykonanie przez Fra1nc~a D y s o n a obserwacj•i pozycji gwiazd w pobliżu Słońoa, w czasie jego całko
witego zaćmienia 29 maja 1919 roku. Słońce znajdowało się
wrtedy w p()lbliżu Hyad i można było na z-djęciach otrzymać
pozycje wielu gwiazd gromady, stwierdzić następnie zakrzywienie prOIID.ieni świetlnych w polu grawitacyjnym Słońca,
co jak wiladomo przewidywała ogólna tearia względnośd.
Falklt ten miał ogromne :znacr~enie dla nauki i sprawił, iż
teorila Eimteiina uzyskała ogólną akcepta1cję wśród naukowców
"WSzystkich krajów.
Najw:aŻID!iejs~e jednak prace obserwa,torium dotyczyły stałego wyzmaCZlania dokładnego czasu z obserwacji południ
kowych, w~aoza:nia pozycji gwiazd stałych, Słońca, Księ
życa i planet. ·W miarę rozwoju •techniki, zmieniano i ulepsza!TIO środiki O!bserwlacji, stan imstrumenta:rium stale polepStZał się.

Obserwacje mrugtruetyczne zapoczątkowane przez Halleya,
prorwa&Jon:e są dJo dJn±a dzisiejszego, jalk. róW!l1:ież obserwacje
meteorx>log.ilc:me, dając dług:Le ciągi nierz:wykle cennych danych.
Od raku 1840 istnieją osobne departamenty: magnetyczny
i meteorologlliczmy, jak również depa11tament obserwacji sło
nec.zm.ych. Dzti.ęiki stałym obserwacjom odlkryto związek pomiędzy magnetyzmem ziemskim i .zjawiskami zachodzącymi
na Słońcu. Obecnie obserwacje słJO!lleczne prowadzi się za
pornocą fo1loheliografu, fotografując tarczę sJionecZIIlą w równjych odstęjpiach czasu, o Ue pogoda na to zez.wala. W ten
sposób od wielu la:t otrzymuje się stały zapis słonecznej
działa1ności.
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Od

c~asów,

gdy A:srtroil1omem Królewskim

był

M a s k e-

1 y n e, Obserwatorium w Greenwich zaczęło wydawać, znany
całym świecie NautiJcal AlmaJilaJC (pierwszy numer
ukaZlał się na rok 1767 i zawierał porz.y cje Słońca, Księżyca,
plainJet i najjaŚin~ejszyrch gwliazd, •onaz taJbHce pomocnicze tak
mezbędne dla asrt:rooomii i naiW'ig~cji).

obecnie na

W obserwatorilum w GT€€nwich William H u g g i n s otrzypo mz pierwszy w roku 1863 widma jaSil1ych gwiarzd:
AldebaJraJna d. Bertelgeuze, w kiJka lat pffiem wyrkazał istnienie
ruc,hów gw~a:zd wzdłuż promieni'a w.idfzenia interpretując
przesund.ęaie prążków widmowych zjawiskiem d!opplerowskll.m.
Bada.IIllia tego typu prowadzi się do chwili obecnej, oczywiście
używa:jąlc n10woczreSJr1ych środków obserwacjri.
W roku 1884 na koruerencji w Waszyngtonie, poświęconej
między iJnnym>r uzgodnri.emu wyboru pierwszego południka,
wybór padł na południk pi'ZieChodzący przez środek narz ędzia
przejściowego obserwatorium Greenwich. Od tej chwili zra częto na oałym świecie liczyć długość geografliczną od połudnlika GreenwiJch.
Gdy rozpoczynano budowę obserw.art orium, Greenwkh było
małą Wlioską, odległą o kilkanaście mil od Londynu. Miejsce
na orbserwatorium astrronomicrz111e wydarwało się w owe czasy
idealne, znajdoWlało się bowiem dostatecznie blilSiko od duż,ego miasta dostęp do niego był względn!Le ł.altwy, nawet
bri.orą• c pod uwagę ówczesne środki lokomocji dość odległe
jednak, tak by dymy miejskie nie zakłócały pilnie dokcnyWlanych obse•r wacji. Oczywiście świa<tła miejskie nie stwarzały wtedy jes7lcze problemu. W następnych labaiCh rozrost
mi~sta we wSZJystkich Iderunkach nie orszczędził róW111ireż kieruniku, w którym ZJnajdowało się Greenwich. Obecnie obserwa1ori.um ~ajduje srię prawie w środku olbrzymiego, ponad
jedrenasto-m:iJionowego mias.t a, z jego dyrmami, światłami i ruchomymi nOOIIllOWymi reklamami, w pobliżu linili wysokiego
napięciCll, które zakłócają pomiary zarÓWIP-O astJ;cmomicz~ne jak
i magnetyCZIIle.
·
Wobec ~dobyda nowych instrumentów •i w związku z tym
znacznego roz1s.z.erzeni a programu obserwacyj~nego, przeni€sienie obseTWClltorium z Greenwich w inne bardztiej ust1ronne
miejsce stało się konJireczmością. Po długich i licz111ych narradach wybór padł na miejsce, leżące prarwie dokłaidrnJie na
tym samym zerowym południku (współrzędne: (p = 50°52 13 N,
'A= Oh1 m21 s E), około 4 mil (7 km) od wybrzeża kanału
La Marnche .
mał

1

_....

.......

_
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Główny budynek stanowi malowniczy zamek Hurstmonceux (pa:tlrz 2 str. okładki) z połowy XV wieku, który sprawia
wrażeruie Ś!redniorwiecznego zamczyska, jak gdyby żywcem
wyjętego z którejś z historyczlniYch powieści Walter Scotta.
Zamek o małych nielicznych oknach i starych murach, obrośniętych bluszczem, otoczony jest głęboką fosą, po której
wodach, pokrytych gdzieniegdzie zielonymi liśćmi i kwiatami nenufarów, majesrtrutyczil1Jie pływają łarbędZiie. Wrażenie
średniowiecz.a ustępuje, gdy wejść do środka pomieszczenia,
k:tóre jest rba<rdzo nowoczesne i wygodne, przeciwnie niż
wnętrza innych zamków w Wielkiej Brytalni!i, których jest
sporo i które są dostępne dla zwiedzających.
Zamek Sltoi na równym terenie o powierzchni około 400
aikrów, ograJniczonym od północy niskimi wzgórzami. Sam
om staJnowi jedynri.e część z.arbudorwań obserwatorium. Gdy
wjeżdża się na teren obserwatorium od strony południowej,
od Pevensy, dokąd można dojechać pociągiem, pierwszymi
rbliższ,ymi !budynkami jest pięć dużych kopuł, oraz całkiem
nowoczeSifie, oszklOil'le !budynki, w Mórych mieszczą się labora:toria o;ptyaroe, wars;>;t:aty mecharniczne, ciemnie, mag,a zyny
klisz maz polmje dla odpoczynku. W odległości około 300
metrów wznosi się zamek. Kilkanaście najnowocześniejszych
kolorowych samoahodów stojących pod jego murami sianowi
pewien ,an,a~chrorn.iczny korntrast. W zamku mieszczą się biura
.AIStronoma Królewskiego i Główil'llego Asystenta, biura róż
nych departamentów, sekretariat i ogromna bibliorteka, która
zajmuje wieliki hall zamku. Dawniejsza k.aplica zamkowa
została zami.en]ona na salę pasiedZień (z tablicami i urządz.e
niami projekcyjnymi) mogącą pomieścić ponad 50 osórb. Wszystlde pokoje lub sale zaopatrzone są w starożytne kominki,
pomimo że is1m.iej~e ogrzewanie centralne. PółnoOTho-wschodnia
część zamku sLa~norwi prywatną rezydeil'llcję Astronoma Królewskiego, którym jest obecnie prof. R. W o o l l e y. Znajdują
się w zamku również wygodne poko,}e gościnne, dla przyjezdnych astronomów-gości oraz dJa tych z personelu, którym
irudruo dojeżdż,ać lub którzi)' wolą mi:esz.kać na mLejscu.
Istnieje tutaj równ:ież kantyna. Obserwarto!Tium otro czone jest
rozległym prurkiem, z małą ilością d.rz.ew, za to licznymi
trawnikami i kwie1m.ilkami; wygodrue asfaltowe szosy lub
chodniki z płyt !betonowych łączą poszczególne budynki.
Na północny za1chód od zamku zm,arj duje się grupa !budynków dla instrumentów astrometrycznych (koło południ
kowe, fotograficzny teleskop zen1talny itp), na południ10wym
zachodzie - obserwatorium słoneczne i budynki przeznaczone
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na różne pracownie: astrometryoZJne, a&t:rofiz.yczne i elektro:ruic.zne -oraz bli'Ur a .
Grupa kopuł z instrumentami ekwa1:!or1alnym.i znajduje
się w k.iJenllniku WlSchodinim od zamku. Teleskopy ekwatorialne
stanowią trzy reflekto\I"y o średnJi~ach: 51 cm, 76 cm, i 92 cm,
dwa fotograficzne refraktory o średrncy 33 i 66 cm oraz
71 cm refraktor wizuallny dla oibserwacji gwiazd podwójnych.
Od roku 1880 zebrano ponad 30 000 klisz, głównie za
pomocą 33 am i 66 cm refraktorów. Zebranie ta:k licznego
ma·teriału w okresie 80 Lat po2lWala na wymaczerrrie ruchów
własnych dla wielu pól. Refraktor ·66 cm, dawniej zmontowany razem z 76 cm reflekto!I'em .a obecruie od ruiego oddzielony, służy również do wyZJ1aczania parala:ks trygonometrycznych. Reflektoii' 76 cm otrz~J7mał nowy montaż
i umieszczony został w osobnej kopule re wszelkimi nowoczeSIIlymi urządzeniami, a: więc przede wszystkim z ruchomą
podłiogą, elektrycznym napędem iltp. Może być użyty do
celów fotografilc znych w p!icerwsz:ym ogn!icstku lub do pomiarów
fotoelektryctznych w ognisku CaiSSegra!itna.
NajwJ ększy instrumen,t obserwatorium, stanowiący jego
dum ę , 92 cm Y,arpp-reflektor o montażu angielskim zaopatrzony j est w trój-pryzmatyczny spektrograf i służy głównie
do wyznaczalilia prędkości radia1nJ11ch gwia'zd.
Budowę i montaż instrumentarium Królewskiego Obserwatoocium Gree~nw1ch WJIIlronano całlmw:Lcri.e po drugiej wojnie
świ-atowej w latach 1947-1957. Obecnie obserwatorium ze
:zmacz.nJe zwiększonym personelem, chociaż kontynuuje tradycj-e Obserwaltorium w G~eenwi,ch, weszło w nowe stadium
roz.woju, podejmując pra1oe w razmalitych dziedzinach astro!101'lhli i ast:rofiozyki, prziY użyciu nowoczesnych środków
obseJTWacj'i.
TADEUSZ

JARZĘBOWSKI

-

Wrocław

O PROMIENIOWANIU SYNCHROTRONOWYM
CIAŁ NIEBIESKICH
laty, mówiąc o promien~owaniu ciał
na myśli wyłącznie promieniowanie
elekJtronów w polach atomów. Ostatnio na lamaich prac
astronomicznych zyskuje jednak praWIO obywatelstwa również
inny mechaJlllizm promieniowania, t.zw. mechaniiZm synchrotmnowy, polegający na świeceniu rela:tywistycZJnych elektronów poruszających się w pola·ch magnetycznych.

eszcze przed
J niebieskich,

około 10
mieliśmy
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Za:nim omówimy bliżej te:n nowy mechanizm promieniowania, może najpierw parę słów ·o tym, co med.zieliśmy
db1tychczas.
Jak wiadomo, gdy krążący wokół jąJdira elektron przeskakuje z 011b.ity o wyższej energii na orbitę o niższej energii,
emituje wówczas kwant promienilowa:nia o ściśle określonej
długości fali. Jest to :zmany mechamd.zm emisji widma liniowego. W sz.c zególnyun przypadku prOiffi.iJeniowanie łiniowe
może powstawać i w innych okobC!Zin:ościaJch, a mianowicie
przy zrmianie tzw. krętu (spi:nu) elektronu, tj. przy zmianie
kierunku WiLrowalnlia elektronu wokół osi. Na przykład przy
~e krętu elektronu w atomie WIOdaru wypromieniowywana jest różnica energii w postaci kwantu promieniowania
o długości fali 21 cm, czyli już w dziedzrnie fal radiowych
(linię tę emituje wodór międzygwiazdowy). Widmo ciągłe,
czyli zespół promieniowania o najróżniejszych długościach
fal!i, emitowane jest wówczaiS gdy: l) wolny elektron jest
"wychiwytywainy" prZiez atom i spada na którąś z jego orbit,
emitując naJdmialr swej energii w postaci promieniowania,
2) wolny elektron prz.eb:iega tylko w pobliżu atomu, wytracając przy tym część swej energii pod postacią promieniowania. Ponieważ w obu tych przypadkach pierwotna energia
kinetycZITha elektronu mo,gła być bardzo różna, więc większa
ich ilość wysyłać będzie łącznie promieniowanie o najróż
niejszych długościach fah, czyli widmo ciągłe.
Jak na podstaJWie tego widzimy, emisją promieniowania
(elekt:rromagnetycmego.) "zajmują się" elektrony. W omówionym tu jedinakże mechaniźmie elektrony emitują promieniowanie wtenczas, gdy znajdują się pod działallliem pól elektrycznych art;omów. Tak emitowane prum.ieniowanie nazywamy promieniowaniem t e rm i c z n y m (cieplnym); do
niego stosują się znane nam prawa promieniowania jak prawo
Plancka, prawo Wiena, czy też praJWo Stefana-Boltzmann.a.
Jednakże elektrony mogą emitować promieniowanie również w innych okolicznościach w sposób zupełnie nie
związany z atomami. Mianowicie swobodny elektron będzie
emitował promien~owanie również wtedy, kiedy porusza się
w polu magnetycznym. Tiłlk powstające promieniowanie przyjęto
nazywać
p71omien!ilowaniem syn c h rot r o n owym.
Omówmy bliżej ów mechanizm promieniowania.
Jak wiadbmo z fizyki, cząst!ka• naelektryzowana poruszając_.
się w polu magnetyCZii1Jym jest odchylona od pierwotnego
kierunku prostopadle do linii sił pola. O ile po,l e magnety-
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czne rozciąga się na dostatecznie dużej przestrzeni, to, jak
łatwo ZJrtn.umieć, cząstka wykonywać będzie w tym polu ruch
po torze kołowym. Jeżeli zaś pierwotna prędkość cząstki była
skierowana ukośnie do linii sił pola magnetycznego, to łączny
efekt będzue taki, że cząstka poruszać się będzie wokół linii
sił

tego pola po' torze spirailnym.

Przypuśćmy, że rozpatrywaną tu naładowaną elektrycznie
c21ąstką jest swobodny eleMron. Otóż cała tajemnica mechanizmu synchr01tronowego po~ega na tym, że taki krążący
w polu magnetycznym po to!I"Z€ spirailnym elektron wysyła

promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie to emitowane jest na koszt zmniejszania energii kinetycznej elektronu, czyli jak to się częsrt:o mówi, powstaje ono w nastę
pstwie hamowania elektronu w polu magnetycznym.
Charakter emitowanego w ten sposób promieniowania
zaJ.eży jednakże w dużym stopniu od prędlkości, a mówiąc
ściślej, od energii elektronu. Wyró*niają się tu w sposób
istotny dwa prz.ypadlki: przypadek tz:w. elektronów relatywistycznych i nierelatywistycznych. ElekJtron nazywamy
relatywistycznym, gdy porusza się z ptrędkością bliską pręd
lrości światła a dalszy wzrost jeg~a energii kinetycznej polega
JUŻ głównie nie na wzroście prędkości lecz na wzroście masy.
EleMrony posiadają prędkości zbliżone do prędkości światła
już przy energiach rzędu 10 6 elektronowoltów*), a na przykład
elek1J11on o energii 10 9 elektronowoltów posiada prędkość
praktycznie prawie dokładnie równą prędkości światła i masę
około 2000 ra:zy większą.
Otóż gdy porusza się w polu magnetycznym elektron
o niewielkiej energii (prz;ypadek nierelatywistyczny), to emituje to n prtomieniiowanie w określonej tylko długości fali,
zresztą bardzo dużej, i promieniowanie to byłoby z reguły
w ogóle nie obserwowalne. Znacznie ciekawszy natomiast jest
przypadek relatywistyczny. Promieniowanie relatywistycznych
elektronów zależy bowiem również od energii elektronów
i emitują one w taikim wypadku już widmo ci~głe. Przy
słabych polach magnetycznych lub mniejszych energiach elektronów promienito wanie to przypadać będzie w dziedzinie
fal radiowych, natomiast przy sirniejszych polach lub wię
kszych energiach będziemy już mieli do czynienia z promieniowaniem widzialnym. Tak na przykład elektrony relatywistyc:zJne o energiach l 09 elektronowoltów emitować będą
*)

Elekronowolt jest jednostką energii około milion milionów razy
od erga. Dokładnie: l elektronowolt = 1,6·10-12 erga.

mniejszą
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w polu magnetycznym o natężeniu 10-5 ersteda głównie p!romieniowanie racliowe o długościach fali rzędu kilku metrów.
Natomiast w polu magnetycznym o natężeniu milion razy
większym (10 erstedów) te same elektrony emitować będą
już głównie promieniowanie widzialne.
W tym tkwi istota synchrot:mnowego mechanizmu promieniowania. Należy j·eszcze dodać, co w naszym przy1parlku
jest bardzo istotne, że promieniowanie to Jest ·całko~cie
spolaryzowane, to znaczy drgania występują tu w jednej
płaszczyźnie, która jest związana z ruchem elektronu wokół
linii sił po•l a magnetY'cznego.
Pojęcie promieniowania synchrotronowego narodziło się
w latach powojennych na gruncie fizyki; najpd.erw zaobserwowano je w synch11otronach i stąd otrzYJfialo naz:wę *). Do
astronomii ten Il()wy rodzaj promieniowania przeniknął poprzez dziedzilnę astrono:rn:ti radiowej okoJ:lo roku 1950. W miarę
rozwoju rad~oastronomii oikatzało się mia.nowide, że znany
dotąd termiczny mechanizm promieniowania nie jest w stanie
wytłumaczyć całego obserwowanego promieniOIWania radiowego Galaiktyk.i. Stąd na:rod.z:iła si:ę korncepcja, że promienio·wanie radiowe Galaktyki mogłoby być również emitowane
przez relaJtywistyczne ·e lektrony, 'poruszające się w jej polach
magnetyc0Thych.
W kilka lat później wysunięto myśl, że ów synchrotronowy
mechanizm promieniowania mógłby być ewentualnie odpowiedzialny i za emisję promieniowania widzialnego. Pierwszym
obiektem niebiesktim, który został o to podejrzany była mgła
wica Krab, ta, która jest pozost ałością po wybuchu supernowej
z roku 1054. Silne i w wysokim stopniu spolaryzowane
promi·e niow,a nie tej mgławi:cy wskazuje bowiem, że źródłem
jego winny być najprawrlopodobniej poruszające się w polach
magnetycznych 'relatywistyczne elektrorn y.
Wreszcie ostatnio o emisję promieniowania synchrort ronowego zaczęto podejrzewać również gwiazdy. Oczywiście aktualne jest to tylko w przypadku gw1azd posiadających pola
magnetyczne, tj. w przypadku gwiazd magnetycznych. Koncepcja ta wyłoniła się w sposób konkretny właściwie dopiero
w bieżącym roku w związku ze stwierdrzonymi niektórymi
faktami obserwacyjnymi, wskazującymi na emisję światła spolaryzowanego przez gwiazdy. Przemawiają za tym zwłaszcza
niedwuznacznie najnowsze wyniki otrzymane przez T h i e s*) Teoretycznie możliwość emitowania tego rodzaju promieniowania
przewidywana była już na począ tku bi e ż ące go stulecia.
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s e n a (Hamburg). W gwieździe magnetycznej HD 71866, której pole magnetyczne i iblask podlegają okTesowym zmianom
w okresie 6,8 dJnia, odkrył on mianowicie również okresowe
zmiany polaryzacji światła. Te okreS'owe zmiany polaryzacji
można wytłuJrna,czyć oczywiście tylko przy założeniu, że gwiazda emituje światło spolaryzowane, a takie światło powstaje
właśnie w mechaniżmie synchrotmnowym.
Przyjęcie możliwośiCi synchrotTonowego promieniowania
gwiazd zmieniłoby trochę nasz dotychczasowy model gwiazdy - promieniowanie otrz;ymywane od gwiazdy nie byłoby
bowiem już tylko p~omieninwaniem termicznym, lecz byłoby
sumą tego promieniowania i promieninwania synchrotrono~
wego. A zatem, mówiąc o gwieździe magnetycznej, wyobrażalibyśmy sobie, że w atmosferze jej "świecą" atomy i to
stanowi część jej promieniowania, ale niezależnie od tego
mamy tam pole magnetyczne i wokół linii sił tego pola kTążą
relatywistyczne elektrony, które też świecą.
Na zakończenie dodajmy tu jeszcze jedną uwagę.
Jak mówiliśmy, nowe dane obserwacyjne wskazują na
emisję
przez gwiazdy promieniowania spolaryzowanego·,
które miałoby najprawdopodobniej swe źródło w mechaniżmie
synchrotronowym. Otóż fakt ten rzucałby nowe światło na
znane już wcześniej zagadnienie obserwowanej polaryzacji
światła gwiazd. Jak wiadomo bowiem, obserwowaną polaryzację światła gwia,:od prz;ypisywaliśmy dotychczas wyłącznie
materii międzygwiazdowej. Powyższe fakty wskazywałyby na~
te miast, że polaryzacja światła gwiazd niekoniecznie musiałaby być wywoływana przy przechodzeniu światła przez materię międz.ygwiazdo•wą światło spolaryzowane mogłyby
emitować poprostu bezpośrednio same gwiazdy. Być może
zatem, że trz·eba będzie w przyszłości zmienić trochę nasze
dotychcz,a sowe poglądy na ten temat i obserwowaną polaTyzację światła gwiazd przypisać częściowo, a może nawet
i w znacznej mierze, emitowanemu prawdopodobnie przez
gwia·z dy promi eniowaniu synchrotronowemu.
J A NUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

GIAKOBINIDY -

(DRAKONIDY)

październikowych

ierwszym z
P Giakobinid,
nazwany

rojów meteorów jest rój
tak od komety 1900 III odkrytej
przez G i a c o b i n i e g o, a mający swe maksimum około
10. X. Oprócz wyraźnego związku z krótkookresową kometą
(6.6 lat) rój ten jest ciekaiwy ze względu na wybitną per~o-

300

URANIA

dyczmość w wyzeJ wymienionym okresie, przy czym w pewn)'lch la:tach występują formalne "ulewy", podc?Jas gdy w latach pośredm•ilch aktywność roju spada niemal do zera.

Historia
L o vel l w SWOJeJ Meteor Astronomy nazywa Giakobi:nidy ,,.najba:rdziej widowiskowym ·zjawiskiem meteorycznym"
bieżącego stulecia. Niemal zupelinie nieoczekiwanym p["'Zez
astronomów ZJjawi:sbem była "ulewa" meteorów w dniu 9. X.
1933 r.; już zupełnie świadomie oczeldwano deszczu w latach
1946 i 1952. Deszcz z r. 1926 nie był zjawiskiem :z1byt intensywnym. Natomiast w r. 1939 żadnego zjawiska · nie z.aobserwowa:no. W 1952 r. rój W)'!Padł w czasie dnia i był rejestrowany wyłącznie metodą radioecha. Podejrzenie związku
Drakanidów z kometą Gi•a~enbilruiego rzucił pierw.szy D avidson w r. 1915, i wskazał na możliwy związek aktywniejs:zy;ch rojów obserwowanych w r. 1914 i 1918. Davidsan
oibli!C:z!Ył nawet te101rety~cznie współrzędne radiantu: a= 251°.5
i a= +55°.9. C rommelin skorygował te wartości dla
10. X. 1926 r. na: a= 265° i () = +54°. Obserwacje potwi:.e rdrz,iły w tym roku i•s tnienie przepowiedzianego roju. Ziemia
przecięła orbitę komety w jeszcze mniejszej od niej odległości w laltach 1933 i 1946, a wywołane wówczas deszcze
metleor:rów zalilczono do największ;ytch "ulew" ostalt:niego s,t ulecia. W. J. F i s c h er badał star10żytne zapisy o rojach
meteorów i z analizy względnych polożeń Ziemi i komety
w różnych datach wysnuł wniosek, że powroty roju Gia'kobill!id mogły taJkże być obserwowane w la1ta1ch 585, 859, 1385,
1841 i 1847.
Aktywność

Wspomnieliśmy,

że

roJ Drakonicdów by!]: :obserwlo1wany
w czasie czterech powrotów, a miaJDowicie w lata•c h: 1926,
1933, 1946 i 1952. W 1926 r. Ziemia p['Zecięła orbitę kometa~rną 70 c1n:i przed kometą, w 1933 r. 80 dni po komecie,
a w 1946 r. - 15 dni po komecie. W 1939 r. orbita została
przecięta 136 dni przed kometą i nie zaobserwowano deszczu,
lecz w 1952 r., gdy orbita została przecięta 195 dni przed
kometą, aparaty radioechowe zarejestrowały w czasie dnia
olbrżymi deszcz meteorów.
P re n t i c e i D e n n i n g opisali obserwacje z 1926 roku.
Prentice obserwował przy czystym niebie w ciągu 3 godzin
w drriu 9 października ' i szacował ilość na godzinę z radiantu
w Smoku na 17. Na'jwspanialsz)'lm wydarZlemtern tego des~czu
był spadelk wielkiego bolidu 9. X. o 22h16m, z tegoż radiantu.
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Miał on jasność -7m, a ślad po jego przelocie trwał 32
do 40 min.UJt. W ogóle takie impOinujące zjawJ.ska wydają się
być charakrterystyczne dla tego roju. Okres 1927-1932 nie
wyka.z,ywał żadnej działalności roju. Dopiero 9. X. 1933 r.,
w wrelu częściach Ziemi zaobserwowaJnO "ulewę" meteorów.
Foczątek w wielu miejscowościach widziamy był przez chmury.
Pod<obrne rzecz się miała w PotZnaniu, gdzie świadlkietp. całego
tego- niezmiernie efektownego - zjawiska był autor artykułu , wraz z resztą personelu ObserwaJtorium Poe;nańsikiego
(dr F. K o e b ck e, E. War m b i er). PierwsZJym niema'l
moim odruchem było wyznaczenie radiantu, który z 7 śla
dów wypadł równy: a = 265°.5, B = + 55°.0 (bez poprawki
na rprzy;ciągarue zeni•tu). Wartość ta posłużyła dr F. Koebckemu
do oblicrz·ooia elementów orbity r1oju (w załorżeniu czasu obiegu
komety 6.60 la1t): a = 3.52, e = 0.72, q = 0.993, [6 = 196°,
i = 31°, co = 170°. Wyniki te opublikOIWano w Acta AS'tronomica Ser. c., Vol. 2, str. 52. Z powyższego artykułu pióra
E. Warmbier przytoczę (w tłumaczeniu) ustęp opisujący samo
IZjawislko.
"Około 19 11 20m (U. T.) zauważono na półinocnym hocy'ZOncie
kilka jasnych meteorów. Krótko potem trzech obserrwatorów
naliczyło (na niebie prawie całkowicie pakrytym lekkimi
chmurami) w ciągu 15 minJUt 185 jaSinych meteorów.
O 19 11 20m uka·zała się błysZ!CZąco-biała kula ognista (a= 12h50m,
B = +55°) wielkości gwiazdowej minus 6. Po oczyszczeniu
się nieba, od 19h45m do 20 11 15m dokładne liczenie nie było
możliwe skutkiem zbyt wielkiej ilości meteOr-ów. Desz:cz nie
był równomierny. Ocenialiśmy 6 wybuchów na minutę, każdy
na 80 dio 100 meteorów. Były 1one jasno-żółte, przeciętnie
od om do 5m. Tylko niektóre jaśniejsze pozostarwiały ślad
trwający l do 3 sekund.. Te ostaJ1mie, sięgające do minus 3m,
uka~ały się pneważnie w większej odległości od radiantu,
niż słabsze. Sz,czegółnie nad południowo-wschodnim horyzontem obserwowało się jasne meteory. Desz•c z rozlkładał się na
całe niebo, najsłabiej był "obłożony" północny-wschód, co
mogło być , oz, ęściowo spowodorwane blaJSikiem Księżyca.
Widziaino wiele meteorów stacjonarnych. ślad po jednym
z nich, szaz.ególnie ja nym (-lm), widoczny był przez 1.5
minuty. Drugie przeliczenie okiCło 20h45m (również 3 obserwatorów) dało 200 meteoTów w czasie 15 minut. W tej grupie
widziałam jasny meteor 2m na zachód od Saturna. Obserwowana część jego drogi była rpółkołisrt;a, wypukłością zwrócona ku zenitowi. Przed zagaśnięciem znikł za drzewami".
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Lovell podaje, że
godzinna
w
maksimum musiała
wynosić
4 000 d o
6 000. Krzywą czę

ilość

eo

...

""

stości

otrzymaną

przez de R o y a mamy na ryc. l. Wykazuje
ona
ostre
maksimum przy około 5 400 na godz.
Ryc. l. Krzywa de Roya.
o 20h15m (U. T.)
De Roy czynri.ł również oceny jasności 534 meteorów
w ciągu dwóch oikl'esów pokazanych na ryc. l jako I i II.
Obserwacje te potwierdzają spostrzeżenia niemal wszystkich
obserwatotrów, że większość meteorów była słaba. P. E m an u e l l i dokonał krytycznej analizy wielkiej ilości obserwac.i i
opublhlmwanych dla roju 1933, ~ których wysnuł wniosek,
że maksimum było o 20h4m prZJy <ilości godzinnej 19 000.
W 1939 i 1940 r. nd.e zaobserwowano wcale Drakonidów;
dopiero plowrót roju w r. 1946 był dobrze obserwowany wizualnie, fotografk~Znie i nową naówcza's metodą radioecha,
w wielu częścia,ch świa1ta. Rój Zll'lOWU był przepięknym zjawiskiem trwającym 5 do 6 godz'in z ostrym szczytem 10. X.
3h45m.
Wy l i e zebirał materiał obserwacyjny sześciu grup obserwatorów amerykańskich; fotografieZimie obserwowali: Ja cchi a, Z. Kopal i P. M. Millman, a obserwacje radiowe
wykonywali: Lovell, B a n w e l l i C l e g g w .Jodrell Bank
(Anglia). Podobne Te:au1taty otrzymali A p pl e t o n i N a is m i t h w Slough oraz J. S. H e y, S. J. Pars o n s i G. S.
S t e w a r t w B'yfleet.
Z tych obserwacji wynikało, że w obu latach maksimów '1933 i 1946 - chatrakterystyki roju były bardzo podobne.
Ilość na godzinę w czasie maksimum według Wyliego była
tym razem 4 200. Według anailizy zdjęć kinematograficznych
obserwacji radio echowych, zaobserwowano w "szczycie" 6 7
ech w czasie 24 sekund, co odpowiada "tempu" 10000/godz.;
jed1I1akże w ciągu ± 5 minut spadł!o ono na 3 000, a w ± 30
minutach na 60. Czułość tego narzędzia była taka, że dawała
wyniki podobne do wyników pojedynczego obserwatora wi:zuailnego.
Prentioe zresumował rezultaty obserwatorów brytyjskich.
Przeciętnd.e w czasie 7-8 minutowych interwałów maksy11
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maina ilość/godz. dawała 965, co po uwzględnieniu poprawki
na zenit dawało "tempo zenitalne" 2250. Także Prentice uży
wając dla roju 1933 :rozkładu jasności de Roya, obliczył
poprawkę Illa silne światło Księżyca i wyciągnął wniosek,
że powrót 1946 był tylko w 50 o/o ta:k obfity jak z r. 1933.
Również obserwacje radioechowe, jak i wizualne rezultaty
Wyliego wskazują, że rój 1946 był co najwyżej równie intensywny jak z 1gt33 r.
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Ryc. 2 obrazuje
ilość
meteorów na
minutę ("tempo") w
roiku 1946 (a) według
oibseTIWacji
wizualnY'ch, (b) - fotograficznych i (c) - radlioechotwych.
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metodą radioecha w latach 1947-51
wykazały jakiejś nadzwyczajnej działalności w czasie
p!1zejścia Zilemi p !1z,e z .OI!"bitę komety. Jednak 9. X . 1952 r.
zamotowaJno irutensywny deszcz w czasie godzin przedpołu
dniowych. Deszcz zaczął się o 14h3Qm (U. T.) i rósł gwałtownie
do maksimum, które nastąpiło o 15h3Qm. Po tym momencie
deszcz sz~blko zrrnalał i okoŁo 16h3Qm aktywność opadła do

Dodatkowe badania

nie

Aktywność

roju Giakobinid

~emia w węźle

--~-Tempo

Tablica l.

r

Rok

1926
1933
1939
1946
1952

70
80
136
15
195

dni
dni
dni
dni
dni

przed kometą
po komecie
przed kometą
po komecie
przed kometą

w maksimum

17

4000- 6000
4000-6000
200
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małego ułamka

z czasu maksimum. Odpowiadając e "tempo"
w okresie maksimum było oceniane na 200. Jeden albo dwa
meteory przy końcu deszczu, wczeSIIlym wiec:wrem, były
obise~wane wizuaJme.
Drune co do aktywności tego roju są zebrane w tabHcy l.
Radiant

Z obserwBJcji 14 meteorów w czasie pierwJSZego godnego
wzmianki des:z,czu w 1926 r., J. P. M. Prentice obliczył
współrzędne średniego radiantu: a. = 260°, b = + 51 °.5. Obliczenie radiantu dużego bolidu przeprowadził A. K i n g z 35
OlbserwBJcji i otrzymał wynik: a.= 262°, b = +55°. Bardzo
bliski związek tych pooycji z przepowiedzianą pozycją radiantu nie pozostawia wątpliwości oo do związku roju
z kome't:ą.
W czasie deszczu w 1933 r. obliczono wiele pozycji raJiantu; najważniejsze z nich zawiera tablica 2.
Tablica 2. Wizualne wyznaczenia radiantu roju Giakobinid w czasie
powrotu w roku 1933
Obserwator

!ullość meteorów Pozycja radiantu
żytych do wy zn.
a
o
radiantu

l

Ellison, Armagh
Milligan, Omagh
Dods, Eskadalemuir
Walm€sley, Perth
Mourant, Jersey
Pagaczewski, Poznań
de Roy, Antwerpia
Ryves, Hiszpania
Forbes-Bentley, Malta
Sytynskaja, Leningrad
Astapowicz, Stalinabad
Malzman, Odessa
Schwarzman, Odessa
Rezultat 25 obserwatorów
kontynentu
~) średnica

radiantu 3°' **)

267°
264.5
265.25
265
256.5
265.5
262
266
262.5
267.1
258.0
267
265
J263
l282

7
16

llO
80
18
15

Granice:
średnica

radiantu 7°

+55° *)
54.5
52 .3
55
54
55.0
55**)
53.5
55
55.8
57 5
57
55
{47
60

o

W czasie deszczu w 1946 r. pozycję radiantu wyznaczyli
Ja.c chia, Kopal, Millman. Używali oni
trzech kamer umieszczonych poza ruchomymi przesłonami,
tak zmontowanych, by pokrywały 4 000 stopni kwadratowych
Illi.eba. Na kaildej ·z kamer W)llkO!nano w czBJSie trwania deszczu
17 ekspo·z ycji, przy czym średni czas ekspo~ycji wynosił 15
minut. W ten sposób obserwatorzy ci otrzymali dane o 204
meteorach; każda płyta zawierała pewną liczbę ślBJdów memetodą fotografi.amą:

f
~
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teorów. Równocześnie zaobserwowano też wizualnie 27 meteorów.
Na podstawie wszystkich zaobserwowanych meteorów obliczono współrzędne radiantu metodą najmniejszych kwadratów:
1946 X 10c;l16
a = 262°07 ± 0°.13 (1947.0)
& = + 54.09 ± 0.04
z ruchem dziennym: /:).a = + 2°.1 ± 0°.9
6& = -0.1 ± 0.4
Prędkości

Aż

f

~

do 1946 r. nie było dobryoh pomiarów prędkości Gia··
kobi!ll.id. Wielu wizualnych obserwatorów zaznatczało, że meteory były powolne w zgodzie z zapo.wiledziami M. Davidsona.
a prędilmść brudlu obiiczona przez Kinga !Z 35 obserwacji
wynosiła 32 km/sek. Meteory poruszały ·się po orbicie komety
na tyle ściśle, że nie mogło być wątpliwości odru::>śnie ich
prędkości. J acchia, Kopal i Millman, posługując się orbitą
kornety C u n n i n g h a m a, obliczyli względną prĘdkość Ziemi i meteorów, otrzymując wartość 20.433 km/ sek.
Jedynymi pomiarami prędkości wykonanymi w 1946 r.
wydają się być pomiary metodą radioecha Heya, Parsonsa
i Stewarta, i stanowią one prrawdopodbbrnie pierwsze w ogóle
pomiary tego rodzaju wykonall'le tą metodą. Sredn:ią ważoną
z tych pomiarów, 22,9 ± 1,3 km/sek (niepoprawioną na przyciąganie zenitu i dzienną aberrację) należy porównać z wartością obliczoną, podaną powyżej 20.433 km/sek.
Orbita
Opi\5me wyżej obserwacje potwierdzają przepowiednię
Davldsona, że za deszcze meteorów obserwowane w r. 1926,
1933, 1946 i 1952 odpowiedzia1111e są szczątki komety Gia·c obini-Zinnera. Uwaga rachmistrzów skupia się na perturbacjach, :zJWłaszcza z uwagi na mo~liwe rprzyszłe bliskie spotkania
Ziemi z kometą. Przyszłe powroty komety będą wyczekiwane
z największym zainteresowaniem.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

ORIONIDY

Historia
ój Orionidów czynny jest w okresie od 15 do 25
Rnika,
swoje maksimum w dniach 20-21
na

osiągając
godzinę dla pojedynczego

paździer
X. Ilość

obserwatora wynosi 10-20; nie
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ma notatek o jakichś nadzwyczajnych deszczach spowodowanych przez ten rój w czasach dawniejszych. Około tego
roju powstało szereg polemik, przede wszystkim dlatego, iż
D e n n i n g uważał, że zachodzi tu wypadek czystego "radiantu stacjonarnego", a poza tym ze względu :na prawdopodobny związek tego prądu z 'Y] Akwarydami i kometą
Halleya.
Denning był zagorzałym zwolennikiem teorii istnienia
radiantów stacjonarnych i bronił jej w szeregu artykułów .
Jego poglądy wywołały szerreg prac teoretycznych jak: N i e ss l a, T i s s er a n d a, T u r n e T a, H e r s c h e l a, B r e d ic h i n a, P i c k er i n g a, P l u m m e r a i D a v i d s o n a.
Były to prawie wszystko prace rteoretyczne, opierające się
na olbrzymim obserwacyjnym materiale Denninga.
Aktywność

Wszechstronne studium roju w okresie 1928-1939 jest
dziełem J. P. M. P re n t i c e'a. Aktywność Orionidów, bardzo
mała na początku tego okresu, nagle wzmsła w latach
1933-35. Krzywe częstości Orionidów dla okresu małej
aktywności (1928)
okresu silnej aktywności (1938) widzimy
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Ryc. l. Mała (1928 r .)
wielka (1938 r.) aktywność
Orionidów .
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zu"
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Slonca

na ryc. l. Rój Orionidów posiada liczne podcentra. Aktywność
ich jest przedstawiona na ryc. 2 dla różnych lat obserwacji. Dla
małych długości Słońca zaznacza się wyraźny spadek aktywności po Toku 1936, natomiast przy większych jego dłu
gościach widać wyraźny dalszy wzrost. Prentice •podejrzewał
również, że Orionidy mają okres około 17 lat; opierał się
na obserwacjach D o l e'a w AmeTyce obfitego nawrotu
w 1922 r. i bardzo słabej działalności w 1925 r.
Za mało istnieje materiału, by móc w całej rozciągłości
potwierdzić przypuszczenia Prentice'a. Obserwacje metodą
11adioecha w latach 1946-1952 dają raczej stałą intensywność
prądu .
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Radiant
W. F. Denning silnie trzymał się zda111ia, że radiant Orionidów utrzymuje stałą pozycję wśród gwiazid podczas trzytygodniowej aktywności roju. Jego obs&wacje, łącznie z obserwacjami innych obserwatorów brytyjsbch, wykazywały,
że ~stni,eją dwa akJtyw111e (n1eruchome) midiaJnty: l) a= 91°,
.() = +15° i a= 97°, ~ = +16°. To zapatrywam:ie trwlał.o prawtile niezmienione do 1911 r., jednakże później stopniowo ulegało zmiame. BaTdzo kompletną dyskusję argumentów dotyczących tych spraw dał C. P. O l i v i er i odtąd dyskusja na
temaJt ,,radiantów stacjoillarnych" po prosrtu upadła. Materiały
LlgromadZIOIIle p~zez Oliviera dowodziły, że rarliialnt Ori(midów
faJktycznri.e po,rusza się w kierunku wz~rast,ającej rektascensji;
były to obserwacje D o l e'a i Ki n g a obfitego roju :z. 1922 r.
W 1928 r. deszcz Oriorudów obserwoWJał w dobrych warunkach R. A. M c I n t o s h w Nowej Zelandii, Zll1ajdując
porzycje radiaiiTtu jasno wykazujące jego ruch (tablica 1).
Istn.iemtie ruchu dziennego railiantu Orionidów potwierdziły również badania wykonane przez Prentice'a, H o f f m e i.s t er a (w latach 1931-33) o!I'az współcz,esne obserwacje
metodą radli.oecha.
Prędkości

Atnahzą rprędkośoi Orionidów zajmo"'"ał się J. G. Por t e r.
Poda,j e on prędkość średnią (na podstawie 35 Orionli.dów)
Miss H o f f l e i t zmierzyli
51.66 km/sek. M i l l m a n
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prędkość dwóch meteorów tego roju na 44 i 40 km/sek,
a więc otrz\Ymali wartoścd. bardzo małe. W dwóch innych
wypadkach prędkość ta wyniosła 66.58 i 65.28 km/s~k.

Tablica I. Radianty Orionidów wg. obserwacji Hoffmeistera
Długość Słońca

Rok

Radiant

w maksimum

o
95.5
91.0
92.7
91.0
97.3
94.5

o
203.7
205.6
205.7
206.1
207.7
209.9

1931
1933
1931
1933
1931
1933

o

a

o
+17.0
16.5
15.7
15.0
16.2
16.4

Orbita
C. P. Olivier pierwszy zwrócił w 1911 r. uwagę na podo-bieństwo między orrbitami Orionidów a ma·jowego prądu 'Y] Akwarydów. Możliwy związek 'YJ Akwarydów z kometą
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Ryc. 3. Orbita n- Akwarydów w porównaniu z orbitą dwóch Oriomdów (wg danych obliczonych przez Jacchię z obserwacji fotograficz nych).
'
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Halleya

omówiliśmy

w Urani i (Nr 5, str. 136).
1

309
Wyłoniła się

myśl, że 11 Akwarydy i Oriond.dy są spawodowane przejściem Ziteuni przez srz:czątki pozoo1Jawio1J1te przez klometę Halleya
przed i po pe:rihelium. Związek ty~ch diwóch prądów meteorycznych z orbitą komety rozważali d~ie Olivier, S v ob o d a i Hoffmedster. Z drugiej strony Pocter Zlwraca uwagę,
że wielka odległość międz.y Ziemią a 01rblitą kometarną czyni
taki związ1ek niemożliwym i przypom:iJna, że istnieje 35 komet,
które zbliżają się na około 0.05 j. a. do Ziemi i 60 na 0.1 j. a.,
a żadna z nrioh nie wylkazuje zwliązków z rojami meteorów.
N a ryc. 3 porÓWinano ocb.Lty Orionidów i 'Y] Akwa:rydów
z orb.iltą komety Halleya, według obliczeń J a c c h i i. Widać,
że spokrewnienie Orionidów z kometą jest dopuszczalne.

Podlabnie jaik w wypadku orbity 11 - Akwarydów okres jest
mniejszy od okresu komety. By sytuację całkowiCiile rozjaśnić,
potr21ebne są bardz~ej dokładne da1ne o o!I"bitach obu rojów
meteorów.

KRONIKA
Mapa nieba w promieniach gamma
Posiadamy dokładne mapy nieba oparte na obserwacjach wizualnego
promieniowania ciał niebiesldch. W twarzeniu ich pomocną jest przede
wszystkim fotografi'a. W opracowaniu jest atlas nieba "widzianego"
w p~zec!Jzjale radiofal wysyłanych przez neutralny wodór. Tutaj są
w akcji radioteleskopy nastrojone na odbiór fal ,o długości 21 cm. O ile
idzie o obraz firmamentu w krótszych falach niż fale świetlne, to jest
do przezwyciężenia atmosfera ziemska, która te fale całkowicie blokuje.
Plomiarów tego typu można więc dokonywać jedynie poza atmosferą.
W oparciu o takie rozumowanie stworzono satelitę Explorera XI.
Jest nim 43 kg zespół skomplikowanej aparatury, którą wmanewrowan o
27. IV. 1961 na orbitę ok10ło?Jiemską o perigeum 486 km. i apogeum
1788 km. Aparr-art;um ta jest uczulona specjalnie na promienie gamma.
Dwie fotokomórki orientują satelitę stale ku Ziemi, co daje zarazem
kierunek każdor<a.zowego nastawienia tego nowego typu "teleskopu".
Długość jego wynosi 2,24 m. Wyposażony jest w 8 fotopowielaczy. Podczas
każdego obiegu dokoła Ziemi, który liczy 108 minut, jedna z czterech
kontrolnych stacji [Antofagasta (Chile), Quito (Ekwador), Lima (Peru)
i Fort Myers (Floryda~] odbiera od satelity systemem Minitrax 2-minutową relację, nadawaną na fali 2.77 m z mocą 125 miliwatów. Satelitę obsługują baterie słoneOZIIle. Ma on w ciągu kilku miesięcy przebadać całe niebo. Ze względu na wysokie perigeum satelita utrzyma się
na orbicie kilka lat.
Projektanci obiecują sobie za jednym zamachem wykryć także
rozkład źródeł promieniowani•a kosmicznego, które zazwyczaj towarzysey promieniom gamma. źródła promieni kosmicznych nie dają się
bezpośrednio wykrywać, gdyż są blokowane nie tylko przez atmosferę
Ziemi, ale także p['zez jej pole magnetyczne.
(wg. Sky and Telescope, XXI, str. 330)
J. Gadomski
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Definitywne oznaczenie komet z lat 1957 i 1958

Obserwacje komet z lat 1957 i 1958 zostały już zamknięte, obiekty
te bowiem przestały być dostępne nawet dla największych teleskopów.
Obliczono też już ich definitywne orbity, nadając kometom ostateczne
oznaczenia według kolejności przejścia przez perihelium w danym
roku. Powiązanie tych nowych oznaczeń z prowizorycznymi podajemy
w postaci tabeli.
Oznaczenie
definitywne
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957

I
II
IU
lV
V
VI
VII
VIII
IX

1958
1958
1958
1958
1958
1958

I
II
III
IV
V
VI

l

Data przeJścia
przez perihelium
(cm uniwersalny)

l 1957 IIII
"
"
"
"

"
"
"

"

l

2.6
5.0
IV
8.0
V
12.9
VIII 1.4
IX
2.3
IX
6.8
X
19.8
XII
5.1

1958 I
III
" IV
" VI
" VIII
" IX
"

20.0
25.8
16.3
10.5
11.8
5.4

lprowizoryczna
Oznaczenie

Nazwa

l

P / Grigg-Skjellerup
P /Tempel (2)
Arend-Roland
P /Schwassmann- Wachmann (l)
Mrkos
Wirtan en
P /Arend-Rigaux
P/Encke
Latyshew-Wild-Burnham
P /Ko:pff
P /Reinmuth (l)
Burnham
P /Oterma
P /Wolf-Harrington
P /Slaughter-Burnham

Przez P oznaczyliśmy komety
czym one właśnie przeważały.
w tym czasie koło Słońca, aż
"służba" komet periodycznych,
działa sprawnie.

1956 i
1956 e
1956 h
-

1957
1956
1958
1957
1957

d
c
b
c
f

1958 d
1957 e
1958 a
-

1957 g
1959 a

periodyczne. W dwuleciu sprawozdawNa 15 obiektów, które przewinęły się
10 było peTiodycznych. Dowodzi to, ~e
tak rachunkowa, jak i obserwacyjna
J. Gadomski

Zmiany okresów gwiazd typu RR Lyrae
W 1938 roku W. C. M ar t i n badając gwiazdy zmienne w gro.madzie kulistej Omega Oentauri doszedł do wniosku, że okres zmian
blasku tych gwia2ld ulega powolnemu zwiększaniu się. Kontynuacją
tych badań zajęła się Emilia P i s a n i B e l ser e n e. Nowego materiału dostarczyły obserwacje z lat 1947-1958. A
oto wyniki tych
prac, przedstawilające średni okres zmian jasności 32 gwiazd typu
RR Lyrae w różnych okresach czasu:
Od,6608544 w latach 1896-1933
Od,6608580 w latach 1931-1935
Od,6608584 w latach 1933-1947
Od,6608600 w latach 1947-1957
Jak widać, okres zmian jasności wyrazn1e zwiększa się w rozpatrywanym przedziale czasu, średnio o 4.10-10 d oby n a dob ę . Gdyby
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wiGC okres wzrastał w takim tempie przez milion lat, to wzrósłby
o 0,15 dnia. Jakkolwiek poszczególne gwiazdy wykazują ba!rdzo
znaczne odchyłki od rpodanej średniej, to jednak występuje wyraź n a
koncentracja gwiazd wokół podanego tempa wydłużenia okresu, toteż.
zjawisko to wydaje się być całkowicie realne.
B.

Paczyński

(wg The Astronamical Journal, March 1961)

Gwiazdy

rozbłyskowe

w regionie

mgławicy

Oriona

W obserwa,t oriach Tonantzintla i Tacubaya przeprowadzono za poSchmidta badania, których celem było wvkrycie gwiazd
w okolicy mgłaJWicy w Orionie. Użyto klisz uczulonych
na rozmaite długości fali i przebadano obszar o powierzchni około 25
stopni kwadratowych. Na otrz.:ymanych zdjęciach pOIIlad 50 gWiazd
okazało się gwiazdami rozbłyskiowymi, których bla.sk i widmo ulega
raptownym zmianom, w ciągu kirótkich oikresów cz.asu, od 40 minut
do 5 godzin. Nie stwierdzono natomiast zależności amplitudy zmian
od okresu. Rozkład gwiaiZd roZJbłySik.owych w mgławicy Oriona i wokół
niej jest podobny do rozkładu gwtiJazd typu T Tauri.
Z badań pr.zejprowadzo,nych wynika,że w ciągu dwóch godzin przynajmniej jedna gwiazda !rozbłyskuje w pnzebadanym regionde.
Klisze uczulone specjailnie na podczeTWień, nite wyka~ wyraźnego
rozbłysku ani w
jednym wy~padku. A zatem można powitedzieć, iż
ra~ptoWill.e =iany J:)lasku, jakie obse!rWUje sdę u gwtiJazld rozbłyskowych
najprawdopodobniej nie są związane ze zmianami temperatury lub
promienia gw.iazdy.
mocą kamery
rozbłysko,wych

Maria Karpowicz

(wg The Astronamical Journal vol. 65, Nr 9, 1960 r.)
Eliptyczność

równika ziemskiego

Juź w r. 1916 F. H e l m er t, opracowując pomiary siły cięż.kości
dokonane w 410 różnych pUlnktach kontynentów, dosz.edł do wniosku,
że równik ·ziemski nlie jest kołem, a lekko ®laszc::zJOill.ą elipsą. Nó.
różnicę pomiędz;y długością połowy osi wielkiej
i małej otrzymał
wartość 230 ± 50 m (niepeWill.ość 22%). Z.nac.z nie później W. H e isk an e n na podstawie dyskusji pół tysiąca pomiarów siły ciężkości, dokonanych pr.zez V. M e i n e s z a w kajucie zanurzonej łodzi podwodnej
odbywającej podróż "doolwla świata", otrzymał wynik 242 ± 33 m
(niepewność 14%).
Ostatnio prz;yszły tu z pomocą sztuczne satelity: Vanguard II i III.
W orbitach ich wyZJnacwnych z dużą dokładnością na podstawie
obserwacji kamerami Baker-Nunn, J. G. I czak zauważył małe,
powtat!'Zające się periodycznie zmiany, proporcjonalne do e:UVtyczności
równika zdemskiego. Dyskutując krytycznie 187 obserwacji Va~nguarda
II i 217 Vanguarda III za, pomocą szybko liczącej maszyny IBM 704,
otrzymał na omaJWianą różmicę wartość 396 m. Jeden koniec osi
wielikLej elipsy równikowej wskazuje okolicę 33°,2 ± 0°,5, położoną
na Atllłlntyku u wybrzeży Brazylii. Mimośród elipsy jest niezwykle
mały, gdyż wynosi zaledwie 0.0000321 ± 0.0000032 (niepewność 10%).
Iczak wybrał do swych badań wspomniane satelity dlatego, że
orbity ich bairdzo mało ulegają tuszującym wpływom oporu atmosfery
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ti.emskiej. Wysokości perigeum
apogeum Vanguardów wynoszą
bowiem odpowiednio: 558 i 507 km oraz 3322 i 3700 km.
U podstaw oowej metody geodezyjnej leży ta sama za~Sax:ia: pomiar
natężenia sily ciężlrości. Różnica pollega jedynie na tym, że pomiarów
dokonuje się nie na powierzchni Ziemi, ami też pod zwierciadłem
oaeanJU, lec.z w górnych warstwach atmosfery ziemskiej.
J. Gadomski
Ilość

radioobserwatoriów

Ilość placówek radioastronomicznych szybko wzrasta i wynosi już 55.
Rozlokowanie ich według państw jest następujące: po jednej placówce
posiadają Belgia, Finlandia, Ghana, Hiszpania, Włochy, Kongo, Norwegia
i Szwecja; po dwie znajdu ;emy w Australii, Francji, Holandii, Kanadzie i ZSRR; po 4 w Anglii i Japonii; Niemcy posiadają ich 6,
USA- 23.
Wykaz powyższy nie jest kompletny, gdyż opiera się na zestawieniu
radioobserwatoriów podanym w "The Ame.r ican Ephemeris and Naut ical
Almanac for the Year 1962", które nie obejmuje krajów Demokracji
Ludowej. Wiemy zaś, że I1JP. w Polsce mamy dwa takie ośrodki:
w Piwnicach pod Toruniem i na Forcie Skała pod Krakowem, a w Czechosłowacji w Ondrejovie.
Dla porównania podamy, że liczba obserwatoriów astronomicznych
wynosi obecnie 312. Należy tu nadmienić, że koszta związane z zało
ż eniem radioobserwatorium są stosunkowo nieznaczne. Radioteleskopy
są to albo specialne anteny rozpięte na masztach, czy zainstalowane
wprost na powierzchni ziemi, albo paraboloidy, w których rusztowanie z rur stalowych pokrywa miedziana siatka. Ze względu na długość
badanych fal radiowych tolerancja w paraboliza.c ji jest znaczna. Wreszcie radioteleskopy nie wymagają kopuł, a pracownie obserwatorów
albo mieszczą się we · wnętrzu słupów dźwigających zwierciadło ,albo
w drewnianych barakach ustawionych w sąsiedztwie narzędzia.

J. Gadomski

Komunikat dla obserwatorów gwiazd zmiennych
Wszystkim członkom P. T. M. A., którzy bądź zaj mują się, bądź
chcieli by się zainteresować obserwacjami gwiazd zmiennych podajemy do wiadomości, że Sekcja Gwiazd Zmiennych PTMA prowadzi
systematyczne badania gwiazd zmiennych zaćmieniowych, półregular
nych i nieregularnych. jak również sporadyczne obserwacje gwiazd
nowych i obserwacje jasności komet.
Podsekcja gwiazd zaćmieniowych mieści się w Oddziale Krakowskim PTMA (ul. Solskiego 30) i kieruje nią Maciej M a z u r, natomiast
podsekcja gwiazd półregularnych i nieregularnych mieści się w Oddziale Warszawskim (Ale je Ujazdowskie 4) i kieruje nią Dr Andrzej
Wrób l e w ski. Podsekcja warszawska rozsyła również zainteresowanym wiadomości o odkryciach gwiazd nowych i komet.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z wyżej wymienionymi ośrodkami, w których można uzyskać szczegółowe informacje
o prowadzonej działalności oraz wszelkie pomoce obserwacyjne.
W celu dalszego ożywienia działalności obserwatorów w Polsce planowana jest w przyszłości organizacja ogólnopolskiego zjazdu obserwatorów.
Sekcja Gwiazd Zmiennych PTMA
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NAJCIEKA WSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA
Najciekawsze gwiazdy podwójne

Obserwacja gwiazd podwójnych jest może niezbyt emocjonująca, aleniewątpliwie dość pouczająca. Jeżeli składniki układu różnią się od
siebie barwą (co się zdarza często), to można dopatrzyć się w takim
układzie nawet pewnego zjawiska natury estetycznej. Zwykle składniki
układu różnią się także od siebie i jasnością. Obraz obiektu jest atrakcyjny o ile różnica jasności nie jest zbyt duża i składniki są w pewnej
(niezbyt dużej i niezbyt małej) odległości. Szczególnie ciekawie wydyfrakcyjne otaczające gwiazdy, widoczne przy odpowiednim dla danego teleskopu powiększeniu i niezbyt małej jasności
gwiazd składowych. Obserwacja ,,ciasnych" układów podwójnych może
być pożyteczna dla określenia zdolności rozdzielczej i optymalnego powiększenia posiadanego teleskopu. Czynniki te odgrywają zasadniczy
wpływ na widoczność przez dany teleskop drobnych szczegółów na powierzchni planet i Księżyca.
Mamy do czynienia zarówno z rzeczywistymi - fizycznymi gwiazdami podwójnymi, w których składniki okrążają wspólny środek masy
jak i z gwiazdami, których podwójność jest natury perspektywicznej.
Zaobserwowanie · ruchu orbitalnego pierwszego typu gwiazd byłoby
niewątpliwie bardzo pouczające. Pamiętać jednak należy, że obieg ten
trwa zwykle dziesiątki i setki lat, co utrudnia możliwość łatwego,
a w każdym razie amatorskiego jego zauważenia.
Załączona tabelka podaje nieco danych o ciekawszych gwiazdach
podwójnych. Wszystkie one mogą być .. rozdzielone" przy użyciu lornetki, albo małej lunetki.
glądają pierścienie

Niektóre ciekawsze gwiazdy podwójne
Nazwa
układu

l

Kątowa
odległość

składników
11

·r
·r

8,4
10,0
4,1
3,9
5,8
20
5,8
4,8
34,6
10,3

Ari
And
r1. Gem
·r Leo
1 Vir
a CVn
r. Boo
a Her
~Cyg

l

·r

*)

Del
b -

biała, ż

l
l

Jasność
m

l

l

Barwa•) Odleqlość
od Ziemi

m

4,8-4,8
b+ b
2,3-5,1
p+n
2,0-2,9
b+ b
2,6-3,8
P+P
3,6-3,7
jż +jż
2.9-5,4
ż-j--f
4,9-5,8
b+b
3,5-5,4
cz+jż
3,2-5,4
ż+n
4,5-5,5 l ż+ż

l

Liniowa
odlegl.ość

składmków

\zoo 1. św.
6,24 j. a.

410
47
140
34
130

44

l

Okres
obiegu
a
56
341
407
172

540
160

l

l

- żółta, jż - jasno-żółta, p - pomarańczowa, cz -·
czerwona, n- niebieska, f - fioletowa
A. Marks
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G. Sitarski

Październik

1961 r.

Jowisz i Saturn widoczne są wieczorem nad południowo zachodnim hoTyzOIIltem, a rankiem nad wschodnim horyzontem blM'dzo jaSIIlo świeci Wenus.
W dniu 7 rpaździernilka warrto obserwować
zakrycie Wenrus przez ta1I"C'Zę Księżyca
(przebieg zjawiska omówiony jest niżej,
w odpowiednim dniu).
W ostatnich godzilnach nocy można
odszukać przez lornetkę Urana w gwia2ldozbiorze Lwa, gdzie przebywa także
Pluton, ale ten jest dostępny tylko przez
wielkie teleskopy. Pozostałe planety są
niewidoczne.
Natomiast prawie całą noc można
obserwować prz.ez lunety dwie plallletoidy,
Ceres i Westę. Obie planetki należą do
czterech najjaś.nliejszych i najwc~eśniej
odkrytych planetoid. Ceres odkrył włoski
astronom Piazzi l stycznia 1801 r., a Westę niemiecki ast.ronom Olbers 29 marca
1807 r.
3d Księżyc l Jowisza zbliża się do
brzegu tarczy planety i zetklllie się z nią
o 2lh38m. Cień księż)"'a l pojarwi się na
tarczy o 22h54m, tuż przed zachodem Jowisza w Polsce.
4d Tego wireczora warto obserwować
Jowisza, będziemy bowiem świadkami
swego rodzaju "wyścigu" aż trzoch księ
życów Jowisza do brzegów tarczy planety.
za,raz po zachodzie Słońca widzimy blisko
brzegu z prawej strOIIly tarczy księżyce.
2 i 3, a z lewej strony księżyc l. Księ
życe 2 i 3 jednocześnie dosięgają brzegu
tarczy pianety i o 18h45m rozpoczynają
przejście na jej tle. Księżyc l dochodzi
do brzegu tarczy 6 milnut później i kryje
się za nią o 18h5Im. Od tej chwili widoczny jest koło Jow~sza tylko jeden
księżyc 4. O 2lh15m na tarczy planety
pojawia się cień 2 księżyca, a o 2lh35m
księżyc kończy swoje rprZJejście i ukarzuje
się z lewej strOIIly tarczy. Tuż przed zachodem Jowisza kończy swoje przejście
księżyc
3 i
ukarzuje się o 22h18m
a o 22h24l)'l4 pojaw:ia się nagle z cien~a
planety, blisko prarwego brżegtl tarczy,
księżyc

5d22h

z

l.

Niewidoczne złączenie
w odległości 0°.5.

Księżycem

Urana

URANIA
6dl8h54rr>9 Obserwujemy koniec zaćmienia
Z prawej strony tarczy Jowisza widoczny jest
ukaże się

nagle z cienia planety
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2 księżyca Jowisza.
księżyc l, a księżyc 2

tuż koło księżyca

l.

7d Tego dnia z rana obserwujemy zaikryote Wenus prnez tarczę
Księżyca. Obserwacje prowadzimy przez lunety, ale już odnalezienie
wąskiego

sierpa Księżyca w pełnym blasku Słońca może sprawić trudna dwa dni przed now.iem zna,jduje się oko.lo 30° na
prawo od Słońca. Wenus zobaczymy na krótko przed z.alcryciem blisko
oświetlonego brz,e gu wczy Księżyca, a po zakryciu ukaże się spoza
nilewidocme,go brzegu ta!I"Cz:y z prawej strony (patrząc gołym okiem).
Podajemy momenty początku i końca zakrycia dla niektórych miast
w Polsce: Kraków p. 7h56rr>O, k. 9h27rr>3, Poznań p . 7h53rr>3, k. 9hl9rr>9,
Warszarwa p. 7h59rr>9, k. Sh25rr>9 (według Rocznika Astronomicznego
Inst. Geodezji i Kartografii w Wrurszawti.e).
9d14h Wenus w punkcie przysłonecznym na swej orbicie.
10d24h Mffi"kury nieruchomy w rektascensji!.
11 d Tego dnia następuje cała seria, niewidocznych zresztą, złączeń :
trzy złączenia Księżyca z planetami, złączenie dwóch planet i złączenie
planety z gwiazdą. I tak Księżyc będzie w złączeniu o 7h z Ma~sem ,
o 8h z Merkurym, o 16h z Neptunem; o 2lh nastąpi złączenie Merkurego
z Marsem, a o 24h bliskie złączenie Urana z Regulusem, alfa Lwa
(planetę można będzie odnależć nad ranem na południe od Regulusa
w odległości rnn:iejszej nliż średnica tarczy Księżyca).
Wieczorem obserwujemy ruchy księżyców Jowisza. O 20h44m nastąpi
początek zakryc ~a l księżyca, a o 2lhl7m poc, zątek przejścia 2 księżyca
na tle tarczy planety. Od tej chwill.i Wlidocz:ne będą tylko dwa księżyce,
przy czym księżyc 3, blisko brzegu tarczy, również dąży do przejścia
na tle tarczy, ale to zjawisko nast ą pi ju ż po zachodzie Jowisza w Polsce.
12d Wieczorem obserwujemy całkO!W:ity pii'Zebieg przejścia l księżyca
i jego cienia na tle tarczy Jowisza. O 18J:!Om księżyc l zetknie się
z brzegiem tarczy planety, o 19hl8m pojawia się na nliej jego cień ,
<O 20hl7m księżyc 1 kończy swoje przejście, a o 2lh35m cień księżyca l
opuszcza tarczę Jowisza .
13d4h Mars przechodzi przez węzeł zstępu ' ący swej orbity . Po zachodzie Słońca koło Jowisza odnajdziemy tylko dwa jego księżyce, bo
księżyce l i 2 ukryte są w cieniu planety. Obserwujemy koniec zaćmi J 
nia księżyca l o 18h48rr>4 i księżyca 2 o 2lh33rr>6 (obydwa księżyce
pojawią się nagle blisko pii'awego brzegu tarczy, księżyc 2 w odległości
równej średnicy tarczy plan1Jety, a księżyc l pDawie o połorwę bliżej).
15d Spróbujmy zaobserwować zaćmienie 3 księżyca Jowisza . Zaraz
po zachodzie Słońca księżyc 3 widoczny będzie blisko prawego brzegu
tarczy planety i nagle zniknie w jej cieniu o 17h53rr>9, a pojawi się
znowu o 2lh32rr>7 w odległości około 1.5 średnicy ta;rczy planety od
jej brzegu.
17d5h SatU!rn w kwadraturze ,ze Słońcem. O 6h nastąpi zlączenie
Księżyca z Sa<turnem, a o 15h z Jowiszem w odległości 3°. O 23h
niewidoC'Zne złączenie Marsa z Neptunem .
19h Obserwujemy IPOCzątek pii'zejścia l księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem taTczy plan ety
o 19h55m, a jego cień pojawi się na niej o 2lhl4m.
20d Koło Jo!W:isza widoczne są tylko trzy jego księżyce, księżyc l
ukryty jest początkowo za tarczą, a potem w cieniu planety. O 18h34m
skryje się za tarczą planety także księżyc 2 i od tego czasu widoczne
będą l~o.lo JowistZa tylko dwa księżyce, aż do momentu nagłego ukazania się księżyca l z cienia planety 0 20h43rr>6.
22d O 8h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem , a o 20h Merkury
ności.

Księżyc
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w dolnym złącz.eniu ze Słońcem. Wieczorem warto obsenvorwać serię
ciekaWYch zjawisk w układzie księżyców Jowisza. Po zachodzie Słońca
nie widzimy ks.iężyoa 3 ukcytego z;a tarr-czą planety, natomiast na tarczy
widoczny jest cień 2 księżyca. Plamka cienia 2 księżyca kończy swą
wędrówkę o 18h35m, ale o 19h40m na tarczy Jowisza pojawia się cień
4 księżyoa. O 20h9m uk~uje się spoza tarczy księżyc 3, który
o 2lh54'P8 miknie nagle w Cliendu planety.
23d6h Niewidoczne złączen,ie Marsa z gwiazdą 2.9 wielkości, alfa 2
Wagi w odległości 0°,5.
26dlh Merkury w wężle wstępującym swej orbity.
27d Obserwujemy zakrycie dwóch księżyców Jowisza przez tarczę
planety. O 19h3m skryje się księżyc l, a o 2lhl3m księżyc 2.
28d Na tarozy JO'Wisza widać plamkę cieni'a l księżyca. Sam księ
życ l
ukończy przejście na tle taJTezy planety i będzie widoczny
o 18h37m, a jego cień zejdzie z ta<rczy o 19h56m.
29d Po zachodzie Słońca koło Jowisza nie widzimy księżyca 2,
natomiast o 18h20m pojawi się jego cień na tarczy planety. Księżyc 2
schodzi z ta!fCZy Jowisza o l8h35m i oddaJla się od jego brzegu, natomiast księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy i ukryje się za nią
o 2lhlOm.
30dl6h Merkury w punkcie przysłonecznym na swej orbicie.
3ldl6h Merkury nieruchomy w rektascensji.
Minima AlgoJ.a (beta Perseusza): październik 6d3h5m, 8d23h55m,
Ud20h40m, 14dl7h30m, 26d4h50m, 29dlh35m, 3ld22l:l25'P.

Momenty wszystkich zjarwisk podane są w czasie
pejskim obowiązującym w Polsce od l października.

środkowo

euro-

KALENDARZYK HISTORYCZNY
13 X 1601 r.

zmarł

Tycho Brahe

Ten wybitny astronom duński urodził się w 1546 r. Studia odbył
na uniwersytetach w Niemczech i w Szwajcarii. Dał się poznać przez
odkrycie w dniu 12 XI 1572 r. jasnej gwiazdy Nowej w gwiazdozbiQrze KasjopeL Zmiany blasku tej gwiazdy badał przez 1,5 roku. Król
duński Fryderyk II
zbudował dla niego na malutkiej skalistej
wysepce Hveen, połaźonej w cieśninie Sund, bogato wyposażone obserwatorium astronomiczne "Uranienborg", które kosztowało "ponad jedną
beczkę złota". Obliczono, że odpowiada to sumie 1,5 miliona dolarów.
Tycho przez 21 lat dokonywał tam pomiarów położenia ciał niebieskich za pomocą kwadrantu, który udoskonalił. Uzyskiwał dokładność
dwóch minut łuku. Do jego licznych współpracowników należeli
K e p l e r i L o n g o m o n t a n u s. Tycho dał długie ciągi obserwacyjne położeń planet, które później posłużyły Keplerowi do wyprowadzenia praw ruchu tych ciał.
Po śmierci swego opiekuna (1588 r.) zwalczany przez dwór opuścił
Tycho w 1597 r. Danię i osiedlił się na dworze R u d o l f a II w Pradze jako astronom i matematyk z pensją 3 000 dukatów rocznie. W Pradze też wydał drukiem dwie główne prace. W cztery lata później nagle
zmarł. Grób jego znajduje się w Pradze w katedrze na Starym Mieście.
"Uranienborg" został spalony podczas działań wojennych. Spłonęło
też tam trikwetrum Kopernika, które po jego śmierci kanonik H a n n o v i u s ofiarował wraz z portretem Brahemu.
J. Gadomski

Październik
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2h czasu

Szczecin

środk.-europ.

co

Q

r. czasuJ
m

11. 28 + 9.1
l. 8 +12.3
18 +14.7
28 +16.1
li. 7 +1 ~ 3

Gt

l o

b m

o

12 17 - 1.8
12 53 - 5,7
13 30 - 9.4
14 08 -13.0
14 48 -J6.1

wsch.

J

zach.

Wrocław

Poznań

l zach.

wsch.

wsch.

b m

h m

b m

h m

h m

5 58
6 15
6 34
6 52
7 12

17 47
17 23
17 00
16 38
16 19

5 47
6 04
6 22
6 40
6 58

1H7
17 14
16 51
16 31
16 13

5 47
6 03
6 20
6 37
6 54

J

zach .

l

Kraków

lwsch . l zach.

h m

17
17
16
16
16

Gdańsk

h mi

37
15
54

5 41
5 5'1
6 19
3 1 6 38
l 7 6 58

h m

17
17
16
16
15

l zach .

ws ch .

30

os

41
19
59

h m

h m

5 35
5 50
6 06
6 23
6 39

17 26
17 04
16 44
16 25
16 08

WArszawa

Rzeszów

wsch. J 7ach.

ws ch.J zach .

"'
5 31
5 48
6 05
fi 23
6 42

hm

17
16
16
16
15

21
58
36
16
57

h m

5 27
5 42
5 Sil
6 15
6 ~l

Białystok l
wsch.J zach.

h m

l
!

h m

h m

17 Hl 5 23 17
16 56 5 40 16
16 36 5 58 16
l fi l 'i 6 17 16
16 00 6 36 15

12
48
25
04
45

c
::0

l>

KSIĘZYC

2h czasu

....,co
co

Q

ś r odk . -europ.

a

l. l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

l o

Warszawa

....,co

środk . -europ.

co

wsch. J zach.

hm b m
b m
o
6 04 +19.2 2156 13 l~

6 56 + 19.2
7 46 + 18.5
8 36 + 16.8
9 24 + 14.5
10 11 + 11.6
l O 58 + 8.2
11 43 + U
12 29 + 0,4
3.fi
13 16 -

2h czasu

22 su 14 00
2348 14 40
- ·- 15 12
o 48 15 41
J 51 16 os
2 55 16 29
3 59 16 51
5 os 17 12
6 12 17 35

Q

Gt

l o

b m

l. ll 14 04 12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

Warszawa

co

wsch.J zach.
J

7.6
14 53 -11.3
15 44 -14.5
•6 37 -17.1
17 33 -18,8
18 30 -19.4
19 29 -19.0
20 27 -17.3
21 26 -14.6
22 28 -10.9

....,co

hm

środk . -europ.

Q

Gt

h m

7 20 18 OH
8 29 18 ~B
9 38 19 OJ
lO 45 19 41
Ił 48 20 30
12 44 21 27
13 35 22 35
1416 2348
14 52 - 15 23 l 06

F a zy

2h czasu

h m

l

Warszawa

l

wsch. zach ~

B
o

hm

h

Ol

l. 21 23 19 - 6.5 15 51 2 2?
22 o 15 -1.8 16 17 ::s 4t
23
24
25
26
27
28
29
30
31

l 10 + 3.1
2 o~ + 7.6
3 00 + 11.8
3 55 + 15.2
4 50 + 17.6
5 44 +19.1
6 38 + 19.5
7 30 +19.0
8 20 + 17.7

K siężyca:

16
17
17
18
19
19
20

44

12
43
19
00
46
39
21 36
22 35

5 08
6 27
7 44
8 58
lO os

1104
11 55.
12 38
13 14

d

Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw .

1:>

X.l7 6
X. 23 23
X. 31 JO

Pełnia

Ostatnia kw.

Średnlea

O dległoś41
Kslętyea

l

tarezy

Najw. IX. 5 91

~9~6

Najrn. IX. 21 8

32.8

o d Zleml
d

h

IX. 24 13
X. l 15
X. 9 20

Pełnia

h

l~
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Październik

1961 r

PLANETY l PLANETOIDV

MERKURY
Data
1961

2h czasu

IX. 28
X. 8
18
28

o

l

UB l
h m

l'/
17
3
121 16
7 12
s 17 16

- 14:2
-17.3
-15.4
8.6

l a

a

hm

lO 3U
1116
12 02
12 48

Niewidoczny.

18
2&

13 42
14 08
14 34
15 02

h m

2 40

+ 1o:s
+ 6.2
+ 1.5
- 3.4

10
33 38
4 15

l
l

hm

16
16
16
15

36
20
03
40

Widoczna rankiem nad wschodnim
horyzontem, jako jasna gwiazda
- 3.4 wielkości.

MARS

lt 28
l. 8

w~ch. / zach.

hm

4l
12
36
00

-=

Warszawa

środk.-europ.

wsch./ zach.

hm

13 50
14 l o
14 06
13 29

2h czasu

Warszawa

środk.-eurnp.
!l

WENUS

JOWISZ

7 41
742
7 43
743

-10.4
-12.9
-15.2
-17.::!

19 58
19 59
20 02
20 06

17 58
17 30
17 06
16 38

Niewidoczny.

-21.4
-21.3
-21.2
-21.0

15 00
14 2:~
13 46
13 07

23
22
22
21

10
3\l
00
23

Widoczny wieczorem na granicy
gwiazdozbiorów Strzelca i Kozio(- 1.9 wielk. gwiazd.).

rożca

SATURN

IX. 18 , 19 41 , - 21.51
l. 8
19 41
-21.7
28

19 44

15 20
14 02
12 48

-21.6

l

23H
22 04
20 48

Widoczny wieczorem dość blisko
Jowisza na zachód od niego (+ 0.8
wielk. gw.).

l

a

l

lO Ol
10 Oli
l o09

l

URAN
+12.11
+ 12.5
+ 12.2

IX. 18
X. 8
28

m

l wpołud.

o

14 30.4
14 32.9
14 35.7

o

l

lw

-13 00
-1312
-13 26

m

14 17
13 o l
11 45

Planetoida l CERES
IX. 28
X. 8
18

28
XI. 7

m

3 46.2
3 43.9
3 39.0
3 31.9
3 23.2

o l
+1024
+lO 14
+Jooo
+ 9 46
+ 9 33

połud.

PLUTON
h

Niewidoczny.

h

~ 41
116 55
1 ~o
15 39
o 16
14 24

Widoczny w ostatnich godzinach
nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.7
wielk. gwiazd.).

NEPTUN
h

l

h

hms
10 59 3fl

II02JO
110419

+ 21103.4
0

hm
lO 411

+19:;5.1
+1949.3

932

fliS
Widoczny nad ranem w Lwie,
tylko przez wielkie teleskopy (15
wielk. gwiazd.).

Planetoida 4 WESTA
m

2 56
2 14
130
o 44
23 51

Około 7.8 wielk. gwiazd. Widoczna prawie całą noc na granicy
gwiazdozbiorów Byka, Barana i
W1eloryba.

h m

s

415.5
415.0
4 11.6
4 05.3
3 56.5

+
+
+
+
+

o l
12 53
12 34
1212
1149
1125

h

m

3 25
2 45
2 03
l 17
o 28

Około 7.6 wielk. gw;azd. Widoczna
prawie całą noc w Byku, w okolicy Aldebarana.

Planetoidy rozpoznajemy po Jch ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 7 kilku
nocy ol<elicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1D50.0).
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DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE

Pierwsza strona okladki:

"Deszcz" meteorów z roju Giakobinid w dniu 9. X. 1933 r.
Znak Zodiaku: Niedźwiadek
Druga strona okladki:
U góry: Obsenvatorium Królewskie w r. 1839.
U dołu: Zamek Hurstmonceux od południowego zachodu. W dalf
widać kopuły.

Trzecia strona okładki:
U góry: Grupa kopul nO<wego Obserwatorium Królewskiego. Z le-

wej 76 cm reflektor Thompsona, w środku 92 cm reflektor
Y,a ppa, z prawej - 51 cm reflektor Robertsona.
U dolu: Z lewej - 92 cm Teflektar (Yapp) ze spektrografem trójpryzmatyc:Mtym; z praJWej - 76 cm reflektor Tho;rnpsona.
Czwarta strona okladki:
Mgławica "Trójdzielna" w gwiazdozbiorze Strzelca sfotografowana
przez wielki 305 cm reflektor Obserwatorium Licka.

TO i OWO
Pewnego razu znakomity astronom Fryderyk Wilhelm H er s c h e l
zachorował i obawiano się, źe umrze. Do chorego poproszono
pastora, który przygotowując go do odejścia z tego świata, roztoczył
piękny obraz życia pozagrobowego. Na to Herschel: "To interesujące!
ciężko

Nareszcie będę mógl zobaczyć odwrotną stronę Księżyca!"
W. Jodlawski

INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Październik

P . T . M. A .

1961 r.

Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. KUińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 16-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 16-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki l czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacie czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzednim porozumleniu się z St. Brzostklewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnickiej 78.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30 m. 4 Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 16-21. Seminaria astronomiczne
we wtorki w godz. 18-20. W dniach 10 i 25 każdego m-ea odczyty popularnonaukowe o godz. 18. Sekcja instrumentalna w lokalu własnym czynna w piątki
w godz. od 18-21.
Krosno n /W - Sekretariat w lokalu własnym , przy ul Nowotki Nr l, I p. (Jan.
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy po;,;odny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
·
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- Siedziba oddziału w lokalu własnym przy 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 sekcji obserwacyjnej w czwartki
l w soboty w godz. 18-20. Odczyty w wybrane poniedziałki wg komunikatów w prasie. Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
· Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro . tel. 24-74
(W. Raciziwinowlcz). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefonicznym.
· Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swlętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, In piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagleiły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka 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 Dostrze!!alni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechnlkl Szczecińskiej,
Al. Plastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumleniu się
z T. Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści sl;:
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teł. 2586.
Toruń Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowickiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18
w Coll. Maxlmum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie .
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godzinach 18-21.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9-11 l 18-19. Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarlum dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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WŁODZIMIERZ

ZONN -

Warszawa

ROLA MIŁO SNIKA ASTRONOMII

(Próba zainicjowania dyskusji nad sprawą zadań i roli
śników astronomii w Polsce i gdzie indziej).

miło-

się, że wiele powodów skłania nas do tego, aby
poruszyć i może przedyskutować sprawę roli miłośników
astronomii w świecie współczesnym, a w szczególności w Polsce.
Wprawdme znacznie zdrowsze i ciekawsze wydaje się robienie czegoś, niż zastanawianie się nad tym, jaki jest tego

W ydaje

cel i rola; niemniej w pewnych sytuacjach trzeba i na to
sobie kiedyś odpowiedzieć. Bezpośrednią zaś pobudką do tego
był apel jednego z członków naszego Towarzystwa na ostatnim walnym zebraniu, jak też i fakt, że wiele nieporoe:umi eń
i wynikających z tego zahamowań działalności naszych człon
ków wynri.kło między innymi z t ego, że niemal każdy z nich
(jak to często bywa wśród Polaków) rozumiał rolę Folskiego
Towarzystwa Miłośników 1\stronomii inaczej. Czas , żebyśmy
przynajmniej spróbowald. w sposób jednoznaczny określić
rolę milośnika astronomii. A gdyby śmy nie doszli do pełnego
porozumienia, to i tak będzie dobrze. Poznamy przynajmniej,
czym stanowisko jednego z nas różrui się od stanowiska
drugiego, a to już jest pierwszym krokiem do wzajemnego
zrozumienia. Zrozumienie nie jest zgodą ; lecz jest niewątpliwi e
czymś lepszym niż zupełne niezrozumienie.
Otóż inicjując tę dyskusję chciałem zacząć od spraw
najogólniejszych. Dlatego poruszam najpierw zagadnienie
.,miłośni'Ctwa" we wszelkich dziedzinach nauk~ i szi]uki.
Sądzę, że na tym tle dyskusja o zadaniach i roli miłośnika
astronomii stanie się szybszą i trafniejszą. Jestem przekonany, że ci, którzy po mnie zabiorą głos, naświetlą wiele
spraw o charakterze bardziej swoistym dla miłośnika astronomii, do czego też wszystkich czytelników " Uranii" jaknajgoręcej

zachęcam .

*

*

*

Nikogo zapewne nie trzeba przekonywać o tym, że ży
jemy w czasach niesłycha!nie szybko postępującego procesu
specjalizacji naszego życia. Pewnym odbiciem tego procesu
jest ewolucja programów szkolnych i struktury szkół, które
mają przygotować ludzi do życia w najszerszym tego słowa
znaczeniu. Mam tu oczywiście na myśli szkoły podstawow e
i licea ogólnokształcące.

.
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Od dawna usunięto z nich muzykę. Równi~ż taniec. Rysunek pozostał zapewne dlatego tylko, że w niektórych szkołach wykłada się rysunek techniczny. Pod tym kątem widzenia prowadzi się dziś naukę rysunku w wielu szkołach .
O mały włos nJie wyrugowano ze wszystkich szkół łaciny!
Z nauki o literaturze uczyniono nudną piłę, pozbawiając ją
niemal zupełnie elementu sztuki. Pozostała tylko nauka o fabule dzieł literacki,c h i ich znaczeniu polityczno-społecznym.
W zwilązku z tym odrzucono stylistykę i naukę o formach
literackich, której dawniej ucZ'Ono w szkołach. Z jakimż
roe;czuleniem wspomi!l1am małą książeczkę
stylistykę
G a l l e g o - która dała mi więcej niż grube tomiska typu
C h r z a n o w s k i e g o ...
Jedyne uczelnie, które mają czuwać nad integralnością
kultury - uniwersytety - ulegają również duchowi czasu.
Przejawia Slię to między innymi w nieustannym szatkowaniu
ich na coraz to większą liczbę wydziałów (praktycznie biorąc
auto!l1omicznych). Liczba ta rośnie jak postęp geometryczny
i niezadługo będziemy mieli na uniwersytetach tyleż wydziałów co profesorów! W wyniku tego, na przykład geografowie i geologowie nie mają już dziś kontaktów z geofizykami,
a socjologowie - ze statystyikami. Astronomię wyrugowano
ze s:tudiów matematycznych; nasi przyszli nauczyciele matematyki nie będą mogli dobrze objaśnić uczniów kim wła
ściwie był Kopernik.
W tym stanie rzeczy mimo woli myśli się o takich
zespołach lub organizacjach ludzkich, które świadomie, lub
nieświadomie idą pod prąd życia współczesnego, działając
lepiej, lub gorzej w kierunku integracji elementów współ
cz.e snej kultury.
Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju miłośników nauk
lub sztuk (mówiąc z europejska - amatorów - choć słowo
to w naszym języku brzmi raczej pogardliwie). Rozumiemy
przez to ludzi, którzy mając swoją określoną specjalność
(której się bynajmniej nie wyrzekli) równolegle uprawiają,
lub żywo się interesują inną gałęzią nauki, lub sztuki. Ludzie
ci są w pewnym sensie "integrantami" kultury chociażby
tylko dlatego, że partycypują w conajmniej dwóch jej odgałęzieniach.

Wiemy, jak pogardliwie odnoszą się na ogół do tych
ludzi specjaliści. Jedni traktują ich niemal jako szkodników
nauki, inni widzą w nich mało szkodliwych dziwaków usiłu
jących kontynuować niechlubne tradycje klubu Pickwieka.
Może dlatego tak wielu miłośników nauki nie ujawnia swoich
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skłonności i działa w ukryciu. Bo istotnie niewiele jest na
świecie organizacji jednoczących tego rodzaju ludzi. W towarzystwach naukowych s ą oni w zdecydowanej mniejszości.

Tam prym
ilu jest na

specjaliści. Nie wiemy zatem,
Polsce ludzi uprawiających tę jakże
znacznie bardziej pożyteczną, niż np.
znaczków pocztowych, lub jeżdżenie
na rowerze. Tymczasem wędkarze i filateliści mają potężne
organizacje. A kolarstwo! Dziwne doprawdy jest nasze życie.
Astronomia jest pod tym względem szcześliwym i rzadkim
wyj ątkiem. Jak wiemy, Polska Akaderrilia Nauk popiera wybitnie naszą organizację. Zwracam też uwagę na to, że prawie
wszyscy polscy astronomowie zawodowi należą do niej, dając
tym dowód, że w pełni doceniają rolę miłośnika astronom~i
w tej nauce i w życiu społecznym.
Aczkolwiek statut naszej organizacji roi się od sformułowań określających różne cele Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, właściwy sens działalności członków tej
organitzacji można by określić jednym zdaniem: uprawianie
turystyki astronomicznej, albo, jeśli kto chce tak to nazwać
- turystyki kosmicznej. Stosunek więc miłośntka astronomii
do tej nauki jest z grubsza podobny do stosunku normalnego
turysty do geografii, botaniki, czy antropologu.
Połowę naszego pola widzenia zajmuje niebo. Dziwne
więc ':Vydaje się życie bez !"ozumowania tego, co· się dzieje
w tej drugiej, górnej połowie pola naszego widzenia, której
przecież nie możemy nie widzieć! Nic też dziwnego, że
ogromna większość ludzi miała by zapewne ochotę po·znać
niebo. Tylko że może nie ma odwagi poświęcić temu trochę
czasu w obawie, że to zahamuje ich rozwój w kierunku ich
specjalności. Może dlatego miłośników astronomii jest tak
niewielu.
W swojej działalności "niebozn.awczej" miłośnik astronomii
przynosi tej nauce przede wszystkim korzyści bezpośrednie.
Miłośnik obserwuje często niebo, a zatem od czasu do czasu
czyni pewne odkrycia jemu właściwe. Do niego to należy
odkrywanie komet, gwiazd nowych, osobliwych rojów meteorów, systematyczne obserwacje gwiazd zmiennych, szukanie
gwiazd zmiennych w innych galaktykach i wieJe jeszcze
innych obserwacji. Tego rodzaju działalność nie leży w charakterze pracy astronoma-specjalisty. Uczony współczesny
musi się koncentrować wokół stosunkowo wąskiego kręgu
zagadnień i dlatego obce mu jest wszelkiego rodzaju przeskakiwanie z tematu na temat, zwłaszcza jeśli stosowane tam
wiodą

wyl ą czn!e

świecie i w
pożyteczną działalność;
łapanie ryb, zbieranie
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metody badawcze znaczni~ się od siebie rozruą. Między
astronomem zawodowym a miłośnikiem nie ma zatem żadnej
konkurencji, jest natomiast coś w rodzaju wzajemnego uzupełniania się. Miłośnik działa wszerz, astronom w głąb "'').
Tak też llkładają się te sprawy w wielu krajach i u nas.
aczkolwiek uważam, że wszędzie nie docenia się możliwośc i
naukowych miłośnika i dlatego nie wykorzystuje się go we
współpracy w takim stopniu, w jakim to było by możliwe.
Przeszkodą są tu zapewne tylko trudności organizacyjne,
które poważnie hamują dziś rozwój wielu nauk eksperymentalnych na całym świecie. Rozsądna zaś współpraca
między
miłośnikam1
astronomii a specjalistami wymaga
przede wszystkim sprawnej organizacji.
Przejdźmy z kolei do korzyści pośrednich, które płyną
z działalności miłośników astronomii. Parniętajmy przy tym,
że liczba astronomów zawodowych we w zystkich krajach
wynosi przeciętnie jeden na milion mieszkańców. Gdyby
więc nie miłośnicy astronomii, tylko jeden spośród miliona
ludzli. orientował by się w tym, co się dzieje na niebie.
Jeden na milion rozumiał by sens otoczenia kosmicznego,
w którym żyjemy. Powstali patrząc na niebo myśleli by,
że gwiazdy są otworami w sklepieniu nieba, i kto wie, czy
nie myśleli by, że przez nie spoglądają aniołowie .. .
Przesada, powiedział by ktoś ... Otóż twierdzę, że jeśli się
ma stale przed oczyma coś, czego się zupełnie nie rozumie,
powstaje wtedy stosunek albo zabobonny, albo lekceważący.
Drugi rodzaj stosunku jest swego rodzaju noWIOczesnym
zdziczeniem dość rozpowszechnionym na Zachodzie. Większość
ludzi! w Polsce ma raczej stosunek zabobonny, aczkolwiek
zabobon ów ma dziś odmienne formy, niż dawniej. Mam
na to liczne dowody, których jednak nie sposób przytaczać ,
ponieważ zajęło by to wiele stron.
Ktoś by powiedział, że mamy przecież tysiące abiturientów
szkół wyższych i średnich . Czy oni nie są szerzycielami
*) W tym miejscu nasunął mi się przykład niezrozumienia roli miastronomii, który wystąpił np. w dyskusji nad "Doda'kiem
Naukowym do Uranii Nr 2, opublikowanej w Nr l (1961 r., str. 27)
naszego pisma. Czytamy tam: .,Wyniki tej pracy wykonanej w prumitywnych warunkach amatorskich n ie ustępują jakością podobnym
wynikom astronomów zawodowych, są realnym przyczynkiem do zagadnieni~ wyznaczenia czasu efemeryd ... " Nie negu 'ąc wcale wartości
łośnika

tylko za niewłaściwe mierzenie jakości prac;
astronomii zawodowej. Miłośnik nie goni za astnnomem zawodowym ...
omawianej pracy
miłośnika

miarą

uważam
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jakiejś rozsądnej wiedzy o niebie? Niestety nie. Astronomia
w szkole średniej jest traktowana dotychczas po macoszemu,
mimo że figuruje w programach. Nie ma jej kto uczyć,
zwłaszcza wobec usunięcia asronomii ze studiów matematycznych (o czym już poprzednio wspomniałem). Na studiach
geograficznych wykłada się wprawdzie trochę astronomii,
stanowczo jednak za mało na to, by absolwent geografii
mógł
z siebie wypromieniowywać wiedzę astronomiczną.
Pozostaje więc grono ludzi, którzy się zajmują astronomią
drogą samokształcenia, a więc miłośnicy astronomii, którym
poświęciłem ten artykuł.
Tworzą oni jakże ważną i niezbędną w każdym społe
czeństwie klasę średnią w danej nauce. To oni inicjują budowanie planetariów ludowych. Oni zakładają i podtrzymują
pisma popularnonaukowe i organizują pokazy nieba. I wreszcie
propagują astronomię w sposób bierny reprezentując sobą
właściwą postawę człowieka wobec zagadnień światopoglą
dowych wiążących się z astronomią.
Tutaj zbliżyłem się do drugiego czynnika pobudzającego
wielu ludzi do tego, by się stawali miłośnikami as~tronomii.
Rola filowficzna i światopoglądowa tej nauki. Wielu miłośników astronomii skłonił do tej nauki po prostu głód
filozoficzny. Potrzeba stworzenia sobie właściwego spojrzenia
na nasze otoczenie, potrzeba dokonania jakiejś (czasami może
nawet naiwnej) syntezy świata. Na to nie wystarczy tylko
wiedza książkowa, która daje obraz świata z reguły jednostronny i wyłącznie w wymiarach racjonalnych. Poznanie
emocjonalne też ma swoją wymowę i znaczenie. Zwłaszcza
wtedy, gdy idzie o świat zewnętrzny. Czy ktoś, kto pragnie
ustalić swój stosunek do innych ludzi, potrafi się ograniczyć
wyłącznie do lektury książek, choćby najmądrzejszych, wyrzekając się wszelktich kontaktów osobistych z ludźmi? Coś
podobnego dzieje się z tymi, którzy chcą wyrobić sobie
stosunek do wszechświata.
Nie chcę w tej chwili dyskutować nad tym, czy astronomia
odgrywa tak istotną i podstawową rolę w zagadnieniach
światopoglądowych, jaką jej się często przypisuje. Ale jakąś
rolę niewątpliwie odgrywa. I w imię tego powinna być nauką
o szerokim zasięgu społecznym, zwłaszcza u nas, a więc
w kraju, w którym sprawy światopoglądowe traktuje się
jako codzienne i podstawowe w sensie społecznym.
Szeroki zasięg może mieć astronom~a tylko wtedy, jeśli
należycie potraktuje się sprawę jej miłośników w tym zrozumieniu tego słowa, jaki na początku artykułu podałem.
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Bo astronomów zawodowych jest i
wyżej

jeden na sro

niewielu. Naj-

*

*

o podobnej treści wysłałem do "Przeglądu KulturaLnego". Tych, którzy oprócz "Uranii" czytają także to pismo, bardzo
pi1Zepraszam. Sądzę jednak, że pruszona tu sprawa ma pewne znaczenie ogólne i dlatego odważyłem się przedłożyć ją również nie-astronomom.
P . S.:

Artykuł

będzie

tysięcy.

STANISŁAW

R. BRZOSTKIEWICZ -

Dąbrowa

Górnicza

KONFIGURACJA POWIERZCHNI KSIĘZYCA
siężyc krąży wo!kół Ziemi w średniej odległości 384 000 km.
Mogłoby się wydawać, że miarzenie wysokości gór na Księ
życu z tJak dużej odległości jest trudne. Pomiary taikie są
jednak możliwe i to naWiet ze znaczną dokładnością. Mierzenie
wysokości gór księżycowych wykonuje się za pomocą mikro-

K

metrycznego krzyża dzielonego lub mikrometru z nitek paję
czych. Odstępy podziałek lub niJtek mikrometru pozwalają na
pomiar odległości kątowych dwóch punktów na powierzchni
Księżyca, te zaś mogą być przelicwne na metry lub kilometry.
W na:szych czasach pomiary te wykonywane są na zdjęciach
fotograficznych, co poZ1Wala na uzyskamie jeszcze w~ększej
dokładności.

W brzegowym pasie tarczy Księżyca, ale tylko tam, wzniesienia widoc:zme są w profilu, można je więc mierzyć bezpośrednio.
Wzniesienia położone poza p1asem libracyjmym
mierzone są innymi sposobami. Mierzy się tu długość cienia
rzuconego przez górę księżycową i kąt padania promieni sło
necznych (położenie Słońca). Te dwie dane wystarczą już do
obliczenia wysokości góry. Sprzyja temu fakt, że Księ:lzy'c
pozbawiony jest P'rawie atmosfery i góry rzucają ostre cienie.
W ten sposób już G a l i l e u s z próboWlał wyznaczyć wysokość gór księżycowych. Zrozumiałe jest, że swymi prymitywnymi instrumentami nie mógł on osiągnąć dobrych wynilków
i dziś pomiary Galileusza maJją jedynie wartość historyczną.
Jest jeszcze inny sposób na pomiar wysokości wzniesień Księ
życowych. Wykorzystuje się mianowicie zjawisko, że im góra
jest wyższa, to w tym większej odległości od terminatora
wschodzące Słońce oświetla jej wierzchołek. Oświetlone szczyty
obserwujemy w postaci jasnych punktów nJa ciemnej stronie
tarczy ~siężyca. Mierząc odległość tego jasnego punktu od
terminatora i znając położenie Słońca, możemy obliczyć wysokość wzniesienia.
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Rys. l.
Wy sok o ść
wzniesień
na
Księżycu
wy-

d

znaczamy
na
podstawie pomiaru długości
cienia góry · i
położenia Słoń
ca. d dłu
gość
c1ema,
a - kąt pa-

dania promieni
słonecznych,
wysokość

w -

góry.

M a d l er a 600/o szczytów księżycowych
m do 3000 m, a tylko około 100/o wznosi
się ponarl 4000 m. Najwyższe szczyty księżycowych Apenin
według F a u t h a fu: Mt. Hadley (4615 m), Mt. Bradley
(4870 m), Mt. Huygens (5500 m). Najwyższy szczyt Alp Mt.
Blanc ma 3650 m wysokości zaś jeden ze szczytów północno
wschodniego wału krateru Cm·tius wznosi się do 8740 m. Nllł•j
wyższymi wzniesieniami na Księżycu są położone w okolicy
bieguna południowego góry Leibnitza i góry Doerfela. Te łań
cuchy górskie znajdują się tuż przy brzegu tarczy księżycowej
i część ich można obserwować tylko podczas lmrzystnej libracji.
Wysokość niektórych z tych szczytów oceniana jest na 9000 m.
Jako najwyższy przyjmuje się pewien szczyt w górach LeibnitzJa, wysokość którego szacowana jest na 14 000 m (W e s tf a 11 1954 1 ). Szczyt ten położony ma być w okolicy krateru
Cabacus.
Z danych tych można wnioskować, że góry księżycowe są
wyższe od gór ziemskich. Należy jednak uwzględnić to, że na
Ziemi wysokość gór i zagłębienia oceanów mierzona jest od
wspólnego poziomu, który na Ziemi tworzy poziom mórz. Na
Księżycu brak tego wspólnego poziomu i wysokość gór mierzy się tam w odniesieniu do otaczającego daną górę terenu.
ma

Według pomiarów
wysokość od 1000

1)

Urania, 1958 r., nr l, str. 19.
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Podawane
Księżyca
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więc wysokości różnych utworów na powierzchni
traktować naJeży jalm wysokości absolutne.

Dokładne pom~aJry,

opaTte na bardzo bogatym materiale
F r a n z o w i opracować warstwicową mapę Księżyca, którą publikował w 1906 r. Der Mond.
Za :oerowy poziom Franz przyjął średnią wysokość krain poło
żonych w okolicach północnego i południowego bieguilla Księ
życa. Krainy położone niżej od tego "zerowego" poziomu, są
na tej mapie stopniowo gęściej (ciemniej) zakreskowane. Części
jednakowo oznac:oone przypadają mniej więcej na tym samym
poziomie. Liczby oznaczają wys10kości w dziesiątkiach metrów
ponad (+) lub pod (-) "zerową" wysokość.

fotograficznym,

pozwoliły

R ys. 2.

Mapa warstwicowa powierzchni Księżyca
opracowallla
przez
J. Franz a.

Wzniesienit

D ,.,"..d JZIJII ,..
(;g

.,

P•'tM~I

Q •

•

o nL

.,

lll/f/J

..

Złfltl •

•

Widzimy, że na~jniższe położenie względne na Księżycu
krainy położone we wschodniej części Oceanus Procellarum i Mare Imbrium. Leżą one przeciętnie 2400 m poniżej
poziomu "zerowego". Zachodnia część Mare Imbrium, Mare
Serenitatis ornz krainy na południowy zachód od krateru
Kopernik, są położone średnio o 1200 m niżej od wspomn~anego
mają
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Od Redakcji. W 1960 r. R. J. B a l d w i n opracował na'nowszą mapę
powierzchni Księżyca. Mapę tę zamieszczamy powyzej
rys. 3 za lutowym numerem Sky and Telescope z br. Została ona opracowana w oparciu o pomiary 696 wybranych punktów na fotografiach
Księżyca wykonanych w obserwatorium Licka (mapa Franza była oparta
na pomiarach 55 punktów). Jednostką przyjętą przy wykreślaniu mapv
było 0,00001 promienia Księżyca (około 17 m). Sąsiednie warstwice na
mapie odpowiadają zatem różnicy wzni€sień około 900 m.
warstwicową

poziomu zerowego. Najwyżej położone obszary na, Księżycu
znajdują się na półkuli południowej, dookoła środka jego
tarczy (białe miejsca na mapie). Obszar ten, wewnątrz którego
znajduje się również Mare Tranquillitatis, jest polożony śred
nio 1200 m powyżej poziomu "zerowego". Z mapy Franza wyciągnąć można wiele innych ciekawych wniosków o ukształto
waniu pow1erzchni Księżyca.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

LEONIDY
listopadzie mamy dwa roje meteorów: pierwszy z nich to
Taurydy, ukazujące się od 26. X. do 22. XI. z szerokim
maksimum w dniach 3-10. XI. Ze względu na szczupłość
milejsca i obfitość tematu, ograniczymy się do Zl=tznaczenia
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że ważność tego wju połega na prawdopodobieństwie, że jest
to rój pochodzenia międzygwiazdowego (orbita hiperboHczna).
Jednalkże badania radio-echowe zdają się wskazywać, iż jest
to noony jesienny nawrót dziennego roju ~ TaUTYdów.
Drugim rojem listopadowym są Leonidy, których w wyliczaniu najważniejszych rojów nie podobna pominąć milczeniem.

Historia

Historii Leonidów dużo miejsca w swo·i m podręczniku
(Meteors) poświęcił C. P. O l i v i e r. Dzięki nadzwyczaj obfitej ,.ulewie" w 1833 r. ogromnie wzrosło zainteresowanie
astronomią meteorową. Jeszcze dawniej, bo 11. XI. 1799 r.,
ukazał się również bardZIO obfity deszcz znany dobrze z opisu
wielkiego podróżnika H u m b o l d t a, bawiącego podówczas
w Cumanie, w Południowej Ameryce. Pisał on m. in ... tysiące
meteorów i kul ognistych poruszały się regułamie z północy
na południe i nie było wolnej od nich powierzchni nieba o śred
nicy dwóch tarcz księżycowych w danej chwili". Meteory zostawi•ały ślady 8° do 10° długi€, któtre trwały 7 do 8 ~ekund.
Największe kule ogniste pozost 1 awiały m sobą jasne ogony,
trwające 15 do 20 minut. Humboldt obserwował zjawisko
przez 4 godziny, aż do wt5chodu Słońca.
Dopiero jedhak w roku 1833, 12 listopada, po naz pierwszy
wykonall10 naukowe obsenw.cje Leonidów (D. O l m s t e d,
A. C. T w i n i n g i inni). Powrót roju był i tym razem tak
efektownym zjawiskiem, że wywołał olbrzymie zainteresowanie w całym świecie. Olmsted pisał w Silimans Journal:
"Aby wytJworzyć pewne po~ęde o zjawisku, czytelnik powi!l!ien wyobrazić sobie stałą "procesję" kul ognistych przypominających rakiety, promieniujących we wszyst,k ich kierunkac-h z jednego punktu nieba... One rozpoczynały swój
bieg w różnych odległościach od punktu promieniowania, lecz
jeżeli p rzedłużyć linie, które opisywały, ku górze, wszystkie
spotka.łyby się w tej samej części sklepienia niebieskiego ...
kule, ... eksplodowały przed swym zniknięciem ... Nie zach.serwowano żadnego hałasu... to były meteory różnych :rozmiarów
i stopni świetności: niektóre nie większe niż punkty, lecz inne
były większe i jaśniejsze od Jowisza lub Wenus; a jeden był
niemal wielkości Księżyca. Błyski światła były tak jasne, że
budziły ludzi śpiących w swoich łóżkach ... W czasie następnej
godziny punkt promieniowania pozostawał nieruchomy w tej
samej części gwiazdozbioru Lwa, chocila,ż w międzyczasie kon stelacja ta ... przesunęła się blisko 15° ... "
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Jeden z obserwatorów amerykańskich naliczył 650 meteorów w czasie 15 minut. Inny z obserwatorów oceniał ilość
meteorów na 10 000 w ciągu godziny. Nie przytac:zJamy dalszych wyjątków z doniesień prasowych przez wzgląd na brak
mikjsca. Wielu obserwatorów porównywało zjaw~sko do padania płatków gęstego śniegu. Obserwacji było wówczas
mnóstwo z daJłych niema,l Stanów Zjednoczonych oraz. z okrę
gów oceanicznych na Atlantyku. Na niektórych obserwatorach
zjawisko to wywwrło tak silne wrażenie, że pamiętali je przez
całe swoje życie.
W 1863 r. H. A. N e w t o n opublikował kilka prac, w których wskazał na wiele dawnych ukazań się Leonidów i obliczył okres ich nawrotów na 33,25 lat. Wówczas przepowiedziano ich ~owrót na rok 1866, oo faktycznie m~ało miejsce,
choć w nieco mniejszym rozmiarze jak w 1833 r. Orbitę Leonidów pierwszy obliczył S c h i a p a re l l i i wskazał na j_ej
związek z kometą 1866 I. Orbitę badali na,stępnie J. C. A d a m s
i S t o n e y, szczegółowo obliczając perturb~je. Następny
wielki spadek przewidywano na rok 1899, jednakże rachuby
zawiodły niemal zupełnie. Ziemia bowiem :;malazła się wówczas ponad 2 miliony km od orbity Leonidów. W 1932 r.
,-':
,.t

'

'

~
l

~.

1903 Li> łopad f6

Rys. l. Ilość na godzinę meteorów
z deszczu Leonidów 16 XI 1903 r.

ruTJ

obserwoWimo niewielki, zupełnie nieefektorwny deszcz. Fakt
ten tłumaczy się odsunięciem się głównego skupiska roju na
skutek perturbacji wywołanych przez Jowisza i nie można
oczekiwać w przyszłości nawrotu dawnej świetności zjawiska.
Zawód ogółu publiczności był ogromny, oczekiwano bowiem
ulewy meteorów z taką pewnością jak zaćmienia Słońca.
Aktywność

Wielkie "ulewy" Leonidów powtarzały się dokładnie po
upływie 33,25 lat. Również w latach sąsiadujących z datami
tych ulew rój ukazywał się, jednakże ze znacznie mniejszą
intensywnością. Tablica l zawiera zestawienie danych o aktywności roju w datach zbliżonych do przejść perihelijnych.
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Tablica l.
Data

Aktywność

Data

Wielka ulewa 1899 XI. 14
1799 XI. 11
?Pokaźny rój 1900 XI.
1831 XI. 13
l832XI.12-13 ? Pokaźny rój 1901 XI. 14
Wielka ulewa 1902 XI.
1833 XI. 12
(10tJOO?)
1903 XI.15-16
5000
1866 XL 13
1904 XI. 14
1867 XI. 14
IOoo+(Kliężyc) 1906 XI. 16
1868 XI. 13
1000
1930 XI. 16
1897 XI.
B. niska
1931 XI. 16
1898 XI. 14
50-100

l

roju Leonidów

Ilość

na godz.
40
E. niska
200+
B. niska
250
20-50
20-30
30-80
30-90

l

Data

j Ilość
1

1932 Xl.l6-17 1
1946 XI. 17
1947 XI.16
1948 XI. 14
1949 XI. 16
1950 XI. 16
1951 XI. 17
1952 XI.
1953 XI.

na godz.
240
24
3
11

7
11

8
?

7

l

Podana ilość na godzinę stanowi maksimum zaobser~
wane w danej części świata. Niektóre dane są mniejsze od
rzeczywistych skutkiem częściowego przelotu meteorów w porze dziennej.
Od czasu z/astosowanila metody radioecha, nie nastąpił ża
den większy nawrót.
Wszys:tkile zapiski wielkich ulew ka!żą wnioskorwać o krótkotrwałości samego roju. Np. w Anglii, podc:zJ:u; powrotu w 1866 r.
maksimum zaszło około godziny l w dniu 13 listopada, a przelot obserwowany był w czasie 4 godzin. W. F. D e n n i n g
podał krzywą ilości godzinnych dla nieoczekiwanie bogatego
porwrotu w 1903 r. (rys. 1). Sklrajna ost11ość maksimum przypomina bardzo ostrą krzywą aktywności Giacobinidów (zob.
Urania 1961, nr 10). Niewielka średnica prądu wynika również z analizy 36 Leonidów sforografarwanych w Obserwta,t orium
Harwardzkim w latach 1898-1951. Częstotliwość ich w czasie
100 godzin ekspozycji przedstawia rys. 2. Połowa z meteorów
fotograficznych ukazała się w obrębie interwału 24-godzinnego
około maksimum.

Radiant
Wielka ulewa w listopadzie 1833 r. była pierwszą okazją ,
w której stało się jasne, że meteory wybiegały pozornie
z jednego punktu. PrzygotowaniJa do obserwacji oczekiwanego
powrotu w 1899 r. były tak rozległe, że aczkolwiek "ulewa"
nie nastąpiła, wyznaczono dużą ilość pozycji radiantu, także
w latach następn~h.
W 1932 r. A. Ki n g ogłosił analizę swych własnych obserwacji Leonidów w latach 1899-1904 i 1920-131 odnoszącą się
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cz~sc1owo

do ruchu radiantu. Wyniki, po z;redukowaniu na
poprawieniu na precesję, podane są w tablicy 2.

epokę

Tablica 2. Zmiany

średniej

pozycji r a dia n t u

~ łśrednia
--

Data
1932 U. T.

Słonce

CI.

Listopad 13.97
15.42
16.09
16.82

142°,5
144.0
144.7
145.4

150°.2
l~l.O

15~ . 0

152.5

pozyc i a

l

Ilość

b

radiantów

+ 22°.4
22.2
21.9
22 .2

7
4
2

Również astronom japoński M . H u r u h a t a obliczył z obserwacji j apońskich zm~any pozycji radiantu, w ogólnej zgodz ie z wyn ikami Kinga.
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Rys. 2. Częstotliwość Leonidów na
100 godzin ekspozycji na harwardzkich płytach fotograficznych (18981951)
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Na zaikończenie podamy dane tyczące się radiantu z obserwacji fotograficznych wykonanych w Obserwatorium H arwaTd2lkim.
Srednia długość Słońoa w maksimum 233°.94 {
Rektascensja w maksimum
152 o 17' Równonoc
Deklinacja w maksimum
+ 22°17'
1950.0
l\a cos () (na do b~)
+ 39' ± 3'
M (na dlob~)
-25' ± 3'
Całkowrty ruch dzienny
46'
Zgodność międz;y pozycjami radiantu wyznacZJonyroi z obserwacji wizualnych i fotograficznych jest bardzo dobm.
Prędkości
Ponieważ ustalono dokładny okres roju na 33,25 lat, można
dokładnie obliczyć prędkość meteorów na orbicie. Prędkość
geocentryczna zewnątrz altmosfery powinna wynosić 72 km/sek.
Odmienność wyników od tej wielkości w dawniejszych pomia-

335

URANIA

rnch składano na karb znacznego opoznienia spowodowanego
przez atmosferę. P. M. M i 11m a n i Miss H o f f l e i t zmierzyli prędkości trzech Leonidów z wynikiem: 61,3, 78 i 61,1
km/sek i otrzymali średnią prędkość heliocentryczną 31 km/sek.
Por t er w swej analizie brytyjskich danych wizualnych ZnJ3.lazł jako średnią z 27 Leoniklów 57,8 km/sek. Jednakże
:rrowsz,e pomiary na zasadzie zdjęć z dwóch stacji dają rezultaty zgodne z prędkością oczeki-Wlaną i wykazują tylko niewielkie opóźnienia. Miss W r i g h t opublikowała 5 pomiarów
z lat 1938-50: 42,0, 40 ,0, 42,6, 41,5 i 41,4 km/sek. Średnd.a
pororna prędkość względna 71,8 km/sek. znajduje się w znakomitej zgodzie z przewidywaną wartością otrzymaną z charakterystyk orbity komety-rodztcielki.

Orbita
Pierwsze spekulacyjne wnioski o orbicie Leonidów czynił
w latach 1863-64 Newton, podając 5 możliwych okresów :roju.
Schiapa:relli opublikował w 1866 r. orbitę w założeniu, że
okres 33,25 lat jest właścirwy i TIJaitychmiast zidentyfikował
ją z orbitą komety Tempela 1866 I. Równocześnie Adams
zauważył, że ruch węzła pozwala na wybór pomiędzy pię
cioma możliwymi okresami Newtona. Obserwowany ruch wy1110'Sił 102'1 6 rocznie w odniesieniu do równonocy wiosennej,
czyli 52'1 6 w odniesieniu do gwiazd, co czyni 29' w 33,25 Latach.
Obliczenia Adamsa perturbacji wywołanych przez Jowisza,
Saturna i Urana, w przyjęciu oklresu 33 letniego, dawały na
wartość ru~hu 28'. Ta świetna zgoda pozwoliła wybrać z olcresów Newtona właściwą, największą wartość. Elementy Adarosa
zawiera tablica •3, łącznie z orbitami 5 Leonidów harwardzkich.

-

Tablica 3. Orbity Leonidów i komety Tempela 1866 I

~.
o"'

Autorzy

l

ec:

bil.~

"";:l 11
o~:::,,

.

Schiaparelli 1871 Leonidy
56 26
Kometa 1866 I 60 28
Adams 1867
Leonidy
58 19
H e rvard
Leon. Nr 792 46.2
fotograf.
2176
44.7
1938- 1950

.

..
..
..

"

..
..

.

';rcdnia

217S
2181
1447

5!1.9
49.0
52.8
o

o

-

Odlegl.
prr .

tryuność

i
cQ
---

q

e

1231°28 162 15.5
231 26 162 41.9
163 14
161.6
233.1
234 .5
163.3
234.5
161.6
235.6
163.0
163.2

0.9873
0.9765
0.9855
0.986
0.982
0.987
0.985
0.986
0.985

Węzeł

w st.

\achr·
leni

..-

00

2~~ .4 1

00

Rhscen·
Okres
(lat)

0.9046 33.25
0.9054 33.176
0.9047 33.25

..
00

00

00

00

00

00

00

00

00

0.923

45.6
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Żmudną pracę obliczenila perturbacji orbity w latach po
powrocie 1866 r. podjęli G. H. Stoney i A. M. D o w n i n g.
Wynikiem jej było stwierdzenie·, że rój przebiegał w 1870 r.
w pobliżu Saturna:, a w 1898 w pobliżu Jowisza, w czasie
czego odległość perihelium zmalała z 0.9855 na 0.9729 a okres
zmienił się o 1/3 roku. Stoney wiedział jeszcze przed nawrotem 1899 r., że rój oddalił się od Ziemi, jednlakże nie zwrócono
dostatecznej uwagi na ten szczegół jego pracy, powodujący
Illi.eprawdopodobieństwo wielkiej ulewy w roku 1899. Niewiadomo, czy dalsze perturbacje wpłyną na zmme]szenie czy na
zwiększenie odległości gę15tych parrtii roju od Ziemi.

KRONIKA
Zjazd referatowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
Kolejny zjazd referatowy Polski-ego TowairZystwa Astronomicznego
(P. T. A.), który się odbył w gmachu uniwersyteckiego obserwatorium
astronomiczne go w Warszawie w dniach 14-16 września tego roku,
wsk.aizał IJJaJ pewne przemiany,
jakie przechodzi polska astronomia.
\V zamieszczonych w "Uranii" sprawozdaniach z pierwszych pow '~ 
jennych zjazdów referatowych można było podawać streszczeni a
wszystkich wygłosrLonych referaJtów. Później liczba referatów zgł a 
szanych na zjazdy stale się zwiększała i zadawalaliśmy się podawani em
autorów i prac bardziej cilekawych. Na ostatnim zjeździe p[il;edstawiono
tyle prac interesujący ch, że n a;pisanie o każdej choćby kilku zdań
przeliTaczałoby objętościowe możliwości .,Uranii", a samo wymienienie
wszystkich zasługujących na to nazwisk i tematów byłoby nic nie
mówiącym
katalogiem. Dlatego odsyłając tych, którzy by chcieli
dDwiedzieć się o zjeździe bliższych s:oazegółów, do kwartalnika "Post ę py
Astronomii", który zamieści obszerne streszczenia większości referatów,
tutaj ogl.1alniazę się do wymienienia wałów, w jakie organizatorzy
zjazdu pogrupowali referaty. Oto one: astronomia praktyczna, mecha nika nieba, heliofizyka, absorpcja międzygwiazdowa, polaryzacja m ię 
dzygwiazdowa, odgałęzienie Kasjopei (osobny dział!), pole magnetyczne
materii międzygwiazdowej, mgławice plaJnetarne, grawitacyjna nic tabilność i powstawamie gwiazd, budowa gwiazd i gwiazdy zmienne,
układy gwli.azdowe, spektroskopia, radioastronomia, historia astronomii
i varia.
Dał się zauważyć większy niż dotychczas związek zrefe~'owan y ch
prac z tym, co się obecnie dzieje w astronomii św~aJtowej . a niektóre
referaty dotyczyły bez-pośrednio spraw najaktualniejszych dla poszcze gólnych gałęzi astronomii. Niewątpliwie wiąże się to ze znacrzn ym
ożywieniem kontaktów z zagranicą. Jako współprac owników lub ko nsultantów referowanych prac kilkakrotnie wymieniono wybitnych
specjalistów zagraniaznych. Wyj.a zdy osobiste i ożywiona korespondencja
umożliwiła w ostatnich latach włączenie się w ogólny nurt bad a ń.
Lic ząc, że wykonanie prze ciętnej pracy astronomicznej trwa 3 do 5
lat, jest zrozumiałe, że właśnie na obecnym zjeździe dały się zauwa ży ć
wyraźne skutki tego
stanu rzeczy. Drobne referaty przyczynkowe
należały do !1Z.adkości, a zgłoszone przyczynki wykazały na ogół wysoki
poziom rzemiosła a stronomicznego. Prac błahych po prostu nie ośmie
lono się zgłaszać.
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Po raz pierwszy na zjeździe polskich astronomów zreferowan o prac~
na elektronowej ma'Sizynie rachunkowej. Rachunki v.ryk.onano
za _glranicą, ale zarazem dowied:oieliśmy si·ę, że od wiosny 1962 roku
zaistnieje realna możliwość prowad:oerua takich rachunków astronomicznych w kraju w nowootwartym ośrodku Akademii Nauk. Usły
szeliśmy o wyrokach wielu ciekawych obserwacji przy zastosowaniu
nowoczesnej aparatury. I te prace w większości wykonano za grarucą ,
ale dowiedzieliśmy sic; też, że idea budowy nowoc:oeśnie wyposażoneg o
Centralnego Obserwatorium Astronomicznego w Polsce znowu odżywa
i jest nadzieja, że tak:e obserwatorium w ciągu kilkunastu lat wreszcie
powstanie.
Pcdazas trzech dni trwania zjazdu wygloszono 61 referatów. Odliczając E'ZaS na dyskusje i przerwy, na jeden referat wypadło 15 minut.
Wymagało nie lada wysiłku od prelegentów, aby w ciągu kwadransa
w zrozumi ały sposób przedstawić - nieraz skoroplikowarne - komple!<Fy
zagadnień. Oczywiście można było w tych warunkach podać jedynie
najważniejsze iniormacje dotyczące pracy, .zaciekiawić zagJadnieniem ,
bliższe
szCZJCgóły
pozostawiając
do omówienia z zainteresowanymi
w kuluarach. Niestety nie wszyscy prelegenci potrafili tego dokonać.
Niektórzy usilowali w y k ł a d a ć zagadnienia i pl1Zekraczali wskutek
tego wyzn ::~ czony czas. Zdarzało się to zwłaszcza u prelegentów młodych ,
zupełn : e n ·e wyrobionych i przeciwnie u doś-wiadczonych wykła
dowców starej daty.
W czasie zjazdu odbyla się specjalna konferencja posw1ęco:na
sztucznym satelitom Ziemi. Spotkali się tu nie tylko as1Jronomowie,
ale i inne zaproszone osobistości zainteresowane tym zagadruieniem głównie obserwator:zy "sputników". Nastrój na konferencji był całkiem
inny niż na powstałych częściach zjazdu. Wiidać było. że dziedzina
jest bardzo młoda i zarówno tematyka, jak i grono ludzi są jeszcze
zupełrue ,.niedotarte". Obok prac własnych i przeglądowych na wy scikim poziomie l1Jaukowym, za skakujących cz~to oryginalnością pomysłu
i ujqcia, trafiały się referaty typu lepszych wypracowań licealnych.
Kilka razy zdarzyło się. że referujący orientował się w zagadnien "tt
słabiej od słuchaczy i w rezultacie audytorium pouczało prelegent a.
To, oo napisałem, nie pl1Zynosi ujmy konferencji jako całości, ani
po.szczególnym uczestnikom. Konferencja była pomyślana jako pewnego
rodzaju spotkanie zapoznawcze dla 7...ainteresowanych wspólną tematyk ą .
Prawie nikt się nie orientował jaki będzie pQZiom innych referatów
i jaikie przygotowanie słuchaczy. Zresztą atmosfera koleżeńskości
paJn.ująca
wśród
"sputnilrologów" łag o dziła wszelkie tniespodzi<Jnki.
W czasie zjazdu odbyło się też Walne Zebranie P . T. A. Po r az
pierwszy w powojennej historii tej organizacji olbuzymią większością
głosów przegłosowano pozostawienie na nową kadencję t.ego samego
zarządu z pre:oesem prof. dr. Antonim O p o l s k i m na czele. Widać
astronomowie byli 2ladowoleni z działalności zarządu , a zarazem taki
wybór zapewni większą ciągłość w pracy Towarzystwa. Zjazd podj ął
uchwałę włączającą P. T. A. w akcję budowy Centralnego Obserwatorium
As.tronomicznego. Poparto też inicjatywę rozszerzenia olimpiad a stronomicznych na cale terytorium Polski.
Zmienił się nastrój zjazdów referatowych. Jeszcze przed dZ.:esięciu
laty wszyscy ich uczestnicy znali się osobiście. Natomiast na ostatnim
zjeźdlz.ie często mówcę witał szmer "kto to taki?". Polskie TowaJr.Zystwo
Astronomiczne liczy już stu kilkunastu członków i ta liczba bynajmn iej
nie wy;c:oerpuje wszystkich astronomów zawodowo pracujących w kraju .
Na ostatek o dwu drobnych, ale dotkliwych niedocią g n ic; ci ac h
organizacyjnych zjazdu. Większość po s iedzeń odb.v walo i1: w b a rd zo
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nieakustycz.nym pomieszczeniu, oo utrudniało zrozumienie prelegentów.
a JUZ wprost uniemożliwilało dosłyszenie niektórych dyskutantów
mówjących z miejsc. Ponadto stale następowały zmiany w programie,
zapowiia~dane często na kilka godzin przed posiedzeniem, lub nawet
w czasie posi.edrrenia. Wskutek tego chodziło się na te posiedzenia
trochę jak na loterię, ruie wiedząc co się właściwie usłyszy.
Konrad Rudnicki

Czy

S łoń ce

zm ien ia

Stałość

swo j ą

j asność'!

blasku Słońca jest zagadnieniem ciekawym nie tylko
z teoretycznego punku widzenia, lecz może mieć: także niemałe
znaczenie praktyczne. Ze względu na bardzo dużą jasność Słońca
bezpośredrtie polrÓwnanic jej z jasnością innych obiektów astronomiC".mych jest trudne i wysoce niepewne. EwentUJalne zmiany powinny
jednak odbić się na jasności planet. Zwłaszcza dalekie planety, od
któr)"ch otrzymujemy niewiele światła i które mogą być dzięki temu
porównywane fotometrycznie z gwiazdami, IllaicLają się dobrze do
naszego celu.
Dziesi<;ć lat temu rozpoczęto w Obserwatorium Lowella w Arizonie
pomiary fotoelektryczne jasności Urana i Neptuna, aby wykryć tym
pośrednim
sposobem ewentualne zmiany blasku Słońca. W ciągu
dwóch pierwszym lat pomiary miały charakter próbny i dokładność
ich była niewielka. Sytuacja zm!i3niła się w 1953 r., gdy oddany
został do użytku 53 cm teleskop zbudoWiarny specjalnie dla badania
zmian jasności Słońca, i gdy jednocześnie kierownictwo naukowe nad
programem badań objął H. L. John s o n. Jesienią 1959 r. Johnson
opuścił obserwatorium Lowella i na okres dwóch lat kierownikiem
l)r.ogmmu został dr Krzysztof Ser k o w s k i (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu W.ars,zawskiego).
W ramach programu badań mierzono fotoelektryczn:e jasność każdej
z wymienionych planet oraz jasność kilku gwiazd poróW!IlaJnia. Obserwacje były wykJOnyWlane oo kilka dni, jeden cykl pomiarów trwał
dwie godziny. Przy opracowywaniu obserwacji uwzględnia!Ilo efekty
takie jak ekstynkcja atmosferyczna, wyznaCZJana dla każdej nocy
ze specjalnych obserwacji, zmiany jasności planet wywołane ich
spłaszczeniem, czy wreszcie to, że pewne różnice w rozkładzie widmowym światła otrzymywanego od gwia~zid i planet mogą spowodować
dodatkowe błędy. Dla zminbnalizowalnia tego ostatniego efektu używano
do porównania gwiazd o typie widmowym zbliżonym do Słońca
i obserwacje prowadzono w barw,i e niebieskiej, gdyż ta część widma
jest stosunkowo mało zakłócona przez pasm.a absorpcyjne metanu
obecnego w atmosferze planet.
W l 959 r. John s o n i
I r i a' r t e opublikowali w biuletynie
Obserwatorium Lowella wyniki SIZieścioletnich obserwacji Urana
i Neptuna wyciągając z nich wniosek, że jasność Słońca wzrosła
w ciągu tych sześciu lat o 2% *). Wniosek ten nie jest jednak pewny.
K. Serkowski, który ostatnio kierował omawianymi pracami, w wyniku
przep<rowadzonej redyskusji doszedł do wnLosku, że założenie zmienności
Słońca nie jest nieodzowne dla wytłumaczenia obserwacji. źródłem
pozornych zm:an mogą być pewne subtelne efekty, nieuwzględnione
przez Johnsona.
Odpowiedź na pytanie postawione w tytule będz,ie można podać
po uzyskaniu dodatkowych da10ych o Uranie i Neptunie, konieczna
*)

Patrz,.Urania", 1959 r., str. 258.
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jest dokładniejsza znajomość pociemnienia brzegowego tych planet
oraz rozkładu energi w ich widmie. Zwięksgyć też należy doktadność
pomiarów jasności Ura:na i Ne-ptuna. W ciągu najbliższego roku
obserwacje te będzie wykonywał w Obserwatoriwn Lowella mgr Wojciech Krze m i ń ski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Warszawskiego).
B. Paczyński
(Bull. LoweU Observatory, tom V, w druku).
Mete or, m etwry t, . ..
Wywołująca

wiele kontrowersji 1) sprawa odpowiedniej terminologii
w zakresie astronomii meteorowej i meteorytowej doczekała się wreszcie autorytatywnego rozwiązania. Powołana specjalnie dla tego celu
Podkomisja 22b Międzynarodowej Unii Astronomicznej ("d!a no7·malizacji terminologii i notacji związanej z meteorami") opublikowała
ostatnio swoje zalecenia w tej materii. Zalecenie to, mające formę
tabelki zawierającej definicje różnych terminów ( w czterech językach:
angielskim, francuskim. rosyjskim i niemieckim).. podajemy w nie:z,nacz.nym skrócie poniżej. Polskie odpowiedniki poda!l'lych w tabeLce
terminów nie powinny być trudne do ustalenia; niemniej wypada
pozostawić ostatnie słowo w tej sprawie czynnikom kompetentnym.
Nazwa - (A-angielska, F-francuska:
R-rosyjska, N-niemiecka)

Definicja
Zjawisko
wejścia

świetlne będące
atmos~ery

do

wynikiem
ziemskiej

cząsteczki stałej

z ~rzest.rzeni mię
dzyplanetarnej; ogólniej: jakiekolwiek związane z tym zjawisko.

Obiekt stały pon1szający się w przestrzeni międzyplanetarnej o rozmiarach
mniejszych od planetoidy,
a większych od atomu lub molekuły.

A: meteor, shoting star ;
F: meteore, etaile filante ;
R: )IL'TL'OJl, uu ; taKliUaH :lBP:qa
N: Meteor. Sternschuppe.

A: me teorie body, meteor ic
particle, meteoroid;
F: corps meteorique, partieule
meteorique;
R: MOTeopli'ICChOl'
MOTCOpno e
\10TOOpH 'ICCI\3H
)lt'TP0pll3H

N: Meteorkorper,
ch en.
Każdy

obiekt zdefiniowany w p. 2,
który dociera do powierZichni Ziemi nie wyparowawszy całkowicie.

:

} Tt' JIP:

} 'Iarriiil:-t:
Meleorteil-

A: meteorite;
F: meteorite;
R: )ll'TCOpHT:
N: Meteorit.

U w a g a: forma przymiotnikowa od l. i 2. brzmi: meteoric, itd; forma
przymiotnikowa od 3. brzmi: meteodtic, itd.
1)

Por. liczne dyskusje na

łamach

"Uranii", "ProbLemów"

in.
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A: micrometeorite ;
Mała

cząsteczka

zdefiniowana pod

2 i pod 3.

Jakakolwiek pozostalość (światło,
jonizacja·, itd.) po przelocie meteoru przez atmosferę.

Meteory o
obrębie
w

torach równoległych
atmosfery ziemskiej.

F: rnicrometeorite:

;

R: MHJql O' I'T!'Opi!T:
N: Mikrometeorit
A: tra in. trail;
F: trainee, trace;

R: ('.'1(').1. :
N: Schweif.
A: shower;
F: everse:

R: ).I.O<h ) ljJ :
N: Storme.

•

A: stream:
Ciała

zdefiniowane pod 2 o orbitach jednakowych.

F: essaim;

R:
N:

IIOTOJi a:

Schw::~rme.

(Wg "IAU XI-th General Assernbly, Agenda and Draft Reports")
J . Smak

Próba obserwacji ralliowyrh komety Burnhama (1959k)
WykOI'!Ziystując

fakt zn.ac=.ego zbliżenia się do Ziemi komety Burnhama {1959k) w kwietniu i maju 1960 r. astronomowie brytyjscy
R. G. Conway, W. L. H. Shuter i P . A. T. Wild podjęli próbę
obse:rwacji promieniowania :rodiowego tej komety. Obserwacje przeprowadzono przy użyciu wielkiego radioteleskopu w Jodrell Bank na
częstościach 1420 Me/s {linia wodoru 21 cm) oraz 240, 610 i 1393 Me/s.
W całym okresie obserwacji {23 IV 10 V) nie zaobserwowano na
żadnej z tych częstości promieniowani>a, które można było przypisywać
l omecile. Znając czułość użytej aparatury autorzy ocenili jedynie górną granicę natężenia ewentualnego promieniowania lwmęty {3 X 10-2G
wat/cm2/herc. dla częstości 240 Me/s), skqd następnie mogli orenić
w przybliżeniu gęstość elektronów i neutralnego wodoru w glowie
komety. Otrzymane wyniki {106 elektronów i 2,4 x 1012 atomów wodoru
na cm3 ) są zgodne z wynikami otrzymywanymi dla większości komet
na podstawie obserwacji optycznych.
Jednocześnie autorzy podkreślają, że ich zdaniem sprawa promieniowania radiowego komet jest jeszcze otwarta. Wprawdzie podczas
zbliżenia do Ziemi słynnej komety Arenda-Rolanda niektórzy astronomowie donosili o obserwacjach promieniowania radiowego tej komety
(H. K o e ck e l e n b er g h na fali 50 cm i J. K r a u s - na fali
11 m; patrz Urania, 1957 r., nr 7, str. 211), ale inni - wśród nich też
R. G . Conway - żadnego różnego od tła promieniowalilia komety nie
wykryH. Warto dodać, że w okresie obserwacji radiOWych kooneta
Arenda-Rolanda znajdowała się na niebie bardzo blisko Słońca.
(The Observatory, June 1961, str. 106).
.4. Wróbleu· sk i
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Protest astronomów
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Wyrzucając na orb1ty ok!ołoz1emskie sztuczne satelity z przyrządami
pomi.af.owymi, astronauci Wlalnie przyoZJyn.ili się do zbadania parametrów fizycznych przestrzeni kosmicznej i górnych warstw atmosfery
ziemskiej . Ta nowa metoda pracy ma jednak, jak się okazuje, pewną
ujemną stronę. Po prostu przestrzeń okołoziemskia ulega "zaśmieceniu"
przez wraki satelitame, ich rakiety nośne i różne osłony odrzucone
prnez satelitę już na orbicie. Cały ten "kiram" obiega ziemię ruchem
orbitalnym przez miesi ące, OZ!Y nawet lata, aby w końcu spłooąć
w atmosferze. Dotychczas (18. VIII. 1961) ulokowano na orbitach 57
satelitów Ziemi, co dało w J.'e!Zultacie chyba kilklaset różnych obiektów
okrąża · ących nieustannie nasz glob. Wspomnimy choćby Sputnik a IV,
który rozs.iJał na orbLtach w sumLe aż 9 niepotrzebnych mu segmentów.
Kazdy z nich kilkanaście razy na dobę okrąża Ziemię.
Obecnie łąc:zność międzykonty nentalna i telewizja szukaj ą ekranu,
który by odbijał radiofale wysyłane z Ziemi, spełniając rolę uniwersalnego przekaźnil{!a. Aslronauci amerykańscy otrzymali już nawet zgodę
rządru USA na wystrzelenie na orbitę odległą o 3j00 km od powierzehni
Ziemi 40 kg cienkich drucików o długości 2,5 cm, które - spełniałyby
rolę odbijającego ekrenu dla fal radiowych wysyłanych z
Ziemi.
Trwają już p rzygotowama do reail.izacji tego IZialllierzenia.
' Projekt ten nie podoba
ię jednak astronomom. Amerykańskie
Towarzystwo AstrOIIl.Omiczne na zebraniu w Nantucket w dniu 20 VI br.
złożyło jak najostJ.--zejszy protest przeciw realizacji takiego ruchomego
ekranu w przestrz.e ni okołoziemskiej, widząc w nim szkodl1wą przeS2'Xodę dla dokonywania niektórych subtelnych obserwacji astronomicznych. O statnio stanowisko to poparli także astronomowie radzieccy.
OiJekal\ve, jakL będzie epHog tej dyskusji.
J . Gadomski

Kopernik i Kalwin

.Po śmierci Kopernik a w r. 1543' jego teoria heliocentryczna
obrotu planet była jeszcze w przeciągu stulecia źródłem sporów zarówno religijnych jak i astronomicznych i tylko stopniowo uzyskiwała ogólne przyjęcie. Jest na ogół rzeczą dobrze znaną, że surowY.m
krytykiem teorii Kopernika był Marcin L u t ,e r. Ale jakie stanowisko
w stosunku do tej teorii zajmował drugi wielki reformator kościelny
Jan Kalwin ? Sądzi się na ogół dotychczas, że i on był przeciwnikiem Kopemika. Jednak astronomiczne poglądy Kalwina zostały ostatnio starannie przeanalizowane przez dr Edwarda Ros e n a z City College of New York (w "Journal of the History of Ideas", July-8eptember, 1960 r.), który wykazał, że astronomiczne wzmianki w pracach
Kalwina dokonane zostały w czasach prekopernikańskich . Prawdopodobnie teorii Kopernika Kalwin w ogóle nie znał i nie wyp :J wiadał
slę bynajmniej przeciwko niej. Według Rosena źródłem wiadomości,
że Kalwin był przeciwnikiem teorii Kope rnika, był błąd w pracy brytyjskiego duchownego F. W. F ar r ar a (1831- 1903).
J. Pokrzywnicki
r Wg Sky and Telescope, XX, nr 5, 1960 r ., str. 271)

Nowe stacje sejsmologiczne w Polsce
W raku 1959 założono nową stację sejsmologi=ą mieszczącą się
w podziemiach gmachu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego
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Mikołaja Kopernika w Chorzowie (Park Kultury i Wypoczynku).
Stało się to w związku z lronie<:mością zagęszczEl111ia sieci takich stacji

im.

na Górnym śląsku, gdzie od czasu do cz.asu zdarzają się drobne wstrząsy
ziemi o charakterze tektoinicznym. Badanie tych wstrząsów ma duże
znaczenie dUa górnictwa.
Założenie Stacji w Planetarium nastąpiło z inicjatywy Zakładu Geofizyki PAN i dyrekcji Planetarium. Zakład Geofizyki dostarczył potrzebnego instrumentarium, a dyrektor Plenetarium, prof. Józef S a ł ab u n poświęcił Wliele e111.ergil i stcwań przy zorgandzowanju i urządi7.eniu
Stacji. Wyposażenie instrumentalne Stacji składa Slię z kompletu sejsmografów krótkookresowych z rejestracją galwanometryczną oraz kompletu
sejsmografów z rejestracją mechanic;mą typu Wiecherla. Służbę cza&U
z wymaganą dokładnością zapewnda zegar wahadłowy paryskiej firmy
Auriooste i dobry aparat radi!oodbiorczy. Kierownikiem Stacji jest mgr
geofizyk~. Sławomir G i b o w i c z.
Obok działalności naukowej Stacja prowadzi szeroka działalność
dydaktyC21'lą poprzez odczyty i pokazy przyrządów, jak róWD!ież podaje
do prasy wriadorności o większych trzęsieniach ziemi.
Popularne wyjaśnienie zjawisk związanych z trz.ęsieniami ZJiemi
ułatwńa killk.anaście plansz dydaktycznych rozwieszonych na ścianach
lokalu Stacji.
W maju 1960 r. Zakład Geofizyki PAN uruchomił Stację Sejsmologiczną w Zamku w Niedzicy w Pieninach, wyposażoną w komplet sej·
smografów .kirótkookresowych, przeznacz.ooych do badań wstrząsów bliskich. Zadanliem tej nowej stacji będZJie, oprócz badania wstrząsów
karpackich, rejestracja si<lniejSil.ych wstrząsów pochodzenia górnośląskiego
notowanych również przez Stację Sejsmologiczną PAN na Wawelu
w Krakowri'e. W ten sposób można będZlie łatwiej niż dotąd lokalizować
ogniska tych trzęsień.
Stacja niedzicka stanowi fillię Obserwatorium Geofizycznego P AN
w KrnkOIWie, kierownikiem jest niżej podpisany.
Wyniki rejestracji wstrząsów na obu stacjach wysyła się okresowo
do Warszawy, gdzie wyzyskiwal!1e są przy układaniu "Biuletynu Sejsmologicznego" rozsyłanego przez Zakład Geofizyk i PAN zainteresowa/l1y11l
placówkom naukowym na całym świecie.
Janusz Pagaczewski

OBSERWACJE
Obserwacja bolidu
Bawiąc

na śląskiej Stacji Geofizycznej P AN w RaJCiborzu zaobs~
w dniu 16. III. 1961 r., pr:z.elot jasnego bolidu o 21h43m (U.T.).
Bolid ukaZlał się w gwiazdozbiorze Wolarza lecąc w kierunku od
llBoo, przeciął gwiazdozbiór Panny przelatując między gwiaiZdami o
i oVir, na zachód od {)Virr i w pcbliżu '\jJVir, po ozym zgasł w pobliżu
li i l> Cor (Kruka). Wsrółrzędne początku toru: u= JJh5. li
+12°,
końca: u= 121:17, b = -13° (wyznaczone na podstaJWie Atlasu Nieba
Pólnocnego A. P a c h o l czy k a, Urania 1956).
Jasność bolidu oceniam na -5m, gdyż n'a pewno był macznie
jaśniejszy od Wenus w jej największym blasku.
Miejsce obserwacji: taras śląskiej Stacji Geofizycznej PAN,
A.= -la•u'39", rp= +50°05'00".
\\·owałem

Janusz Pagaczewski
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Z HISTORII ASTRONOMII
H:r:lysz tof Sch e iner -

,.słone c zn ik··

z XVII wieku

Dnia 25 lipca 1579 r. urodził Slię w Szwabii znany obserwator plam
słonecznych, K r zys z t o f S c h e i n e r. W Nysie Sląskiej był on
rektorem kolegium jezuickiego, posiadał obserwatorium astronomiczne.
W marcu 1611 r. Scheiner niezależnie od G a l l i l e u s z a i F a b r ic i u s z a odkrył plarmy na Słońcu i następnie wytrwale je obserwował.
Na podstawie ich ruchu na tarczy słonecznej. próbował wyznaczyć
czas obrotu Słońca, do obserwacji którego pierwszy zastosował ekran
słoneczny. Dzieło o plamach słonecznych .. Rosa Ursina··, wydał w 1630 r.
Zajmował się też obserwacjami powierzchni Księżyca i w 1614 r. opublikował mapkę jego powierzchni.
Kiedy Scheiner doniósł o odkryciu plam swemu zwierzchnikowi
otrzymał odpowiedź: "Przeczytałem dz:iela Arystotelesa od deski clo
deski, ale o plamach na Słońcu nic tam nie znalazŁem. Uspokój się
więc mój synu; plamy byly zapewne w twojej lunecie albo w twoim
oku". Zdanie to dobrze charakteryzuje atmosferę, w której pracowali
owcześni uczeni.
Dodać należy, że Scheiner
który pop:erał i rozszerzał
W 1651 r. wydał nawet na

był wielkim przeci·wnikiem Galileusza ,
system heliocentryczny Kopernik a.
ten temat dzieło "P1·cdromus pro sole
mobili et terra stubili contra Galileurn de Galileis".
Zmarł w Nysie Sląskiej 13 czerwca 1650 r.
Stanisław

R. Brzostkiewicz

I NSTRUMENTY ASTRONOMICZNE
Teleskop Cassegraina
W warsztacie PTMA Oddziału Warsza•w skiego wykonano dla Oddziału PTMA we Wrocławiu teleskop o średnicy lustra 250 mm, o budowie którego podam kilka informacji dla czyte1ników Ura!Ilii.
T€\leskop zaprojektowałem w układzie klasycznym Cassegraina.
Główne zwierciadło paraboliczne ma średnicę 250 mm, otwór w środku
60 mm, długość ogniskową 1180 mm. Zwierciadło Cassegraina o śred
nicy 80 mm ma powierzchnię hiperboliczną o mimośrodzie e~ = 3. 4,
przy długości ogniskowej 415 mm. Wypadkowa długość ogniskowa
całego układu wynosi 3980 mm (w zaokrągleniu 4 m), co pozwala
stosOIWać dla dużych porw.iększeń niezbyt silne otkulary, które nietrudno
dostać. Aby do oku.laJru nie pvzenikalo światło bezpośrednie , zwierciadła zaopatrzono w osłony: w otworze zwi.erciadła głównego umie~. zczono rurkę średnicy 46 mm wystającą na 502 mm nad powierzchnię
zwierciadła.
Zwierciadle Cassegraina umieszczono na dnie oprawy
'A' formie rury wystającej nad zwierciadłem na wysokość 46 mm.
Oba urządzenia całkowicie odcina .ią uboczne zaświetlenia pola widzenia.
Tubus wykona!Ilo z rury bakelitowej o wewnętrznej średnky 280 mm
i grubości ścianki 5 mm. Długość tubusa wynosi 1180 mm. Frzymocowanie do osi deklinacji wykOinano za pomocą bl~sz.anego uchwytu
z tym, że oś obvort;u znajduje się w odlegloś:i 300 mm od dolnego
końca tubusa. Dno tubusa wykonano z blachy o grubości 7 mm. Na
j .nie od wewnątrz umiesz,c zono pierścień podtrzymujący zwierciadło
główne, a na zewnątrz pierścień do wkładania wymiennych okularów.
Zwierciadło Cassegraina z oprawą podwieszono na taśmach stalowych w pobliżu przedniego końca tubusa.
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Teleskop ma

montaż paralaktycz,ny, uruchamiany ręcznie za poślimakowej.
Oś deklina.cji posiada
urządzenie do
ikrometrycznego nachylania teleskopu. Cała głowica jest umoco-

mocą

przekładni

m
cowana na żelbetowej podstawie. Ogólny ciężar teleskopu z podstawą i przeciwwagami wynosi okolo 300 kg (w tym podstaJwa żel
betowa 250 kg) .
Wykonan ie wymggało dużej precyzji i umiejętności ze względu na
poważne
asferycz.ności
zwierciadeł
krótkoogniskowych, przy czym
os iągnięto dokładno ść wyższą od wymaganej, która pozwala na tolerancję 0,07 mikrona. Na uwagę zasługuje faJkt, że przy wy~Oillaniu
wszystkie wymiary W3tały dotrzymane zgodnie z pierwotnym proje ktem (różmca wyniosła kilkanaście milimetrów) co znaczn.e ułatwiło
montaż.

Wynik budowy jest pardzo dobry , gdyż k>misja odbiorcza złożona
z ekspertów stwierdził·a protokolamie, że zdolność rozdzielcza teleskopu
wynosi 0,6 sekundy łuku (blisko wolności teoretycznej dla tej miatry
instrumentów), pny całkowitym braku szkodliwych odblasków, zaśw.etleń i aberracji w polu widzenia.
K. Czetyrbok

TO i OWO
Znaczki pocztowe o tematyce astronomicznej

Najbardziej roz,powszechnionym hooby jest filatelistyka. Nic dtiwnego, że wśród srerokiej rzeszy filatelistów nie zabrakło ludzi interesujących się astronomią. Zajmują się oni głównie zbieraniem znaczków
o tematyce ściśle astronomicz.nej lub tylko związanej w pewien sposób
:z: astrooomią. Okazało się, że szybki rozwój astronautyki w ostatnich
latach w niemałym stopniu wpłynął na ilość wydawanych znaczków
o tematyce astvonomicznej i astronautycznej.
W latach międzywojennych i wojennych najwięcej takich z.naczków
poświęcano słynnym astronomom oraz matematykom i fizykom, których

~ys.

l.

Część

meksykańskiej

serii znaczków o tematyce astrono-

micznej (1942 r.}.
prace wpłynęły na rozwój poglądów na budow~ wszechświata. W wielu
krajach ukazu i ą się serie z naukowcami n 'e tylko danego kraju, ale
1 obcymi. Najbardziej popularnym okazał się tu nasz sławny •r odak
Mikołaj Kopernik, którego portrety znajdują się na największej
iloś ci
z.naczków. Poza tym piękna jest seria znaczków włoskich
z Galileuszem wydana w 1942 r ., znaczek Kroacji z Boscovi-
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c e m wydany w 1943 r., austriacki z K e p l er e m z 1953 -., duński
z O l e Romerem z 1!)44 r., czeski z gen. Milanem S t e f a n i ki e m
z 1936 r. oraz francuski z Carnillem F l a m m ar i o n e m z 1955 r.
Wśród fizyków i matematyków prym wiedzie N e w i o n, którego
portret z.najduje się na znaczkach kilku krajów. Inni to: Euler na
:zmaczku Z SRR z 1957 r., Carl Friedrich G a u s s na znaczku Niemieckiej
Republiki Federalnej wydanym w 1955 r., Albert E i n s t e i n na
znaczku iZiraelskim z 1956 r. Seria znaczków francuskich obejmuje
portrety L a p l a c e' a, L a gr a n g e' a, L e V er r i er a, F o u c a u ł t a.
Druga część znaczków o tematyce astronomicznej i astronautycznej.
to znaczki ilustrujące wielkie obserwatoria astronomiczne, względnie
ich wyposażenia. NaJleży do nich bardzo ładny znaczek Stanów Zjednoczonych przedstawiający Obserwatorium na Mt. Palomar, wydany
w 1948 r., oraz piękna seria znaczków Związku Radzieckiego przedstawiająca kolejno: refraktor do obserwacji plam na Słońcu, Obserwatorium Astronomiczne na Krymie oraz 28 calowy reflektor z IillStytutu
Astronomicznego Sternberga. Seria ta ukazała się \\' latach 1957-58.
Haiti wydało znaczek przedstawiający radioteleskop w Jodren Ęank,
Francja - Obserwatorium JJa Pic du Midi, a Kolumbia - Obserwatoriwn w Bogocie. Peru przedstawia na z.nac.zku ruiny starego obserwatOO'ium Słońca Inków, a nasi sąsiedzi Czesi w·ydali znaczek z radioteleskopem w Ondrzejowie.
Bardzo ładne są także znaczki przedstawiające gwiazdozbiory,
gailaktyki, mgławice i zjawiska astronomiczne. Główni'e występują
na znaczkach gwiazdozbiory pomocne w nawigacji: Wielka Niedż
wiedzica na znaczkach państw półkuli północnej jak Kanada, Alaska,
Japonia, Cyrenajka oraz Krzyż Porudnia uwidoczniony na znaczkach
Brazylii, Australii, Nowej Zelandii, Argentyny a także i Japonii.
Ciekawy jest fakt wydania przez Kubę znaczków przedstaJWiających
Gwiazdę Betlejemską. Piękna seria znaczków meksykańskich wydanych
w 1942 r. przedstawia kolejno: mgławicę w Orionie, całkowite zać
mienie Słońca, galaktykę w Psach Gończych,. galaktykę NGC 4594,
mgławicę płanetarną w Lutni, oraz diagram Hertzsprunga Russela.
Zorze polarne możemy oglądać na znaczkach radzieckich, norweskich
i francuskich.
W związku z błyskawicznym wprost rozwojem astronautyki osiąg
nięcia w tej dziedzinie uwidoczniono także na znaczkach poC21towych.
NajwiE:cej znaczków obrazuje radziecką sztuczną planetę "Mieczta".
Są to znaczki Wqgier, Bułgarii, Rumunii i Pol&ki, wszystkie wydane
w roku 1959.
Niestety skromna ilość miejsca na łama.::h "Uranii" nie pozwala
na omówienie znaczków polskich a tym bardziej wszystkkh znaczków
wiążących się w pewien sposób z tematyką astronomiczną i astronautyczmą.

Zofia

Marks

Z KORESPONDENCJI
200-lecie odkrycia atmosfery Wenus
Do majowego Kalendarzyka historycznego wkradła się pewna nie200-letnia rocznica wykrycia przez Łomonosowa atmosfery
planety Wenus przypadła 8. VI. 1961 r., a nie 24. V. Łomonosow bowiem
oznaczał
daty według kalendarza juliańskiego, który obowiązywał
w Rosji do 1918 r. i był spóźniony względem kalendarza gregoriań3kiego o 15 dni. - Skądinąd zresztą wiadomo, że przejścia planctv
ścisłość.
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Wenus na tle tarczy Słońca zachodzą zawsze: albo w czerwcu albo
w grudniu, nigdy zaś nie występują w maju.
J. Gadomski

P RZEGLĄD

NOWOSCI WYDAWNICZYCH

1. W. A. Bron s z t e i n : "Instrukcija d!ia nabliudienija ptanet" *)
str. 32, cena zł 1,40.
Ta niewielkiej objętości broszurka jest niezwykle przydatna dla
miłośników astronomii, bowiem obejmuje ona wskazówki jak prowadzić obserwacje poszczególnych planet wizualnie, oraz fotograficznie.
Do broszury dołączono mapę Marsa obejmującą 128 szczegółów powierzchni, których nazwy ujednolicono na kongresie Międzynarodowej
"Unii Astronomicznej w roku 1958 w Moskwie.
2. I. T. Z o t ki n: "lnstrukcija d!ia nabliudienija mietieorow" *)
str. 54, cena zł 2,40.
Autor podaje sposoby prowadzenia obserwacji meteorów różnymi
metodami (wizualnie i fotograficznie), oraz wskazówki jak zorganizować obserwacje i jak opracować ich program.
3. Praca zbiorowa: "Na porogie w Kosmos"*) str. 446, cena zł 19,75.
Tłumaczony z języka angielskiego zbiór artykułów obejmuje wyniki
badań skomplikowanych zjawisk fizyko-chemicznych, przebiegających
w górnych warstwach atmosfery ziemskiej. Artykuły uszeregowano wg
następującego porządku:

Część
I. Fotochemia atmosfery - Ziemia i Wenus.
Część II. Spektroskopia i fotochemia.
Część III. Badania górnych warstw atmosfery przy pomocy rakiet.
Część IV. Zjawiska zachodzące podczas lotów z szybkością ponaddźwiękową.
Książka na wyższyrrn pcziomie zrozumiała w calości tylko dla
czytelników mających dość obszerne wiadomości z różnych dZJi.ałów

fizyki.
Maria

Pań.ków

KALENDARZYK HISTORYCZNY
6. XI. 1879 r. zma rł Jan B a ran owski
Jan Baranowski przez 33 lata wykładał astronomię w Warszawie,
a przez 21 lat kierował Obserwatorium Warszawskim. Był uczniem
F. Bessela. Ogłosił zagranicą szereg prac o orbicie komety Bieli.
"\\T 1845 r. przewiózł osobiście chronometry astronomiczne z Warszawy
do Pułkowa, celem wyznaczenia różnicy długości obu obserwatoriów.
Dziś robi się to prościej: wyznacza się czasy miejscowe w obu obserwatoriach i porównuje wskazania chronometrów ze sobą, korzysta~ąc
z radiowych sygnałów dokładnego czasu.
Największą zasługą Baranowskiego jest wydanie w 1854 r . w Warszawie wszystkich podówczas znanych prac Kopernika, przede wszystkim ;,De Revolutionibus" w oparciu o odnaleziony właśnie w Pradze
rękopis. Ogłosił on przy tej sposobności po raz pierwszy drukiem
autentyczną przedmowę Kopernika do tego dzieła, ukrywaną wstydliwie przez 3 wieki. Wszystkie prace Kopernika przełożył Baranowski
*)

w

do nabycia w Klubach
radzieckich.

ks:ęgarniach

Międzynarodowej

Książki

i Prasy, oraz
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na język polski. Był to w ogóle pierwszy przekład prac Kopernika
z łaciny na język współczesny. Trud Baranowskiego włożony w to
wydawnictwo był ogromny. Od czasu wydani?- przez Baranowskiego
,.DzieŁ Kopernika" datuje się wzmożone zainteresowanie w Polsce tymi
dziełami.

Obserwatorium Warszawskie zostało wyposażone przez Baranowskiego w szereg nowych narzędzi obserwacyjnych. Ostatnie 10 lat spędził
Baranowski na emeryturze u boku swego brata, Walentego, biskupa
lubelskiego. Zmarł w Lublinie.
Jan Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Listopad 1961 r.
W pierwszej połowie miesiąca rankiem nad wschodnim horyzontem
łc.two odnajdziemy jasno świecącą Wenus, a na krótko przed wschodem Słońca, możemy także odszukać Merkurego. Natomiast wieczorem
nad południowo-zachodnim horyzontem widoczny jest Jowisz, a na
prawo od niego Saturn.
Uran widoczny jest w gwiazdozbiorze Lwa nawet przez lornetki,
a Pluton także w Lwie, ale tylko przez wielkie teleskopy. Mars i Nept;.In są niewidoczne.
Przez całą noc możemy także obserwować dwie planetoidy: Ceres
i Westę. Obie planetki przebywają w gwiazdozbiorze Byka w dogodnych warunkach obserwacyjnych (około 7.5 wielic gwiazd.) i można
je łatwo odnaleźć przez lunetę.
2d6h Księżyc w bliskim złączeniu z Regulusem, gw iazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Spróbujmy odnaleźć gwiazdę przez
lt.netę (dzień!) nad górnym rogiem sierpa Księżyca (patrząc gołym
okiem). O 7h nastąpi także bliskie złączenie Księżyca z Ura!!lem (Uran
na północ od tarczy Księżyca), ale słabej planety prawdopodobnie nie
uda nam się odszukać. Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny jest
cień jego 3 księżyca; plamka cienia opuszcza tarczę planety o 19h36m.
3dl8h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
4d Obserwujemy początek przejścia l księżyca Jowisza i jego cienia na tle tarczy planety. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarc zy
o 18hl8m, a jego cień pojawi się na niej o 19h35m.
5d Kolo Jowisza widoczne są tylko trzy jego księżyce, bo ksiGżyc l ukryty jest w cieniu planety. Do brzegu tarczy zbliża się księ
życ 2 i o 18h24m rozpocznie swoje przejście na tle tarczy planety. Od
tej chwili widoczne są koło Jowisza tylko dwa księżyce, ale o 19h2f118
pojawi się nagle z cienia planety księżyc l, z prawej strony (patrząc
przez lunetę odwracającą) w odległości około polowy średnicy tarczy
planety od jej brzegu.
6d Nastąpi niewidoczne złączenie Księżyca z dwiema planetami:
o 17h z Wenus, a o 19h z Merkurym.
7dl6h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca
(~ąt odchylenia wynosi 19°). Wieczorem obserwujemy ostatnią fazG
zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten pojawi się nagle w odległości równej około średnicy tarczy planety od jej brzegu o 181147'117.
Bd Koło Jowisza widoczne są z obydwu stron po dwa księżyce
blisko siebie, a na tarczy planety cień księżyca 4. Cień zejdzie z tarczy
O 18h38m.
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9d4h Księż~·c w n :cwidocznym złączeniu z Marsem. Wieczorem kolo
Jowisza widać tylko trzy jego księżyce, bo księżyc 3 jest niewidoczny
na tle tarczy planety i ukaże się dopiero o 18h3Qm.
13dl4h Saturn w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwuje -.1y
piękną konfigurację Księżyca z Jowiszem i Saturnem. Na tarczy Jowisza widoczny jest do 18hl6m cień jego l księżyca.
14dlh Księżyc w złączeniu z Jowiszem w odległości 2°.5.
16dl9h8m Obserwujemy początek przejścia 3 księżyca Jowisza na
tle tarczy planety.
16d-18d Promieniują Leonidy. Radiant tego roju meteorów znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa, w pobliżu gwiazdy 2.5 wielkości, gamma
Lwa.
19d5h Merkury w bliskim złączeniu z Neptunem (w odlcgłoścJ 0°.1).
Merkurego odnajdziemy przed wschodem Słońca nisko nad horyzont,;m, ale Neptun będzie już prawdopodobnie niewidoczny nawet przez
silne lunety (planeta 7.7 wielkości gwiazdowej, a blask wschodzącego
Słońca uniemożliwia jej odnalezienie). Wieczorem obserwujemy po-_
czątek zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety (o 19h24m).
20d17h Niewidoczne zlączenie Wenus z Neptunem w odległości 0°.5.
Wieczorem koło Jowisza widać tylko dwa jego księżyce: ks:ężyc l przechodzi na tle tarczy planety, a księżyc 3 ukr •ty jest w jej cieniu.
O 17h38fll7 pojawi się nagle księżyc 3, w odległości około l średn:cy
tarczy planety od jej prawego brzegu (patrząc przez .lunetę odwracającą). O 17h55m na tarczy Jowisza pojawi się ciełl księżyca L
22d14h Słońce wstępuje w znak Strzelca. O 16h Wenus w niewidocznym złączeniu z gwiazdą 2.9 wielkości, alfa 2 Wagi.
23dlh Uran w kwadraturze ze Słońcem. Nad ranem obserwujemy
zakrycie Aldebarana, alfa Byka, przez tarczę Księżyca .. w pełni". Fadajemy momenty początku i końca zjawiska dla niektórych miast
w Polsce: Kraków p. 4hl2fll5, k. 5hl'P7; Poznań p. 4h5'!11 , k. 4h59'112;
Warszawa p. 4h7'118, k. 5hl'117 (według Rocznika Astron. Inst. Geodezji
i Kartografli w Warszawie). Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny
jest cień księżyca 2; plamka cienia opuszcza tarczę planety o 18h17m.
27d Wieczorem warto obserwować Jowisza. Z prawej strony, blisko
brzegu tarczy, widoczne są już koło siebie dwa księżyce: 1 i 3. O 18h0'!17
księżyc 3 zniknie nagle w cieniu planety (zaobserwowaliśmy więc p oczątek jego zaćmienia). Tymczasem księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie swoje przejście na jej tle o 18h44m. Do zachodu Jowisza w Polsce będą wtedy widoczne tylko dwa jego księżyce.
28d Koło Jowisza widzimy brak księżyca L Księżyc ten ukryty
jest w cieniu planety i ukaże się nagle z prawej strony o 19h17lil:ł
(w Polsee Jowisz już w tym czasie zachodzi).
29d14h Księżyc po raz drugi w tym miesiącu w złączeniu z Regulusem w odległości 0°.5 (tym razem złączenie jest w Polsce niewidoczne). O 16h Księżyc będzie także w niewidocznym bliskim złączeniu
z Uranem.
30d Koło Jowisza dostrzegamy tylko trzy jego księżyce, bo księ
życ 2 jest niewidoczny na tle tarczy planety, ale o 18h2m pojawi się
na niej jego cień. Sam księżyc 2 kończy swoje przejście i ukazuje s.ię
o 18h44m, a jego cień wędruje jeszcze po tarczy aż do zachodu Jowisza
w Polsce.
Minima Algola (beta Perseusza) : listopad 3d19b1Qm, 6d16hOm,
13d3h20m, 21dOh5m, 23d2Qh55m, 26dl7h40m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
pejskim.
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PLANETY i PLANETOIDY

Listopad 1961 r.
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Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzo;:dnych (epoka 1950.0).
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki :
Galaktyka NGC 891 w gwiazdozbiorze Andromedy, ustawiona do
nas .,kantem'·.
Znak Zodiaku: Strzelec
Druga strona okładki:
Fotografie modelu plastycznego Księżyca, obrazujące jego pólkulę
widoczną z Ziemi i niewidoczną Model został wykonany przez Bolesława Schlossbergera, modelarza-plastyka, pracownika Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, pod kierunkiem dra Przemysława
Rybki.
Trzecia strona okładki:
Rysunek plam na Słońcu w czasie od 28. IX. do 14 X. 1625. Rycina
z dzieła Scheinera "Rosa Ursina".
Czwarta strona okładki:
Krzysztof S c h e i ner (1575-1630) podczas obserwacji Słońca przez
projekcję na ekranie.
KOMUNIKAT
Administracja PTMA zwraca się do posiadaczy egz. "Uranii" z lat 19311939 (wydawanych we Lwowie) z prośbą o porozumienie się z Biurem
PTMA (Kraków, ul. Solskiego 3·0) celem ewentualnego odsprzeda.'1ia ich.
a to ze względu na brak ww egzemplarzy w archiwum Towarzystwa .
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

P. T. M. A.

Listopad 1961 r.
Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Klllńsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej.
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591

Poka:~;y

wew. ftl
- Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 18-19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki l piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Po'k;azy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym
Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polsklch Linii Oceanicznych.
Gilwice - 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 Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzednim porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn. , ul. M. Konopnickiej 78.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na III p.
(otwartej od godz. 20) czynna jest w każdy poniedziałek l czwartek biblioteka. Ponadto 10 i 20 każdego miesiąca .,Studium z astronomii ogólnej",
.,Wieczory nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca , oraz zebrania
sekcji obserwacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca.
Krosno n /\V - Sekretariat w lokalu własnym , przy u1 Nowotk i Nr 1. I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywa.1a się w każdy pogodny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
Częstochowa
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- Siedziba Oddziału w lokalu v,·łasnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511,
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz.
18-20. Sekcje w czwartki 1 soboty w godz. 1~-20. Przegląd filmów astronomicznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów
w prasie (poniedzi a łki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszel1.
Nowy Sącz - S ieclziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
tel. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory n a tara5ie plant przy ul. Mickiewicza.
Olszt:~<n Zarząd Oddziału mieś ci się w Muzeum Mazurskim, I piętro. tel. 24-74
(W. RRdziwinowiez). Zebrania wraz z odczytami i pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefomcznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój ~5. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-13. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjne; na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży.
Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, Ul piętro.
Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka czynne
we wtorki J czwartki od godz. 17 do 19 . w tymże czasie czynna pracownia
szllfierslca. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P .T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej,
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w ~rorly lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu sh:
z T . Rewajcm.
Szczeclnelt - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m . 3. Pokazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści się
lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgwszeniem tel. 2586.
Toruń Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J . Nowickiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18
w Coll. Maximum UMK. Polcazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie.
Warszawa Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godzinach 18-21.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) teł. ~47-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz.
9-11 i 18-19. Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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STEFAN PIOTROWSKI -

Warszawa

WRAZENIA Z XI KONGRESU MIĘDZYNARODOWEJ UNII
ASTRONOMICZNEJ
(Berkeley, Kalifornia, 15-24. Vlii. 1961 T.)
wrażenia

będą

e
z Kongresu
M ojcinkowe.
Kongres Unii jest

z konieczności bardzo wyolbrzymią machiną, blisko ty-

sią<: uczestników obradowało
guły toczyły się równolegle

w 44 Komisjach i obrady z rew kilku Komisjach. Chcąc brać
sumiennie udział w posiedzeniach jakiejś Komisji (powied~my
"swojej" Komisji tj. komisji obejmującej dziedzin-i, w której
się aktywnie pracuje), nie jest się w stanie wysłuchać wielu
interesujących sprawozdań w innych Komisjach, czy tzw.
"wspólnych dyskusjach" (Joint Discusion). W dodatku więk
szość czasu w posiedzeniach każdej Komisji pochłaniają sprawy
organizacyjne, w zasadzie dosyć nudne. Wydaje się, że obecnie
znaczna ·część a~ktywności Zjazdu przenosi się na sympozja,
czy dyskusje, często organiznwane poza właściwym Kongresem, jak np. sympozjum poświęcone galaktykom, które odbyło
się przed Kongresem w Santa Barbara, czy też połączona
z wykładami dotyczącymi radioastronomii wystawa W es tern
Electronics w San Francisco.
W mojej "własnej" Komisji (Komisja 42 - Gwiazd Fotometrycznych Podwójnych) najciekawszym komunikatem naukowym był niewątpliwie referat Z. K o p a l a. Kopal proponuje zasadniczą zmianę w podejściu do problemu wyznaczania elementów orbit gwiazd zaćmieniowych: zamiast, jak
to się robi powszechnie dotychczas, za punkt wyjścia uważać
krzywą zmian blasku, Kopal chce poddać analizie transformację furierawską tej krzywej, a więc zamiast krzywej
jasność-czas,

rooważać

krzywą

amplituda-częstość.

Mówiąc

popularnie, procedura taka polega na tym, iż możemy sobie
wyobrazić, że całe zjawisko zaćmienia, wraz ze wszystkimi
subtelnymi efektami eliptyczności, refleksu itp., rozkładamy
na drgania składowe (matematycznie można udowodnić przy
pewnych założenia<:h możliwość takiego rozkładu) i następnie
badamy zależność amplitudy drgań składowych od częstości
tych drgań. Taki sposób postępowania ma tę ogromną zaletę,
że pozwala od samego początku rozdzielić efekty zaćmienia
od tzw. efektów "bliskości" (eliptyczności, refleksu, periastronu itp.). Takie metody są znane i powsz·e chnie używane
wśród inżynierów elektrotechników, astronomowie sa mniei
z nimi oswojeni. W związku z powszechnym (oczywiście nic
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u nas) stosowaniem wielkich maszyn elektronicznych do
rachunków astronomicznych kwestia transformacji krzywej
z dziedziny czasowej na dziedzinę częstości nie jest problemem.
Kilka komunikatów na posiedzeniach Komisji 42 (H u ff e r, W o o d) poświęconych było zastosowaniu maszyn elektronowych do zagadnienia wyznaczania elementów orbit
gwiazd zaćmieniowych. I tutaj, jak również w związku z tym,
co obserwowałem w innych Komisjach, chciałbym bardzo
silnie podkreślić pewną, jak mi się wydaje, bardzo ogólną
cechę aktualnych badań astronomicznych. Lapidarnie i z pewną może przesadą określiłbym ją następująco: niemal · równie
ważnym jak luneta, narzędziem w badaniach astronomicznych staje się ob€cnie szybka maszyna licząca. Użycie tych
maszyn jest tak powszechne, że jako rys humorystyczny zanotuję, iż niektórzy referenci wstydzili się przyznać, że ich
oblic2lenia były dokonywane na maszynch IBM z numeracją
odpowiadającą
dawniejszym latom produkcji. Stoso·wanie
maszyn elektronicznych ma też głęboki wpływ metodyczny
na badania teoretyczne: nie opłaci się obecnie budować subtelnych i analitycznie eleganckich metod rozwiązywania problemu, skoro maszyny szybko liczące pozwalają na "brutalne"
użycie wprost równań podstawowych problemu. Na przykład
w referacie Wooda elementy orrbitalne wyzna·czonn wprost
całkując każdorazowo na maszynie zakrywane w czasie zaćmienia światło, przy różny. ch założeniach co do stopni przyćmienia, rozmiarów, eliptyczności, itp.
Osobiste zainteresowania piszącego te słowa powodowały,
że
z wielkim zainteresowaniem wysłuchał referatu M.
S c h w a r z s c h i l d a poświęconego ewolucji gwiazd oraz
brał udział (gdy to nie kolidowało z posiedzeniem ,,własnej"
K.omisji) w posiedzeniach Komisji 35 - Budowy Wewnętrz
nej Gwiazd. Schwarzschild rozróżnia 3 zasadnicze skale czasowe w procesie ewolucyjnym gwiazd . Jeżeli jedynym POwodem zmian ewolucyjnych są procesy jądrowe, a zachowana jest równowaga dynamiczna i cieplna. to zmiany następują w skali czasowej rzędu wielu miliardów lat. Te zmiany ewo-lucyjne są najlepiej opracowane pod względem teoretycznym, najwięcei zostało obliczonych modeli i najlepiej
potrafimy wykorzystać rachunki teoretvcznP dla wyznaczenia wieku gwiazd z położenia na wykresie HertzsorungaRussela linii jasność-barwa dla poszczególnych ,l!romad. Wiek
naistarszych gr0mad kulistych wypadlł rzPrlu kilkud~iesięciu
(25) miliardów lat. Istnieje tutaj pewna sprzeczność ze stałą
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Hubble'a, która prowadzi do wieku ·Wszechświata rzędu kilkunastu (15) miliardów lat. Wydaje się, iż aktualnym zagadnieniem było by przeliczenie dawniej skonstruowanych
modeli w oparciu o dokładniejsze dane o przekrojach czynnych w procesach jądrowych i o współczynnikach pochła
niania.
Szybką skalę ewolucyjną posiadają procesy, w których
gwiazda jest w równowadze dynamicznej, ale nie termicznej,
i kiedy energia promienista jest wysyłana przez gwiazdę na
koszt grawitacyjnej kontrakcji; tu skala czasowa jest rzędu
tylko dziesiątków milionów lat. Tego typu fazy ewolucyjne
są mniej zbadane niż poprzednio omawiane. W gromadach
galaktycznych obserwujemy wiele gwiazd, które, jak się wydaje, są w fazie kontrakcji grawitacyjnej: nie osiągnęły jeszcze ciągu głównego na wykresie H-R. Otóż jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego takie gwiazdy są rozrzucone na znacznie szerszym obszarze diagramu H-R, niż by to wynikało
z teorii. Wytłumaczenie tego dużego rozrzutu dałoby się może
znaleźć w hipotezie wysuniętej przez S p i t z e r a, iż gwiazdy
ulegając kontrakcji odrzucają wiele swojej masy. W Princeton prześledzono rachunkowo inne ciekawe zjawisko zachodzące w faz!e kantrakcji, tzw. rozbłysk helowy (helium flash).
Po wyczerpaniu wodoru w jądrze gwiazdy, jądro to dla niektórych typów gwiazd staje się zdegenerowane; na skutek
kontrakcji grawitacyjnej temperatura jego podwyższa się i następuje "zapalenie" helu. Jednak na skutek tego, że materia
jądra jest zdegenerowana, WYWiązana energia zostaje zużyta
przede wszystkim na podwyższenie temperatury aż do
chwili, kiedy materia oddegeneruje się. Cały proces rozwij_a
się lawinowo, dzielność wywiązywania energii dochodzi do
tego rzędu, co dla całej galaktyki, sam "flash" nast puie
jednak tak szybko, iż większość energii nie dochodzi do powierzchni lecz zużyta jest jedynie na oddegenerowanie jądra.
W tym miejscu Schwarschild zwrócił uwagę na pewną zarysowującą się zaledwie możliwość wytłumaczenia położenia
na diagramie H-R gwiazd pulsujących: może się mianowicie
zdarzyć, iż po takim rozbłysku helowym konwektywne jądro
dojdzie do otoczki, w której spala się wodór; nastąpi wymieS7anie się warstw bogatych w hel z otoczką wodorową, gwiazda zacznie wędrować do lewego końca horyzontalnej gałęzi
olbrzvmów i może zacząć pulsować.
Najkrótszą czasowo skalę ewolucyjną posiadają procesy,
w których nie_ jest zachowana ani równowaga termiczna ani
dynamiczna. · Procesy te mogą się rozgrywać w bardzo szyb-
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kim czasie takim, jaki jest potrzebny na przejście .fali
dźwiękowej poprzez gwiazdę a więc kilku godzin. Wchodzą
tu w grę najmniej zbadane zjawiska, jak wybuchy Supernowych i Nowych i wreszcie wyrzucanie masy przez gwiazdę.
Jest może rzeczą ciekawą do zanotowania, iż autor streszczonego powyżej referatu, prof. Schwarzschild, znakom.ty
teoretyk, z wielką energią i skutecznością zajmuje . się problemami obserwacyjnymi. Jak wiadom<f, w latach 1957-59
pod jego kierunkiem zostało zorganizowane wysłanie do stratosfery, na wysokość dwudziestu kilku km, balonu z teleskopem o średnicy 30 cm. W przyszłym roku, w przedsięwzięciu
"Stratoscope II", zostanie wysłany do stratosfery 92 cm teleskop. Projektuje się, że będzie on między innymi obserwował
przerwy w pierścieniu Saturna, Wenus (szukając przerw w jej
pokrywie chmur), wahania jasności w mgławicy Oriona
i w mgławicach planetarnych. Słyszałem - jeśli wolno zanotować takie plotki iż na projekt "Stratoscope II" oraz na
przygotowanie ekwipunku i programu obserwacyjnego dla
teleskopów, które będą umieszczone na sztucznych satelitach,
wydaje się tak duże sumy pieniędzy, że nawet wśród prz,e dstawicieli dobrze wyposażonych w instrumenty obserwatoriów amerykańskich, budzi się lekka zawiść w stosunku do
kolegów z ośrodka Princentońskiego (gdzie koncentrują się
prace nad obserwacjami pozaatmosferycznymi).
Z dyskusji w Kom!sji 35 (Budowy Wewnętrznej Gwiazd)
wyniosłem jeszcze silniejsze wrażenie o niezwykłym znaczeniu
szybkiej maszyny liczącej, jako przyrządu badawczego w astronomii; nie słychać było w tej Komisji o jakichkolwiek pracach wykonywanych na maszynach biurowych. Ale to nie
wszystko; prace nad liczeniem modeli przy użyciu maszyn
stały się czymś tak powszechnym, że np. jeden z komunikatów dotyczył informacji o przygotowanych kodach maszynowych zawierających dane o jonizacji, o ciągłym współ
czynniku nieprzezroczystości i o absorpcji w linii oraz dane,
gdzie i do kogo należy się zwrócić, ażeby te kody wypożyczyć.
Znalazł się też w Komisji .35 niezwykle ciekawy komunikat o charakterze obserwacyjnym. Mianowicie W i l s o n
opracował niedawno
nową metodę wyznaczania paralaks
spektroskopowych, opartą na pomiarze równoważnej szerokości odwróceń w liniach H i K. Nota bene, kalibracja tej
metody opiera się z "bliskiego końca" na paralaksach trygonometrycznych, z "dalekiego" na odległościach Hiad. Posługując się swoją metodą Wilson wyznaczył jasności abso-
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lutne 400 gwiazd ze znanymi barwami z otocz·e nia Słońca.
Z gwiazd tjch, te o mmeJSZeJ Jasnoscl absolutnej układaj_ą
się na diagramie H-R na ciągu głównym, jaśniejsze zaś wypełniają powierzchnię diagramu ograniczoną od strony
prawej zupełnie wyraźną linią "uchodzącą" do ciągu głów
nego. Otóż - i w tym leży rewelacja komunikatu Wilsona linia ta niemal dokładnie pokrywa się z linią jasność-barwa
dla gromady NGC 188, otrzymaną przez S a n d a g e' a. Wiek
gr<.Jmady NGC 188 wyprowadzony z połoilenia punktu, w którym linia kolor-jasność oddziela się od ciągu głównego, wynosi około 15 miliardów lat i przeto na podstawie obserwacji
Wilsona należało by wnosić, że taki wiek mają najstarsze
gwiazdy z otoczenia Słońca.
Ciekawy był komunikat, jaki zgłnsił prof. C. H o f f m e ister w Komisji 28 (Mgławic Pozagalaktycznych). Obserwował on fotograficznie w Afryce Południowej gwiazdy typu
RR Lyr w dużych szerokościach galaktycznych. Otóż w pobliżu gwiazdy jota Microscopii, zauważył pole o powierzchni
około 20 stopni kwadratowych, w którym widocznych było
tylko 5 galaktyk, zamiast spodziewanych 20 czy 30. Natomiast gwiadzy RR Lyr występują w tym polu z zupełnie
normalną częstością i wykazują zupełnie przypadkowy rozkład. Oczywiście narzuca się wniosek, że owa anormalnie
mała liczba galaktyk (przy normalnej ilości gwiazd RR Lyr)
jest skutkiem występowania w omawianym polu absorpcji
międzygalaktycznej, w postaci jakiejś przesłaniającej odległe
galaktyki chmury, znajdującej się poza granicami naszej galaktyki.
Zagadnienie polaryzacji światła gwiazd, szczególnie bliskie
piszącemu te słowa, ze względu na tematykę uprawianą
w Warszawie, było omawiane w Komisji 34 (Materii Między
gwiazdowej), a także na specjalnym, "ad hoc" zorganizowanym zebraniu, poświęconym problemom badania polaryzacji.
Dyskusja na zebraniu specjalnym była bardzo ciekawa i dotyczyła zupełnie konkretnych, często technicznych szczegółów.
Na posiedzeniu Komisji 34 ciekawy był referat młodego
teoretyka W o l t jer a. Autor wyróżnia dwa poglądy, czy hipotezy, odnośnie natężenia pola magnetycznego w obszarach
międzygwiezdnych: hipotezę mocnego pola, rzędu 3 X 10-s
gausów i hipotez·ę słabego pola, rzędu 3 X 10-6 gausów. Za
hipotezą mocnego pola przemawiają trzy względy: powstawanie nietermicznego promieniowania radiowego, przyspieszanie cząstek promieniowania kosmicznego i symetria jego
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rozkładu oraz ruch mas gazowych wzdłuż ramion spiralnych.
Za hipotezą słabego pola przemawiałby przede wszystkim
fakt tworzenia się gwiazd, albowiem tworzeniu się gwiazdy
z materii międzygwiazdowej w sposób bardzo wyraźny przeciwstawiało by się pole o intensywności 10- s gausów; tej trudności dało by się jednak uniknąć, gdyby przyjąć, że pola
magnetyczne mają małą skalę. Dalszymi względami przemawiającymi za słabym polem są nieobserwowalność efektu Zeemana w promieniowaniu radiowym oraz trudność wytłu
maczenia powstawania silnych pól. Jako testy obserwacyjne,
mogące rzucić światło na zagadnienie intensywności galaktycznych pól magnetycznych referent sugerował obserwacje
skręcenia Faradaya i obserwacje ewentualnego spłaszczenia
ekspandujących warstw, np. w okolicach H II lub wokół
Supernowych.
Duże wrażenie swoim tempem i rozmachem robił referowany (na "Wspólnej Dyskusji" poświęconej . ruchom gwiazd)
przez V a s i l e v ski s a amerykański program nawiązania
gwiazd do mgławic pozagalaktycznych, podjęty w celu otrzymania możliwie absolutnego systemu ruchów własnych. Zdję
cia .fotograficzne na półkuli północnej zostały już w znacznej części dokonane przy pomocy 51 cm refraktora fotograficznego obserwatorium Licka. Dla nieba południowego pod()lbny program jest podejmowany obecnie dzięki subwencji
fundacji Forda. W roku 1963 przystąpi się do mierzenia klisz,
przy czym pomiar będzie się dokonywał przy pomocy maszyny, całkowicie automatycznie.
W czasie Kongresu i po jego zakończeniu uczestnicy mieli
możność zwiedzenia wielkich kalifornijskich obserwatoriów
na Mount Harnilton (Obserwatorium Licka), Mount Wilson
i Mount Palomar. Dla uczestnika z Polski, kraju małych lunet, wrażenie ogromu teleskopów jest oczywiście bardzo silne.
W pewnym ~ontraście z rozmiarem przyrządów jest stosunkowo mała ilość pracowników w tych obserwatoriach:
przy tym praktyka na Mount Wilson i Mount Falomar jest
taka, że na okres obserwacji dojeżdża się (na kilka tygodni)
z "dołu" (z Passadeny). Takie odłączenie się na okres obserwacji od życia rodzinnego i społecznego oraz skupienie się
w "klasztornym" odosobnieniu na realizowaniu danego projektu obserwacyjnego wpływa, jak sie zdaje, bard7o dodatnio
na efektywność pracy. Na Mount Harnilton kilku obserwatorów mieszka stal~, ale wymiana personelu "góra-dół" jest

też dość częsta.

URANIA

360

Stałość i piękność pogody kalifornijskiej jest znana, niemniej w stosunku do obserwatoriów na Mount Harnilton
i Mount Wilson występują też pewne czynniki niekorzystne.
Są to "smog" niebieskawa mgiełka powstała ze zmieszania
gazu ze spalin samochodowych z parą wodną oraz światła
miast leżących u stóp gór rozjaśniające w nocy znaczną część
nieboskłonu. Gościnność kolegów amerykańskich organizują
cych zjazd Unii, była wzorowa i last but not least bardzo skuteczna.

*

*

*

Artykuł

niniejszy w wielu częściach jest bardzo zbliżony
do obszerniejszego sprawozdania, które ukaż~ się pod tym
samym tytułem w Postępach Astronomii. Autor prosi o wybaczenie tych zbieżności, ale i Kongres i piszący byli ci sami.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Kraków

GEMINIDY

Historia
Geminidów, osiągający swe maksymalne natężeni e
dniach 13-14 grudnia, stanowi jedno z najbardziej
pewnych i najbogatszych zjawisk meteorycznych w ciągu
roku. Brak wiadomości o obserwacjach tego roju w starożytności. Według Ki n g a, po raz pierwszy w r. 1862 zwrócił
nań uwagę Anglik R. P. G re g i Amerykanie M a r s h
i T w i n i n g. Ogólny katalog D e n n i n g a zawiera wiele
zapisów spadków Geminidów po tym roku. W późniejszych
latach W h i p p l e wykrył na podstawie badań fotograficznych nieoczekiwany fakt, iż orbita roju posiada niezwykle
krótki okres.

RÓJw.

Aktywność

Niewiele mamy systematycznych obserwacji wizualnych
Geminidów, zapewne skutkiem nieprzychylnych
warunków atmosferycznych panujących w grudniu. Obserwacje angielskie wskazują, że przynajmniej w ciągu obecnego stulecia rój utrzymywał w czasie swych maksimów
niemal stałe "tempo" między 20 i 60 meteorów na godz.
Krzywa (ryc. l) powstała na podstawie wizualnych obserwacji H o f f m e i ster a i późniejszych metodą radioecha.
Od 1946 roku rój był obserwowany systematycznie metodą
radioecha, a ilości godzinne w maksimum zawierały się w granicach od 53 do 81. Z danych tych zdaje się wynikać wnioaktywności
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że rój Geminidów posiada z roku na rok stałą
Gęstość prądu jest niesymetryczna względem
mum; Ziemia napotyka mniej szczątków materii po
mum niż przed nim.

sek,

ność.

aktywmaksimaksi-

Ryc. l. Aktywność roju Geminidów
w funkcji długości Słońca. Krzywa
ciągła- obserwacje; z lat 1949-1950.
Krzywa przerywana obserwacje
Hoffmeistera.

Radiant

Ogólny katalog Denninga zawiera wiele wyznaczeń radiantu Geminidów. W jednej ze swych prac Denning wspomina, że pierwszy przekonywujący dowód ruchu radiantu
pochodzi jeszcze z roku 1885. Efemeryda radiantu podana
przez Denninga w 1935 r. zgadza się ściśle ze średnią efemerydą obliczoną przez Kinga w 1926 r. dla obserwacji wizualnych. Wizualne obeserwacje C. Hoffmeistera, obserwatorów angielskich i amerykańskich ogólnie potwierdziły obliczone efemerydy.
Whipple (1947) przeprowadził precyzyjne badania nad
radiantem Geminidów na podstawie fotograficznych materiałów harvardzkich. Pięć zdjęć z dwóch stacji z lat 1936-37
dostarczyło pięciu radiantów indywidualnych. Dodatkowo dla
obliczenia średniego radiantu użyto 36 pojedyńczych śladów
sfotografowanych w latach 1901'3-1945. Whipple otrzymał
na średni, poprawłany radiant i j go ruch dzienny następu
jące wartości.

1900.0

6.a = +63'

1945.0

6.~ =-4'

Również obserwacje metodą radioecha, które zebrali H a wki n s i miss A l m o n d, są w dobrej zgodzie z danymi w:zualnymi i fotograficznymi.
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Prędkości

Whipple i Ja c c h i a obliczyli prędkości osm1u Gemini·clów sfotografowanych przy użyciu podwójnej kamery. Śred
nie wartości, jakie uzyskał Whipple, przedstawiają się następująco: prędkość g,e ocentryczna 34.72 km/sek., prędkość
heliocentryczna - 34,14 km/sek. (dla epoki XII. 13,6) .
. W latach 1948 i 1949 wykonywano w Wielkiej Brytanii
i Kanadzie pomiary prędkości Geminidów metodą radioecha.
W r. 1949 wyznaczono prędkości 122 meteorów między 9 i 15
grudnia (ryc. 2). Badania Geminidów różnymi technikami
są w doskonałej ze sobą zgodzie.

,.

...o
•1,..

R yc. 2. Rozkład pFędkości dla roju Geminidów na podstawie pomiar ów w okresie 9- 15. XII. 1949 T .

Ił

Orbita
W 1931 r. orbitę Geminidów badał astronom rosyjski
M a l c e w przypuszczając, że musi to być orbita eliptyczna.
Potwierdziły to późniejsze prace Whipple'a z r. 1947. Średnie
elementy orbity roju obliczyli Hawkins i miss Almond na
podstawie danych metody radioecha. Oto wyniki: 66 = 260°43'.
Ct1= 324°19', i= 23°28', a = l.396 j . a., q = 0.1393 j.a., e =
= 0.9000, P = 1.65 lat.
Niezwykle krótki okres roju jest o połowę krótszy od
okresu komety 'Enckego, posiadającej najkrótszy ze znany ch
okresów kometarnych.
JANUSZ PAGACZEWSKI -

Krak ów

URSYDY (RÓJ BECV ARA)
Historia

W

dniu 22. XII. 1945 r. , o 16h30m U. T. , jeden z obserwatorów słowackiego Observatorium Skalnate Pleso z auważył
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wielką

ilość
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meteorów. Dalsze obserwacje

wykazały,

że występuje właśnie nieoczekiwany deszcz meteorów. Antonin B e ć v a f, założyciel i ówczesny kierownik Obserwato-

num, pierwszy

doniósł

o tych obserwacjach w cyrkularzu
Unii Astronomicznej nr 1026, podając pozycję radiantu w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy (Ursa
!Mmor - stąd nazwa roju: Ursydy). Ilość meteorów wynosiła
Wówczas 169 na godzinę. Po upływie roku również Becvar
doniósł o ponownym zaobserwowaniu tegoż roju w dniu 22.
XII. 1946 r., jednak z częstością tylko 11 meteorów na godz.
Rój ten zaobserwowano także w Anglii (P re n t i c e w 1947
r.), a także metodą radiową (C l e g g, H u g h e s i L o v e 11).
Odtąd rój był obserwowany systematycznie tą metodą, lecz
"tempo" nie przewyższało nigdy 15-20 meteorów na godzinę.
Międzynarodowej

Aktywność

A. Becvai· podał "tempo" roju w dniach odkrycia na 169,
lecz w późniejszej analizie C e p l e c h a ustalił, że liczba ta
odnosiła się do czterech obserwatorów. W tabl. l podajemy
właściwe ilości godzinne od początku obserwacji o 16h5om do
18h20m, gdy chmury i Księżyc przeszkodziły dalszym obserwacjom. Średnie "tempo" wyniosło 48 meteorów na godzine .
Tablica l.

U. T.

l_

ilość / godz.

u.

36
20
69
34
14

17
17
18
18
18

m

h

16
17
17
17
17

.,Tempo" roju Ursydów w dniu 22. XII. 1945 r.

50
00
10
20
30

h

T.

ilość/godz.

-l

m

40
50
00
10
20

26
55
108
3-1
101

-- -

Jak wspcmnialem powyżej, to wysokie "tempo" nie posię w latach następnych (przy różnych sposobach
obserwacji); widać to z tablicy 2.
Pierwsze doniesienia Becvafa z roku 1945 mówiły o deszczu krótkotrwałym, trwającym tylko 4 godziny, lecz w póź
niejszych badaniach okazało się, że krótkotrwałość zjawiska
spowodował z jednej strony zmierzch, z drugiej zaś obecność
Księżyca i chmur. Prawdziwy czas trwania deszczu musiał
wtórzyło

URANIA
być znacznie większy niż 4 godziny. Badania metodą radioecha w latach 1947-53 wykazały, że czas trwania Ursydów
wynosi w rzeczywistości od 130 do 40 godzin.

Tablica 2. .,Tempo" Ursydów po roku 1945.
= = - = : = = = = - = = = = = = = = = = =,
Moment
'"aksymalna
Zródlo
Tethnika
maksimum
ilość:/godz

l

-~------------~~Bećvat,

Ceplecha
Prentice
Clegg, Hughes, Lovell
Clegg, Prentice
Hawkins, Almond
Hawkins, Almond
Jodren Bank
Jodren Bank
Jodrell Bank

wizualna

"
radio-echo

1946
1947
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

XII 22

xn

Xli 22
XII 21d Sh
xn 22 7
XII 22
XII 23
XII 22
XII 23

11
20
15
15
13
20
13
9
11

_l

Radiant
Pierwsza pozycja radiantu, podana przez Becvafa (a = 233°,
~ = +82°·6) odbiega znacznie od wszystkich późniejszych wyznaczeń wizualnych i radiowych. Ceplecha z trzech meteorów
zaobserwowanych fotograficznie wyznaczył współrzędne śred
niego radiantu w 1945 r. jako: o.= 217°05', () = + 75°51'. Róż
nicę tę dało się wytłumaczyć błędami systematycznymi w obserwacjach wizualnych. Zgodność osiągnięta różnymi metodami - - zwłaszcza metodą radioecha jest zadawalająca.
Prędkości

Nic ma opublikowanych wyników obserwacji prędkości
Ursydów, ani metodą wizualną, ani fotograficzną. W 1948 r.
zmierzano prędkości trzech meteorów metodą radiową i otrzymano wartość średnią 37,4 ± 1,3 km/sek.

Orbita
Ursydów są za mało dokładne, by
przedsięwziąć na ich podstawie rachunki orbitalne; można
tylko stwierdzić, że meteory poruszają się z prędkością paraboliczną. Mimo to elementy roju obliczyli: Ceplecha z obserwacji czechosłowackich, a H a w ki n s i miss A l m o n d
z angielskich. W tabl. 3 są one porównane z elementami komety okresowej Tuttle (1939 k) i wykazują z nimi dużą
Obliczenia

zbieżność.

prędkości
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Tablica 3. Elementy orbitalne roju Ursydów i kómety Tuttle (1939 k)

a.

Ceplecha, 1945 r.
Hawkins i miss Almond
(radio), 1947 r.

"
Kometa Tuttle

STANISŁAW

-l

:_l

_ Radian_t

źródło

r.
1949 r.
19~8

l

o

l -;1;o +7;
1

l

199
207
207

+76.5
+83
+78

1939 k

GRZĘD Z IELSKI

q j. a.

-

0.939
270.5
269
27 '
270

213
212
210
207

57
50
56
55

0.91
0.91
0.92
1.02

W.arszuwa

WIDMO
iemy wszyscy, że mimo ogromnego oddalenia Ziemi od
Słońca można z jej powierzchni określić dokładnie odl głość, masę, a takż e temperaturę globu słonecznego. Ponieważ
temperatura powierzchni Słońca sięga 6000° wynika stąd, iż
żadne ze znanych na Ziemi ciał nie może tam występować
w postaci stałej lub ciekłej, że materię słoneczną tworzą rozżarzone gazy.
Dobrze, ale czy koniecznie musi być tak, że w jej skład
wchodzą te same pierwiastki, które stanowią tworzywa globu
ziemskiego? Może nasza gwiazda dzienna zbudowana jest jednak
z całkiem nieznanych nam substancji, reagujących zupełnie
inaczej na wysoką temperaturę? Otóż od razu chcę uprzedzić ,
że tak nie jest. Na Słońcu nie ma takiego pierwiastka , który by
nie występował równocześnie na Ziemi.
Ale skąd ta pewność? - zapyta ktoś może - Co nas upoważnia do tak kategorycznego stwierdzenia? Przecież odkąd
ludzkość istnieje nie oglądano i nie dotykano na Ziemi ani grama
materii słonecznej. A skoro nie mamy możności zamknąć jej
w próbówce, podziałać na nią jakimiś odczynnikami, czegoś tam
strącić, odsączyć słowem dokonać tych rozmaitych zabiegów
które pozwalają chemikowi badać i ustalać skład chemiczny
ziemskich substancji - to jakże astronom może coś mówić
o składzie chemicznym Słońca?
Wątpliwości słuszne, ale trzeba wyjaśnić, że istnieje jednak
metoda badania pod tym względem materii na odległość. Ta
metoda - jak zresztą cała nasza wiedza o Wszechświecie oparta jest na badaniu własności promieniowan;a S 1 ońca i innych gwiazd i wszelakich obiektów pozaziemskich . Nazywamy
ją analizą widmową. Oto na czym ona polega.

W
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Znany jest powszechnie fakt , że zwykłe białe światło daje
zjawisko barwnej wstęgi tęczowej, składającej s.ię z kolorów
uszeregowanych w kolejności od fioletowego poprzez niebieski.
zielony, żółty aż do czerwieni. Pasemko tęczy pojawia się, jeśli
wiązkę światła, np. słonecznego, przepuszcza się przez szklany
pryzmat. Ale można je również obserwować, kiedy światło
przenika przez lodowe kryształki śniegu, lub kropelki wody.
Świadczy to, że światło białe jest mieszaniną promieni różnych
barw i że promienie te ulegają w odpowiednich warunkach
rozdzieleniu, rozsegregowa:ruiu. W ten sposób wrażeniem barwności reaguje oko ludzkie na różnorodności promieni świetl
nych. W rzeczywistości zaś wyróżniają się one nie kolorami,
a długością swoich fal - pod postacią których rozchodzi się
światło w przestrzeni. Najkrótsza długość fali to znaczy
odległość między dwoma kolejnymi jej wierzchołkami lub kolejnymi dolinami - wynosi cztery dziesięciotysięczne milimetra i odpowiada promieniowanJiu o barwie fioletowej, najdłuższa
zaś, mianowicie 8 dziesięciotysięcznych milimetra, barwie czerwonej. Barwy te leżą na przeciwległych krańcach owego pasma
tęczowego, czyli, jak mówimy, widma; pomiędzy nimi widzimy
barwy: niebieską, zieloną, żółtą i pomarańczową uszeregowane
w miarę wzrastających długości fali.
Użyliśmy tu słów: najkrótsza i najdłuższa długość fali rozumiejąc przez to jedynie to, że w takim zakresie oko ludzkie jest
czułe na promienie świetlne. Ale nie są to wcale rzeczywiście
skrajne długości fali. Istnieją bowiem fale jeszcze krótsze niż
fioletowe, nazywane ultrafioletowymi oraz dłuższe niż czerwone,
czyli tzw. podczerwień. Na promieniowanie o takich długo
ściach fali nasze oczy już nie reagują są one dla nas niewid2lialne. Możemy je atoli wykryć czasami przy pomocy innych
zmysłów. Np. jeśli znajdujemy się w pobliżu bardzo gorącego
pieca, to nie dotykając go ręką, wyraźnie odczuwamy ciepło.
A wrażenie ciepła odbieramy tu właśnie dzięki niewidzialnemu
promieniowaniu podczerwonemu wysyłanemu przez piec i ogrzewającemu skórę. O istnieniu zaś promieni nadfiołkowych
w świetle słonecznym świadczy chociażby wywoływane przez
nie ciemnienie naszej skóry - opalanie się. Rzecz prosta, że
tak prymitywne metody wykrywania promieni niewidzialnych
nie wystarczają uczonym. Znacznie lepiej możemy poznać
własności niewidzialnego promieniowania, jeśli w miejsce naszych zmysłów posłużymy się odpowiednimi przyrządami.
Wróćmy jednak do naszego widma. Otrzymaliśmy je rozdzielając, czy jak mówimy, rozszczepiając światło białe na
jego składniki. Co byśmy jednak osiągnęli, gdybyśmy prze-
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przez pryzmat na przykład światłG czerwone? Otóż jeby to było naprawdę światło czerwone, bez żadnych domieszek innych barw, - a trzeba powiedzieć, że to co w życiu
codziennym określa się mianem czerwonego jest na ogół mieszaniną wielu barw, z których czerwona jest tylko dominują
cą to po przepuszczeniu przez pryzmat czystych promieni
czerwonych, czyli jednej długości fali, otrzymalibyśmy tylko
barwę czerwoną. Reszta widma w ogóle by się nie pojawiła
W przyrządach zaś służących do badania widma - nazywamy
je spektroskopami - zamiast całego pasa barw tęczy ukazałby
się tylko bardzo wąski jego wycinek zwany prążkiem lub linią
widmową. Wiemy zatem już teraz, że jeśli w widmie pojawi
się jeden lub kilka różnych prążków, to oznacza to, iż promieniowanie, które rozszczepiliśmy zawiera tylko fale o tej jednej
lub tych kilku określonych długościach.
Na czym więc polega analiza widmowa? Badania laboratoryjne wykazały, że jeśli pobudzimy jakiś pierwiastek chemiczny
do świecenia (jeśli doprowadzimy. np. przez silne podgrzanie
któryś z metali do stanu gazowego, że zacznie świecić) to
będzie on wysyłał promieniowanie widzialne i niewidzialnf'
o ściśle określonych długościach fali, odmiennych niż inne pierwiastki. To też w ·widmie tego metalu pojawią się prążki stanowiące wąskie wycinki różnych barw.
Otóż układ tych prążków jest dla każdego pierwiastka inny.
W ten sposób, analizując widmo uzyskane od nieznanej świe
cącej substancji potrafimy powiedzieć, jaki czy jakie pierwtiastki wchodzą w jej skład. Ponadto badanie szerokości poszczególnych prążków i stosunku ich wzajemnych natężeń
pozwala na wyznaczenie temperatury, a często i innych wła
sności świecącego gazu.
Ta metoda jest bardzo często stosowana na Ziemi do badania składu chemicznego nieznanych substancji. N aj bardziej jednak frapującym przykładem użyteczności analizy widmowej
jest zastosowanie jej do !badania składu chemicznego atmosfery
Słońca i gwtiazd. Ciała te przedstawiają, jak wiemy, rozżarzone
kule gazowe o temperaturze powierzchniowej, wynoszącej tysiące stopni. W takich warunkach każdy występujący tam
w postaci gazu pierwiastek wysyła intensywne promieniowanie.
Dla przeprowadzenia więc analizy widmowej astronomowie
sprzęgają spektrograf z lunetami i dokonują zdjęć widma na
odpowiednio przygotowanych kliszach fotograficznych. Nastę
pnie mierzą położenia i natężenia różnych prążków w widmie
i wyznaczają stąd długości fali promieniowania odpowiadające
go każdemu prążkowi. Przez porównanie otrzymanych wyników
żeli
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z odpowiednimi spisami długości fal promieniowania wysyła
nego przez różne znane na Ziemi pierwiastki - a dane te uzyskano z badań laboratoryjnych- wnioskuje się o rodzaju i obfitości pierwiastków występujących np. w atmosferze Słońca.
Badania tego rodzaju, zapoczątkowane jesz::ze przed stu mniej
więcej laty, doprowadziły właśnie do wniosku, że Słońce zbudowane jest z tych samych pierwiastków co Ziemia. Jedynie
ich procentowa zawartość jest różna od odpowiedniej zawartości w korze ziemskiej. Najobficiej na Słońcu występującym
pierwiastkiem jest wodór - stanowi on około 75% materii
słonecznej. Drugim co do obfitości jest hel- stanowiący około
24 procent. Nawiasem mówiąc hel został wcześniej odkryty na
Słońcu niż na Ziemi. Mianowicie w widmie słonecznym zaobserwowano w końcu zeszłego stulecia pewne prążki, których nie
udało się przyporządkować żadnemu ze znanych podówczas pierwiastków chemicznych. Przypuszczano początkowo, że jest to
jakiś pierwiastek występujący tylko na Słońcu i nadano mu
nazwę hel, od Heliurn Słońce. Dopiero później udało się ten
pierwiastek wykryć na Ziemi. Reszta pierwiastków poza wymienionymi wodorem i helem - między innymi te, z którymi
najczęściej spotykamy się na Ziemi występują na Słońcu
w zupełnie znikomych ilościach. Łączna ich ilość wynosi około
l% materii słonecznej, a więc nie przymierzając tyle co soli
w potrawach. Najobficiej z tych pozostałych reprezentowane
są neon, tlen i azot, każdego z nich jest jednak przeszło tysiąc
razy mniej niż wodoru. Porlobnie ma się rzecz w ogólnych zarysach ze składem chemicznym innych gwiazd -- skład zatem
chemiczny Słońca okazuje się typowy dla Wszechświata.
KRONIKA
Bolid obserwowane nad Polską w latach 1304-1959
Zjawiska przelotu w atmosferze wielkich bolidów są, jak wszyscy
wiemy, niezwykle efektownym widowiskiem. Nic dziwnego, że od najdawniejszych czasów pojawienie się na niebie "kuli ognistej" wzbudzało zawsze wielkie zainteresowanie a nawet trwogę. W kronikach
można z tego powodu znaleźć zapiski o prawie wszystkich widzianych
zjawiskach tego typu.
Niemały trud zadał sobie nasz badacz meteorytów, dr Jerzy P okrzy w n i ck i, przewodniczący Sekcji Meteorytyki PTMA, wyszuku'ąc systematycznie wiadomości
o bolidach obserwowanych nad
Polską. Owocem tych poszukiwań jest praca "0 bolidach obserwowanych nad Polską", która niedawno została opublikowana w Acta Geophysica Polonica, VIII, nr 3', 1960 r. Zawiera ona informacje o stu
kilkudziesięciu bolidach obserwowanych w latach 1304-1959. Autor
przytacza często oryginalne wyjątki z dawnych źródeł i podaje ciekawe ilustracje. Stare opisy niektórych spadków bolidów są niezwykle
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ciekawe, szczególnie obecnie, kiedy nadal jeszcze pokutuje wśród wielu
ludzi wiara w "latające talerze". W świetle lektury artykułu J. Pokrzywnickiego wielu "ufologów" będzie mogło zapewne zro7umieć, że
nie ma nic niezwykłego w niektórych zjawiskach niebieskich, niezwykle mogą być tylko opisy, czy to podawane przez światłe umysły
wieku XVI, czy niewykształcone - wieku XX. Autor nie pis:tł oczywiście swego artykułu w celu dyskusji z ,.ufologami", lecz wyciągnął
z zestawienia obserwacji pewne ciekawe dla astronomii meteorowe j
wnioski. Jako pierws 7 a tego rodzaju pozycja w naszej literatuPe, artykuł "0 bolidach obserwowanych nad Polskq" godny jest polecenia
miłośnikom nieba.
A. W r óblewski
Radioemisja Saturna
Radioastronomowie zainteresowali sdę z kolei planetą Saturnem.
W Portage Lake (Michigan) skierowano ku niemu paraboloid o śre d 
nicy 26 m, wyposażony w rubinowy maser pracujący w temperaturze
0. 0 095 K. Wykryto emisję radiofal o dłu<'ości 3.45 cm, o natężeniu
odpowiadającym temperaturze około 1000°K. Wynik ten zgadza się
z pomiarami termoelektrycznymi.
(Wg Sky and Telescope , XXI, str. 260, 1961)
J. Gadomski
gwiazd nicbieskich w pobliżu południowego
bieguna Galaktyki
Na z dięciach (w liczbie około 50) wykonany ch za po mocą palomarskiego teleskopu Schmidta znaleziono około 8000 gwiazd niebieskich,
jaśniejszych niż 19m (wielkość fotograficzna). Gwiazdy wyraźnie rozpadają się na kilka grup, wykazując rozmaity związek pomiędzy wskaźni
kami barwy B-V i U-B (gdzie B, U, V - oznaczają wielkość gwiazdową odpowiednio: fotograficzną, fotowizualną i ultrafioletową) . Zdarzają się między nimi zarówno członkowie I jak i II populacji. Oceniane
odległości tych gwiazd wykazują, iż zdarzają się wśród nich gwiazdy
bardzo odległe, niektóre sięgają nawet poza Obłoki Magellana. Przypuszcza się, iż te ostatnie są jak gdyby zanur:wne w halo otaczające
Galaktykę i składające się głównie z gwiazd niebieskich. Być może
również. iż pomiędzy naszą Galaktyką i Obłokami (a może i innymi
bliskimi galaktykami) istnieje połączenie złożone z tych gwiaZJd. Takie
połączenia, czy też "sZinury", znane są w świecie odległych galaktyk.
(Według The Astronamical Journal, vol. 65, nr 9, 1960 r.)
Poszukiwanie

słabych

Maria Karp owicz

Znaki Zodiaku w

wydrążeniach

prehistorycznej

kopalni

krzemienia

W Krzemionkach Opatawskich k . Ostrowca prowadzone są od kilkunastu lat badama ail"cheologLczne w jednej z najstarszych na ziemiach
polskich kopalni krzemienia pasiastego z okresu neolitu (ok. 4000
lat temu).
W wydrążonych na niewielkiej głębokości (4-6 m) ch ") dnika"h
znaleziono obok narzędzi pracy ówczesnego człowieka również rysunki
na ścianach. Niektóre rysunki przypominadą IZina.ki ZodLaku. Jest tam
i rysunek linii falistych pr'ypomina.iący kształtem fale um·es.zc,one
jedna nad drugą, coś w rodzaju znaku WodnJ.k.a, rysunek · obrazujący
głowę Bykla,
strzała
przypominająca wyglądem
znak Stmz.elca itd.
Fotografie tych oryginalnych rysunków ściennych znajdują się
w posiadaniu inż. T a d e u s z a ż u r o w s k i e g o, który prowadzi
w tej kopalni badania z ramienia Ministerstwa Kultm-y i Sztuki.
Jerzy Ulanowic:. PTMA Ostrowiec
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------------------------------------------------Nowa metoda odkrycia Neptuna

Angielski astronom R. A. L y t t l e t o n opracował . , nową metodę
odkrycia Neptuna". Pokazał mianowicie, jak najbardziej ekonomicznie
przeprowadzić rachunki, aby na podstawie perturbacji wywieranych
na inne planety określić położenie Neptuna na niebie z tą samą dokładnością, jaką otrzymał L e v er r i er w 1846 r. Praca jest interesująca teoretycznie, chociaż nie ma znaczenia praktycznego -- przyna:mniej w zastosowaniu do Neptuna.
(Wg Vistas in Astronomy III, 25. 1960)
Konmd Rudnicki

OBSERWACJE
Obserwacje punktowych pochodni

Słońca .
Należy

s łoneczne

słonecznych

na ogół powiązane z plamami słonecznymi ,
a więc występują zwykle w pasie przyrównikowym. Czasami jednak
.<kazują się drobne, tak zwane punktowe pochodniP w znacznie wyż
szych szerokościach .
Autor niniejszej notatki również zaobserwował ukazywanie się pochodni punktowych w okolicach przybiegunowych w okresie ostatniego
minimum.
W dniu 28. II. 1954 r. po raz pierwszy odnotowałem pochodnię na
szerokości około --65°, w odległości około --10° od środkowego połud
nika. Następną pochodnię zauważyłem również na południu w dniu
24 . IV. 1954 r. Dalej 20. VI. kilka pochodni punktowych w pobliżu bieguna południowego. Następnie w dniach 2. VII., 7. VII. i 22. VII. wid oczne były punktowe pochodnie w okolicy bieguna północnego.
W sierpniu 1954 r. już prawic co dzień można było obserwować
w okolicach biegunów do kilkunastu pochodni punktowych, niekiedy
o znacznej jasności. To samo we wrześniu, lecz w końcu miesiąca nieco
dalej od biegunów. W pażdzierniku pochodnie punktowe były nieco
słabsze i ukazywały się rzadziej. Kilkatratnie widoczne były także
w listopadzie. Poczynając ,od grudnia 1954 r . punktowych pochodni
w okolicach biegunów już nie zaobserwowałem.
W okolicach bieguna północnego pochodnie punktowe występowały
cz ęściej i w większych ilo ś ciach niż w pobliżu bieguna południowego .
Fakt ten można by częś ciowo wytłumaczyć tym, że w omawianym
okresie nachylony był w kierunku Ziemi właśnie biegun pó:nocny
Pochodnie

są

zaznaczyć, że nic zajmowałem s ię wtedy spec;alnie obserwacjami pochodni słonecznych . Zwracały one uwagę swym niezwykłym
położeniem i dlatego odnotowałem je w swoich arkuszach obserwacyjnych. Możliwe więc, że występowały one już wcześniej, lecz były nieco
słabsze i nie rzucały się w oczy.
O swoich spostrzeżeniach zakomunikowałem prof. dr J. M er g e nta l er o w i w czasie I Zjazdu Obserwatorów Słońca w e Wrocławiu
w kwietniu 1956 r ., a zaob serwowanym zjawiskiem nie zajmowałem
się więcej, tym bardziej, że w następnych latach punktowych pochodni
okołobiegunowych nie zaobserwowałem.
- Lecz w początku sierpnia 1961 roku zwróciłem uwagę, że w okolicacl1
biegunów znów widoczne są punktowe pochodnie. W sierpniu i w początku września prawic codzięl:mie można było obserwować nieraz na-
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kilkanaście takich pochodni. Podobnie :ak w roku 1954, wystę
one w większej ilości w pobliżu bieguna północnego.
Rola pochodni okolobiegunowych w ogó~nej aktywności Słońca nie
jest dotychczas wyjaśniona . Jak wynika z wyżej omówionych obserwacji, ukazują się one w różnych fazach cyklu.
Obserwacje omawianych pochodni w sierpniu i wrześniu 1961 r .
prowadziłem w Zarkach-Letnisku, gdzie warunki obserwacyjne są bardzo dobre ze względu na czystość powietrza.
Dąbrowa Górnicza, wrzesień, 1961 r .
Waclaw S zym a ński

wet po

powały

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE
Nowe lornetki produkcji Polskicb

Zakładów

Optycznych w Warszawic

W numerze 6 ,.Uranii" z 1958 r. miałem m0żność poinformowania
Czytelników o projektowanym wówczas przez PZO uruchomieniu produkcji 3 nowych typów narzędzi obserwacyjnych, a mianowicie:
a ) teleskopu .,T50 X 70" typu Maksutowa-Cassegraina, o średnicy m enisku 70 mm oraz o powiększeniach 50 X i 92X,
b) lunety pryzmatycznej "L40 X 64" o średnicy obiektywu 64 mm oraz
o powiększeniach 20X i 40 X ,
c) nowych lornetek pryzmatycznych 8X 30, 8 X 40 oraz 11X40.
W chwili obecnej powyższe narzędzia od dawna znajdują się JUZ
w handlu, przy czym teleskopy Maksutowa nabywać można w c enie
2560 złotych (bez statywu) w sklepach Centrali Zaopatrzenia Szkół
"Cezas". Jeśli chodzi o uruchomienie produkcji tych teleskopów, to
odnotować warto pewną rolę naszego Towarzystwa. Podjęta bowiem
przez mgr W. Drajanowskiego akcja zbierania zamówień, zarówno
wśród czło nków PTMA (zamówienia na 36 sztuk) jak i wśród odpowiednich instytucji, doprowadziła do zebrania dostatecznej ilości zgło
szeń , by uruchomienie produkcji było dostatecznie opłacalne. W pierwszej kolejności otrzymali teleskopy członkowie PTMA, niestety jednak
termin dostawy był (z przyczyn od nas niezależnych) parokrotnie odk ł adany.

Obecnie Polskie Zakłady Optyczne mają do odnotowania nowe osiąg
jakim jest uruchomienie produkcji udoskonalonych lornetek
pryzmatycznych. Pozosta ' ący bowiem pod kierownictwem Kier. Działu
Konstrukcyjnego dyr. mgr inż . T. H a n c a oraz Kier. Biura Obliczeń
mgr inż. A. S o i e ck i c g o, zespół opracował zup 2 łnie nową konstrukcję, którą cechują znacznie doskonalsze właściwości optyczne, wynikłe
z wprowadzenia nowych, bardziej złożonych obiektywów i okularów .
W dotychc7asowych lornetkach pryzmatycznych obiektyw składał
s ię z dwu sklejonych ze sobą soczewek; był więc to dwusoczewkowy
obiektyw jednoczlcnowy. Nowy zaś typ obiektywu składa się co prawda również z d\irt,l soczewek, jednak są one rozmieszczone w pewn ~ j
od siebie odległoś ~ J (jak to pokazuje załączony rysunek), tak że ca'oś ć
nięcie

a.b - Zll't)kte o/JI.ekti)WIJ /ornetkowe
c - teLeoDi.ektw LornetkOWIJ
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tworzy układ tzw. "teleobiektywu". Cechą charakterystyczną tego rodza'u konstrukcji jest odległość ogniskowa większa od odległości od
pierwszej soczewki układu do jego ogniska; umożliwiło to zmniejszenie
cJługości nowych lornetek o 22-!- 26 mm czyli w przybliżeniu o 20%.
Zmniejszenie wymiarów lornetek jest rzeczą niewątpliwie istotną,
ważniejsza jest jednak w tym przypadku możność uzyskania w ten
sposób (ilość parametrów zmiennych obiektywu zwiększona z 7 na 9)
wysokiego stopnia korekcji zarówno na osi optycznej obiektywu (np.
pełne skorygowanie chromatyzmu położenia wywołanego obecnością
pryzmatów odwracających) 5ak i poza osią. Wyrazem tego jest wyraźnie dostrzegalna poprawa jakości obrazów szczególnie w pobliżu
brzegów pola widzenia lornetki.
Schematy dotychczasowych obiektywów i obiektywów nowego typu
podane są na załączonym rysunku.
Zastosowanie teleobiektywów jako obiektywów lunetowych nie jest
właściwie w optyce rzeczą nową, gdyż pierwsze konstrukcje tego rodzaju, względnie im pokrewne, powstały już w latach 1827-1832
(P. B ar l o w, A. R o g e r s, J. L i t t r o w i inni). Niemniej jednak
w odniesieniu do lornetek zastosowanie teleobiektywu jest rzeczą dość
nową i w chwili obecnej wiele jeszcze krajów, nawet tych o bogatych
tradycjach przemysłu optycznego, nie produkuje je;zcze lornetek tego
typu. W tym świetle jeszcze wyraźni e j ocenić można duże osiągnięcie
Polskich Zakładów Optycznych.
Drugim elementem po s tępu jest zastosowanie nowego typu wysoc~.;
udoskonalonych okularów szerokokątnych. W dotychczasowych lornetl ach LP8 ;< 30 oraz LP11X40 zastosowany został dwuczłonowy okular
pięciosoczewkowy, w nowym natomiast typie LP8X30C zastosowano
czteroczłonowy okular sześciosoczewkowy , nie ustępujący jakością nawet najlepszym okularom zagranicznym, np. konstrukcji L. B er t e1 e g o. Pole widzenia powyższej lornetki wynosi 8°47', a więc nie wiele
więcej niż poprzedniej, w przypadku jednak tym nie chodziło o specjalnie duże pole widzenia lecz o dobrą jego korekcję. Produkowa'lo
już co prawda S-krotne lornetki o polu widzenia przekraczającym 10°
(np. lornetka C. Zeissa 8 X 40 "Deltarem" posiadała pole widzenia
11,2°) i jest to korzystne, jeśli chodzi o ułatwienie wyszukania obiektów do obserwacji. W rzeczywistości 'ednak nawet przy polu widzenia
8°30' użyteczna jego wielkość (tzn. obszar dostatecznej ostrości obrazów)
nie przekraczała na ogół 1/2 do 2/3 całkowitej wartości, gdyż obrazy
bliższe brzegom pola widzenia były silnie zniekształcone, np. gwiazdy
widoczne były nie w postaci punktów, ale np. kreseczek (wpływ astygmatyzmu względnie błędu komatycznego) . Natomiast korekcja pola widzenia nowej lornetki LP8 X 30C umożliwia obserwację cbrazów nawet
właściwie przy brzegach pola i nie jest w ten sposób konieczne naprowadzanie jej tak, by obserwowany przedmiot znajdl)wał się w pobliżu
środka pola jej widzenia.
Dystorsja nowowprowadzonego okularu została skorygowana zgo- .
dnie z najnowszymi na ten temat poglądami. Dystorsją nazywa się
błąd układów optycznych polegający na tym, że powiększenie poprzeczne obserwowanych przedmiotów nie jest stałe dla całego pola
widzenia; może ono nieco wzrastać wraz z odległością (\(l. osi optycznej (dystorsja dodatnia, albo "poduszkowata") lub nieco maleć (dystorsja ujemna, lub "beczkowata"). W przypadkach takich, obrazy linii pro_stych (np. na krawędzi domów itp.) nie leżących na osi optycznej lunety, a więc nie przechodzących przez środek jej pola widzenia, nie
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liniami prostymi, lecz wygiętymi, bądź ku środkowi (dystorsja
poduszkowata), bądź też ku brzegom pola widzenia (dystorsja beczkowata). Obecność dystorsji w lunetach zależy głównie od korekcji okularu. Okulary wolne od dystorsji, a więc spełniające tzw. warunek
tangensowy, nazywane są "ortoskopowymi".
Do okresu powojennego przyjmowano praktycznie powszechnie. że
optymalnym rozwiązaniem dla lornetek byłyby okulary całkowicie
wolne od dystors'i, poza pewną niewielką jej wartością nieuchwytnq
już dla oka. Dopiero prace A. S o n n e f e l d a wykazały, że spełnienie
warunku tangensowego przez lornetki z okularami szerokokątnymi
wiąże się z wprowadzeniem nieco nienaturalnej perspektywy. Przy
9bserwowaniu przedmiotów bliższych, widocznych na tle położonych
dalej od obserwatora, zauważyć moŻlna przy poruszaniu lornetką nieprzyjemny i nienaturalny ruch tych pierwszych, pozostawiając natomiast określoną wartość dystorsji poduszkowej unika się tej wady.
W ten sposób skorygowane są okulary nowych lornetek, co w tej dziedzinie stanowi dość istotny postęp. Dla obserwacji astronomicznych nie
posiada to jednak znaczenia, gdyż niebo jest dla obserwatora obiektem
oczywiście idealnie jednoplanowym.
Prócz omówionej lornetki S-krotnej Polskie Zakłady Optyczne rozpoczynają prod~cję nowej lornetki 6-krotnej (ozn:Jczenie: LP6X3JC),
w której znajdą zastosowanie teleobiektywy oraz pięciasoczewkowe
okulary stosowane dotychczas w lornetkach LP8 X 30 i LP11X40. Charakterystyczne dane nowych typów lornetek podane zostały w załączo
nej tablicy, gdzie zamieszczono również dla porównania dane lornetek
dotychczasowych (które będą nadal produkowane); wszystkie wymienione w tablicy modele posiadają czynną średnicę obiektywu równą
30 mm.
Prócz udoskonalonej konstrukcji optycznej nowe lornetki wyróżnia
od dotychczasowych obecność centralnego, wspóinego dla obu okularów, nastawiania na ostrość widzenia; niezależnie od tego prawy okular lornetek zaopatrzony jest w oprawkę z gwintem wielezwojowym
umożliwiającą dodatkową regulacjq ostrości w zakresie od -5 do +5
dioptrii. Inowacją jest również nowy, wygodniejszy futerał o zmniejszonym ciężarze i rozmiarach.
Fotografia lornetki LP8X30C wraz z futerałem, zamieszczona została
na okładce do niniejszego numeru "Uranii".
Cechą charakterystyczną omawianych lornetek, szczególnie zaś modelu LP8 ~< 30C, jest bardzo lekkie i właściwie trudno dostrzegalne żół
tozielonkawe zabarwienie obrazów wywołane koniecznością zastoso\vania specjalnych szkieł optycznych, wykazujących lekko selektywną
przepuszczalność dla światła. Nie stanowi to jednak wady i wręcz przeciwnie wydaje się, że zabarwienie to polepsza nieco kontrastowość
i wyrazistość obrazów lornetki. Nie jest również wadą obecność w elementach optycznych niewielkiej ilości drobnych pęcherzyków powietrza, któr.e nie mają wpływu na jakość obrazów.
Jedyną wadą omawianych lornetek jest natomiast wysoka ich cena,
uwarunkowana złożoną konstrukc'ą optyczną i mechaniczną. Przewi- •
duje się, że wyniesie ona ponad 2000 zł.
W sumie, omówione modele nowych lornetek stanowią dowód dużej
dojrzałości technicznej
polskiego przemysłu optycznego, który
w zakresie nowych konstrukcji zaczyna pod wieloma wzgl<;dami wyprzedzać wiele krajów o dużo starszych tradycjach naukowych i technicznych w tej dziedzinie.
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Antoni Piaskowski

KRONII{A P.T.M.A.
Z działalności Oddziału Krakowskiego
Z nadejściem sezonu jesiennego członkowie Oddziału Krakowskiego
zainicjowali nową formę działalności, organizując "dyskusyjne wieC'ZOry nowości i ciekawostek astronomicznych". W ustalone dni (25-go
dnia każdego m-ea) salka odczytowa Oddziału stoi otworem dla amatorów dyskusji astronomicznych przy ... czarnej kawie, którą w cenie
kosztów własnych przyrządzają dyżurujący członkowie Oddziału.
Pierwszy wieczór zgromadził około 50 osób i wykazał w prawie pół
toragodzinnej dyskusji celowość tego rodzaju formy popularyzacji.
Sezon jesienno-zimowy nie sprzyjający organizowaniu imprez na
wolnym powietrzu, będzie wykorzystany dla wzmożenia działalnosci
odczytowej. Na konferenc'i w Wydziale Kultury MRN z udziałem
przedstawicieli Domów Kultury i NQwej Huty, ustalone zostały zasady
współpracy. Efektem tego porozumi~nia jest rozpoczecie cyklu odczytów "Wiedza o Kosmosie" w Nowej Hucie. AnalogicZIIly cykl będzie
wygłoszony w zabytkowej galerii "Krzysztofory" w Krakowie.
Jednocześnie 10-go listopada Sekcja Odczytowa rozpoczęła popularne - ogólnodostępne "Studium" z astronomii ogólnej składające się
z 14 odczytów wygłaszanych 10-go i 20-go dnia każdego miesiąca. Tematyka wykładów, strona dydaktyczna i ilustracyjna zostały szczegółowo przygotowane przez aktyw 7 prelegentów i obejmuje encyklopedyczny przekrój przez poszczególne dziedziny astronomii.
Sekcja Obserwacyjna zakończyła w październiku opracowywanie
materialu obserwacyjnego uzyskanego przez uczestników turnusów na
Turbaczu. Po dokonanym przez członków Sekcji omówieniu wynikówponad 2500 obserwacji - przygotowuje się materiał do druku.
Ponadto Sekcja Obserwacyjna organizuje dla zaawansowanych obserwatorów studium gwiazd zaćmieniowych. Program studium przewiduje
rozszerzenie i pogłębienie wiadomości z zakresu gwiazd zmiennych.
Zarząd

Oddziału

Krakou:skiego PTMA

Z dziejów Oddziału Warszawskiego PTMA
Na wniosek podpisanego Rada Redakcyjna "Uranii" uchwaliła opublikowanie drukiem krótkiej historii poszczególnych Oddziałów PTMA.
O ile idzie o Oddział Warszawski sprawa :est o tyle trudna, że akta
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jego spłonęły w r. 1944. Fazostało więc oparcie się na sporadycznych
notatkach w rubryce: "Z życia PTMA" oraz na własnej pamięci.
Pierwszy ślad funkcjonowania Oddziału znajdujemy w sprawozdaniu z Pierwszego Zebrania Delegatów w dniu 21. III. 1929 r., w którym brało udział 12 delegatów Oddziału (wśród nich podpisany). Lokal
stanowiło wówczas naddasze przy ul. Chmielnej 88, gdzie też mieściła
siq dostrzegalnia PTMA. Jej pełnym zapału kierownikiem był w latach
1921-35 M. B i a ł ę ck i. On też jest autorem rysunków powierzchni
Marsa i Jowisza wykonanych w r. 1931 za pomocą lunety o średnicy
108 mm, powiększeniu 205 razy.
W r. 1935 Oddział przeniósł się do Obserwatorium Warszawskiego,
gdzie otrzymał do dyspozycji od prof. M. Kam i e ń ski e g o kopułę
z paralaktycznym refraktorem o średnicy 130 mm.
Punktem ciężkości prac Oddziału w latach przedwojennych były
odczyty dla członków i odczyty publiczne w ilości około 10 rocznie .
Czynne też było "Koło naukowe". Pokazy nieba dawały rocznie około
350 obserwujących. Prezesami byli kole'no: inż. Z. C h e l m oń ski
(1930, 1932, 1933 i 1935), dr M. Ł o b a n o w (1931) i M. B i a l ę ck i
(1937). (W niektórych rocznikach rubryka "Z życia PTMA" nie figuruje).
W r. 1939 Oddział został zlikwidowany przez hitlerowców. Pięć lat
póżniej spalono jego inwentarz.
Oddział został reaktywowany przez podpisanego w dniu 23. III.
1948 r. (zebranie w budynku szkoły na Saskiej Kqpie). Pierwsze lata
Oddziału były bardzo trudne z powodu braku w spalonej Warszawie
lokalu i ciężkiej komunikacji w mieście. Poprzednio pracująca w Zarządzie Koła grupa ludzi wyginęła . W r. 1949 Koło wróciło do odbudowanego Obserwatorium Warszawskiego i stopniowo osiągnęło dawną
liczbę członków około 200 osób. W 1951 r. powstała Sekcja Obserwacji
G wiazd Zmiennych (15 członków, kier. K. Ser k o w ski) i Sekc;a
Instrumentalna (inż A. Ryb ar s k i i inż. K. C z e t y r b ok). Buduje
s ię też w podziemiach gmachu Obserwatorium warsztat mechaniczny
i szlifierski dla amatorskiego wyrobu zwierciadeł astronomicznych.
WZiilowione zostały systematyczne pokazy nieba z frekwencją roczną
sięgającą 1000 osób. Odbywają się regularnie comiesięczne odczyty dla
publiczności, nieraz przy pełnei sali (200 słuchaczy). Od r. 1952 do
odczytów wprowadzono ilustrację w postaci filmów naukowych. Ilość
członków zbliża się stopniowo do 500.
W 1952 r. podpisany i mgr W. Dr o j a n o w ski rozpoczynają starania o budowę Planetarium i Obserwatorium Ludowego w Warszawie .
Dotychczasowy wynik to lokalizacja ogólna na skarpie ujazdowskiej.
próbne wiercenia terenu oraz dokumentac~a wstępna, wykonana przez
inż. T. Ja n k o w ski e g o, nagrodzonego na ogólnopolskim k onkursie
architektonicznym rozpisanym dla tego obiektu.
·
Poważnym dorobkiem może się wykazać sekcja obserwacji gwiazd
zmiennych (kier. dr A. Wrób l e w s k i). która jest w posiadaniu ponad 40 000 niepublikowanych obserwacji. Mogłyby one wypełnić 20
arkuszy druku. Dotychczas opublikowaliśmy 6174 obserwacii w "Dodatku naukowym do Uranii" nr l. W przygotowaniu jest nr 3 "Doda Lku", zawierający obserwacje gwiazd zmiennych.
Niemniej ważne są obserwacje fotograficzne zaćmień Słońca dra
A. P i a s k o w ski e go dokonane przy współpracy mgra L. Z aj d l er a
(służba dokładnego czasu) i póżniei mgra G. S i t ar ski e g o w Warszawie (25. II. 1952 r.), oraz w Józefosławiu pod Warszawą (2. X . 1959 r .
i 15. II. 1961 r.) . Najcenniejsze były obserwacj e całkowitego zaćmienia
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----------------------------------------------------Słońca w Sejnach w dniu 30. VI. 1954 r., kiedy to w czasie specjalnej
ekspedycji Oddziału wymienieni obserwatorzy dokonali 844 f otografie
przebiegu zjawiska (Dodatek naukowy do Uranii, nr 2).
W 1960 r . Oddział rozprowadził wśród członków 26 teleskopów Maksutowa oraz 11 lornetek pryzmatycznych wyrobu Polskich Zakładów
Optycznych przy konsultacji Oddziału.
Kierownictwo Kola spoC7ywało kolejno w rękach: prof. E. S t e n z a
(1949), prof. F. Kęp i ń ski e g o (1950) i dra J. G a d o m ski e g o
(1951-61). Ze szczególnym zapałem prowadził biuro Oddziału w latach
1952-59 mgr W. Dr oj a n o w s k i. Biblioteka Oddziału dzięki wymianie wydawnictw z obserwatoriami zagranicznymi za "Dodatek Naukowy
Uranii", liczy około 3700 pozyc ' i. Dokuc.,:liwy jest brak własnego lokalu
i obserwatorium, co w dużym stopniu ogranicza możliwośt::i pracy
Oddziału.

Niniejszy szkic dziejów Oddziału jest z natury rzeczy pobieżny,
nie jest możliwe zreferować wyczerpująco na dwóch stronach
druku pracę 30 lat .s.porej grupy ludzi.
gdyż

J. Gadomski

PRZEGLĄD NOWOŚCI

WYDAWNICZYCH

l) P. G . Ku l i k o w ski j - "Sprawocznik liubitiela astronomii""'),
str. 494 +komplet rozmaitych map, siatek itp. (między innymi nowa
mapa powierzchni Marsa) - cena zł 12.40, wydanic III przerobione
i uzupełnione.
Książka ta ~ako niewątpliwie znana Czytelnikom z polskiego wydania pt. ,Poradnik m:lo§nika astronomii" - nie wymaga reklamy. Jest
to wyjątkowo cenna pomoc dla miłośników astronomii, którzy wykazują zainteresowanie samodzielnymi obserwacjami.
Ze W7ględu na wyczerpanie polskiego nakładu wartoby pomyśleć
o wznowieniu go, względnie przetłumaczenie III wydania.
2) A. M ark s - , Ziem!a w§ ród gwiazd" - str. 32, cena zł 10,-.
Omawiana książeczka - przeznaczona dla dzieci - napisana jest
przystępnym językiem. Zajmujące przeszł o połowę objętości ilustracje
w bardzo pomysłowy sposób uzupełniają tekst.
3) S . G i b o w i c z
"Trzęsienia Ziemi"
M. P a ń k o w
"Niebo w 1961 roku"
J. S a ł a b u n
,.Jak poruszają się sztuczne satelity"
J. S a ła b u n
,Czas i jego pomi':tr"
A. W a l a w s k i
,.Pomiary w atmosferze"
Pod wymienionymi tytułami ukazały się pierwsze wydawnictwa z biblioteczki Planetarium Sląskiego. Są to broszury, z których każda podaje garść podstawowych informacji na temat wyszc·z ególniony w tytule. Cena każdego egzemplarza wynosi 3 zł. Do nabycia bezpośrednio
w Planetarium lub za zaliczeniem pocztowym (adres: Chorzów l ,
skrytka pocztowa 10 - Planetarium w WPKiW).
4) J. S o l e ck i - "Gagarin w Polsce" - str. 53 + wkładka z fotografiami, cena zł 3,-.

w

"') Do nabycia w Klubach Międzynarodowej Prasy i
księgarniach wydawnictw importowanych.

Książki

oraz

377

URANIA

Autor broszury - członek ekipy prasowej, która towarzyszyła J. Gagarinowi podczas pobytu w Polsce, przedstawił w reportażu cały przebieg pobytu Gagarina w Polsce w czasie od 20 do 22 lipca 1961 r.
Mnria.

TO

Pańków

OWO
Spadki meteorytów obserwowane w
na Lubelszczyźnie

końcu

XIX wieku

W czasie przeglądania roczników Gazety Lubelskiej z końca XIX w.
(z pomocą katalo~u bibliograficznego ..Lublinianów" znajdującego się
w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie) poczyniłem
odpisy przesyłanej do redakcji tego dziennika korespondencji, w której
znajdują się relacje przypadkowych obserwatorów przelatujących meteorów. Relacje te przytaczam w całości zachowu!ąc oryginalną pisownię.
I. Gazeta Lubelska nr 103 z 7/19. V. 1891 r.:
Meteor. O godzinie l-ej w nocy z 14 na 15 b. m. (t. j. maja - Sk.)
jadąc z Minkowic do Kijan, nagle olśniony zostałem światłem zupełnie
jak w dzień słoneczny; odwróciwszy się ku południowi, ujrzałem spadający w kierunku obrotu ziemi wspaniały meteor kulisty około 5 cali
średnicy o świetle rażąco białem; w ostatniej chwili zmienił się nagle
w żarząco czerwony, przybrawszy kształt wielkiej gwiazdy i zgasł
natychmiast blisko ziemi. Całe z ·awisko trwało zaledwie kilka sekund.
Przed dwudziestu kilku laty obserwowałem podobny meteor spadły
pod Pułtuskiem. O ile zapamiętam, dostrzegłem między obydwoma
takie różnice: wielkość ich była prawie jednakowa, blask pierwszego
wpadał w kolor niebieski, obecny był zupełnie biały i silniejszy, oba
w biegu pozostawiały za sobą krótką bladą smugę świetlną . O 9 mil
od Pułtuska w parę minut po zjawisku dał się słyszeć głuchy grzmot
z niewyrażnym jakimś szumem, obecnie panowała zupełna cisza ; bieg
spadania był znacznie wolniejszy. (-) Prokulski.
II. Gazeta Lubelska nr 71 z 31. III/12. IV. 1893 r.:
Meteor. Otrzymaliśmy list treści następującej: S"'-anowny Redaktorze!
Uważam sobie za obowiązek powiadomić redakcję gazety o zjawisku
niebieskim, jakie miałem sposobność obserwować z dwoma kolegami
moimi w niedzielę (9. IV. 1893 r.) wieczorem na drodze bocznej między
Wierzchowiskami i Bystrze'owicami o małe pół wiorsty od szosy lubelskiej. Było wtedy 20 minut przez 10-tą, jakeśmy to sprawdzili bezposrednio po zją.wisku.
Samo ono przedstawiało nam się tak: Początkowo po zachmurzenem
nieco niebie, w kierunku od północy ku południowi przebiegła zwykła
gwiazda spadająca (droga jej przecinała szosę pod kątem prostym
i biegła w stronę Kawęczyna). W ślad za nią po tej samej drodze
w dwie lub trzy minuty pojawił się świetlny meteor w kształcie ogromnej kuli świetlnej, wlokącej za sobą małą ognistą smugę; bieg tego
bolidu był wężykowaty i stosunkowo wolny, blask zaś jego był tak
silny, iż poprzez chmury robił wrażenie, jak gdyby księżyc w pełni
przebiegał atmosferę. Długość drogi obserwowanego przeze mnie bolidu zajęła większą połowę nieba a wysokość lotu według wszelkiego
prawdopodobieństwa nie sięgała dalej, jak wiorstę lub półtorej ponad
chmurami. Zjawisko to trwało nie dłużej jak 3 sekundy, poczym meteor znikł ponad Kawęczynem lub w jego okolicach. Bliższemi informacjami służę w każdym czasie (- -). S. W.
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III. Gazeta Lubelska nr 91 z 12t24. IV. 1897 r. :
O aerolicie, który przebiegł nad naszem miastem (Lublinem - Sk .)
w nocy z wtorku na środę (20/21. IV) otrzymaliśmy dotąd wiadomości
z Rzeczycy, Kazimierza, Rejowca i Tomaszowa, jak też z najbliższych
okolic Lublina; są to wszakże jeszcze niezupełnie dokładne dane o kierunku przebiegu owego zjawiska, to wszakże wydaje się być pewne,
;że aerolit biegł nie z zachodu na wschód, jak to się wydało na razie,
ale z północy ku południowi i dotąd nie wiadomo, gdzie opadł.
Wszyscy nasi korespondenci jednozgodnie donoszą, że przebieg aerolitu poprzedzony był ogromnem światłem białem, zbliżanem do elektrycznego, poerem rozległ się huk ogromny, trwający od 3 do 4 minut,
który we wsiach i miasteczkach tak wstrząsnął domami, że zadźwię
czały szyby. W Tomaszowie (Lubelskim Sk.) konsystujące tam wo isko
zaniepokojone zostało owym hukiem, zdawało s ię bowiem, że pochodzi
z wystrzałów armatnich, ale wkrótce rzecz się wyjaśniła.
Rzecz naturalna, że to zjawisko ludziom ciemnym dało pochop do
rozmaitych wniosków i. opowieści na swój ład, jakoby się niebo otworzyło i stąd pochodzi światło tak oślepiające . Według opowiadania
jednego z wieśniaków , jego konie tak się przeraziły oślepiającym
światłem, że stanęły w biegu jak wryte i długo potem nie chciały
ruszyć z mie isca. Pan E. Ż. pisze nam, że we wsiach Rzeczycy i Skowieszyn włościanie słyszeli jakby huk podziemny i wstrząśnienie ziemi,
co jest niemożebnem i pochodzi ze złudzenia tylko.
Aerolity albo bolidy, meteoryty, uranality czy wreszcie kamienie
meteorytyczne, gdyż posiadają różne nazwy, sa to masy mineralne
rozmaitego składu, spadające z przestrzeni zaziemskich na ziemię naszą,
a spadaniu ich towarzyszy najczęściej blask oślepiający, długi ogon
świetlany w porze nocnej, huk potężny i wreszcie szum podobny do
wytwarzanego przez kulę działową. Wszystkie aerolity przedstawiają
się w
postaci odłamowej, o stępionych i zaokrąglonych brzegach,
a temperatura ich skutkiem tarcia o coraz gęstsze warstwy powietrza
w miarę przybliżania się do powierzchni ziemi wzrasta do punktu
topliwości masy składowej, która topi się na powierzchni i obleka je
w cienką, czarną, szklistą powłokę. Spadanie takich kamieni nie jest
osobliwością, powtarza się to dość często, czasem nawet zdarza się
deszcz kamienisty powstający z rozpryskiwania się aerolitów. Kroniki chińskie zanotowały fakt spadania kamieni jeszcze w r. 644 przed
erą chrześcijańską.

U nas w kraju spadanie meteorytów notowano w ostatnich latach
niejednokrotnie, najsilniejszy jednak deszcz kamienny zdarzył się wieczorem 30 stycznia 1868 r. w okolicach Pułtuska i wysłani w te okolice ludzie uczeni wyrazili się, że ilość spadłych podówczas kamieni
można obliczyć w przybliżeniu na sto tysięcy i handlarze minerałów
dr Krauh oraz dr Eggers z Wiednia zakupili podówczas mnóstwo tych
kamieni od włościan spod Pułtus.ka. Według prawdopodobieństwa, aerolit spadły w nocy z 20 na 21 b. m. (kwietnia - Sk.) opadł gdzieś
w o.kolicach tomaszowskiego lub hrubieszowskiego , albo też w gubernii
wołyńskiej .

Uprzejmych korespondentów

naszych z

tamtych

o

okolic prosimy
biegu meteorytu,
której meteoryt
·
(Chełm Lubelski)

łaskawe nadsyłanie bliższych szczegółów o kierunku
może tym sposobem da się wyjaśnić miejscowość, w

ten

opadł

na

ziemię.

Zebrał

Stanis~aw

Skibiński
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
8. XII. 1911 r. zmarł Jan Kowalczyk
bardzo licznym i wartościowym pracom naukowym, dydaktycznym oraz popularyzatorskim zaliczamy Jana Kowa l czy k a do
grupy najwybitniejszych i najaktywniejszych astronomów polskich.
Urodzony 16. X. 1833· r . w Rzeszotarach w Małop ols ce , doktoryzował
się w Krakowie, gdzie przez trzy lata pracował jako adiunkt w tamte.' szym obserwatorium. Po emigracji z kraju Adama Praż m o wski e g o, adiunkta Obserwatorium Warszawskiego, Kowalczyk otrzymał po nim w 1865 r. stanowisko, na którym pracował przez z górą
lat 40, aż do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł w Warszawie 8.
XII. 1911 r.
Terenem pracy Kowalczyka była astronomia klasyczna. Obliczał
orbity planetoid i komet, ogłaszając wyniki za granicą, przeważnie
w Niemczech. Był gorliwym obserwatorem wszystkich zjawisk niebieskich, które za jego czasów odgrywały się w polu widzenia jego lunet.
Najważniejszą pracą Kowalczyka był jego żywy udział w stworzeniu
międzynarodowego katalogu położenia gwiazd, obejmującego całe niebo.
W 1876 r. podjął się Kowalczyk skatalogować pas nieba położony pomiędzy deklinac ' ami: - l 50' i -7°10' . Obserwacje trwały równo 20
lat, dając z dokładnością 2" położenia 6041 jaśniejszych gwiazd dos tępnych dla
skromnego warszawskiego instrumentu przejściowego
z lunetą prostą. Narzędzie to uległo zniszczeniu wraz z Obserwatorium
w 1944 r . Opracowanie obserwacji zabrało 8 lat. Pracy tej dokonał
Kowalczyk sam jeden bez żadnej pomocy. Wynikiem jej jest duży
czterotomowy katalog gwiazd, wydrukowany w .i ęzyku francuskim
w Warszawie. Jest to jedna z najważniejszych pozycji polskiej bibliografii astronomicznej.
Jako doskonały znawca mechaniki nieba Kowalczyk był autorem
dwóch podstawowych podręczników w tej dziedzinie, za które otrzymał
nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności. Był czynny przez długie lata
jako wykładowca astronomii i jei popularyzator. Gdy zmarł w Płońsku
J ę dr z e j e w i c z, którego Kowalczyk był opiekunem i doradcą naukowym, uruchomił jego obserwatorium w Wars7awie. Zostało ono rozebrane w nowych planach urbanistycznych stolicy .
J. Gadomski
Dzięki

0

KAL~:NDARZYK
Opracował

ASTRONOMICZNY
G. Sitarski

Grudzień

1961 r.

W tym miesiącu praktycznie nie widzimy żadnej planety gołym
okiem. Jedynie na początku miesiąca widać jeszcze bardzo nisko nad
horyzontem wieczorem Jowisza, a nad ranem Wenus.
Przez lornetkę można łatwo odnaleźć Urana w gwiazdozbiorze Lwa .
Przed północą 26 grudnia możemy zaobserwować ostatnią fazę zakrycia Urana przez tarczę Księżyca. Pluton przebywa także w Lwie, ale
jest dostępny tylko przez wielkie teleskopy (15 wielk. gwiazd.). Fazos tałe planety są niewidoczne ze względu na bliskie sąsiedztwo Słońca.
Przez lunety możemy obserwować w bardzo dogodnych warunkach
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dwie planetoidy, Ceres i Westę, (obie około 8 wielk. gwiazd.), które
rozpoznamy na niebie po zmianie ich położenia wśród gwiazd, porównując w ciągu kilku nocy tę okolicę nieba, gdzie planetki przebywają.
Warto także obserwować metEory z roju Geminidów (patrz art.
J. P a g a c z e w s k i e g o). W tym roku mamy bardzo dobre warunki
obserwacji tego ro'u (Księżyc bliski nowiu) i w nocy 13/14 grudnia
możemy być świadkami pięknego zjawiska małego deszczu meteorów.
2dl9h Merkury w niewidocznym, bliskim złączeniu z gwiazdą 2.9
wielkości, beta l Niedźwiadka.
3ct9ct Merkury przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity.
5dllh Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem w odległo
ści

3°.5.
6d3h Uran nieruchomy w rektascensji. O pólnocy Wenus w niewi-

docznym

złączeniu z Księżycem.
Wenus w bliskim złączeniu z gwiazdą beta l Niedźwiadka.
Przed wschodem Słońca możemy jeszcze próbować odnaleźć Wenus
nisko nad horyzontem. O 14h Merkury w niewidocznym złączeniu
z Księżycem.
8d3h Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem.
9ct._l4d Obserwujemy meteory z roju Geminidów o współrzędnych
radiantu: rekt. 7h28m, dekl. +32° w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Maksimum przypada 13/14 grudnia i może dochodzić do 60 meteorów na
godzinę. Warunki obserwacji są bardzo dobre, bo Księżyc zachodzi
wieczorem i jego blask nie będzie przyćmiewał słabych meteorów.
Ud Księżyc w niewidocznym złączeniu o lh z Saturnem, a o 15h
z Jowiszem.
13d16h Merkury w punkcie odsłonecznym na swej orbicie.
14d2Gh Mars w złączeniu ze Słońcem.
15d22h Niewidoczne złączenie Merkurego z Marsem.
16d9h Merkury w górnym złączeniu ze Słońcem.
20d-22d Powinniśmy obserwować meteory z r'o ;u Ursydów o radiancie w gwiazdo7biorze Małej Niedźwiedzicy (rekt. 14h28m, deki.
+ 70°). Niestety, Księżyc bliski pełni bardzo przeszkadza w obserwacjach.
23dl7h Merkury w bliskim złączeniu z gwiazdą 2.9 wielkości,
lambda Strzelca.
26dllh Wenus przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity. Wieczorem obserwujemy koniec zakrycia Regulusa, gwiazdy l wielkości
w gwiazdozbiorze Lwa, przez tarczę Księżyca . Warunki obserwacji są
bardzo niedogodne, bo Księżyc dopiero wzeszedł i jest :eszcze nisko nad
horyzontem. Poza tym gwiazda ukaże się spoza \ ::mego, oświetlonego
brzegu tarczy Księżyca (nieco u góry), wobec czei',o trudno będzie dokładnie uchwycić moment jej ukazania się. W Warszawie z'awisko
obserwujemy o 2lh011l8. Natomiast przed północą obserwujemy koniec
zakrycia Urana przez tarczę Księżyca. Obserwacje możliwe są przez
lunety lub lornetki, bo Uran jest słabą "gwiazdką" 5.7 wielkości. Planet1;1 ukaże się spoza jasnego brzegu tarczy Księżyca u góry (patrząc
gołym okiem) w Krakowie o 23h611l7, w Poznaniu o 23hOrn9, w Warszawie o 23h411l4 (według Rocznika Astronomicznego Inst. Geod. i Kart.
w Warszawie).
Minima Algola: grudzień 12dlh50m, 13d22h33m, 16dl91125m, 19dl6h20m,

7d8h

3ld3h3om.

Momenty wszystkich zjawisk podane
pejskim.
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PLANETY l PLANETOIDY
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Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruch u wśród gwiazd, porównując rysunki
z kUku nocy okolicy nieba według po danych wyżej wspóh·zędnych .
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE
Pierwsza strona

okładki:

Kometa (1961 d) odkryta gołym okiem 23. VII. Hl61 r., jako obiekt
3 wielk. gwiazd. przez A. Stewarta W i l s o n a podczas pilotowania
nad Pacyfikiem samolotu odrzutowego Boeing 707. Kometa ta była
widoczna jako tak jasny obiekt zaledwie przez kilka dni, potem
jasność jej zaczęła gwałtownie spadać i wbrew przewidywaniom obserwacje jej na początku sierpnia były bardzo utrudnione.
Znak Zodiaku: Koziorożec
Druga strona okładki:
U góry: Otwarcie XI Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicz-

n e j w Berkeley (Kalifornia).
U dołu: W. A . A m b ar c u m i a n, nowoobrany prezyde nt MUA
\Z lewej) i L. G o l d b er g, wiceprezydent (z prawej) .
Trzecia strona okładki:
U góry: M. S c h war z s c h i l d z modelem pozaatmosferycznego
teleskopu "Stratoscope II" i J. A. Van A 11 e n, odkrywca silnie zjoni-

zowanych obszarów w górnych warstwach atmosfery wokół Ziemi.
U dołu: Dwaj wiceprezydenci MU A, R. M. P e t r i e z Kanady
(z lewej) i B. S t er n b er k z Czechosłowacji (z prawej).
Czwarta strona okładki: Nowy typ lornetki LP8X30C produkcji PZO
(patrz art. A . P i a s k o w ski e g o w dziale "Instrumenty Astronomiczne").
INFORMACJE O

ODDZIAŁACH

Grudzień

P. T. M. A.

1961 r.

Biała Podlaska Powiatowy Dom Kultury.
Białystok Ul. Kllińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycz.nej. Pokazy
nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61.
Częstochowa Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym

w Parku Staszica. Sekretariat czynny codziennie, oprócz sobót w godz. 1&--19,
pokazy nieba do godz. 21-szej
Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we
wtorki i piątki w godz. 1&--20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwartek
miesiąca. Poltazy nieba w każdy pogodny wieczór.
Gdańsk Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomlewym Gdańsk-Oliwa, ul. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19.
Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Llnll Oceanicznych.
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysłu Węglowego
przy ul. Marcina Strzody 2. Sel<retarlat czynny w czwartki, w godz. 17-19.
Przy sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą,
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481).
Jędrzejów Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym,
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzednim porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn ., ul. M. Konopnickiej 78.
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. L . Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na rn p.
(otwartej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblioteka. Ponadto 10 i 20 każdego miesiąca .,Studium z astronomii ogólnej",
,.Wieczory nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, Clraz zebrania
sekcji obserwacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca .
Krosno n /W - Sekretariat w lokalu własnym , przy u · Nowotki Nr 1, I p. (Jan
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy po~odny wieczór z wyjątkiem
niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu.
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Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511,
250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz.
18-20. SekcJe w CL.Wartk• • >ub-.~Ly w !(udz. 1tl-2V. J:'rL.egląd ftlmów astronomicznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów
w prasie (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń.
Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a,
teł. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza.
Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro. teł. 24-74
(W. Raózlwinowicz) . Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu
telefonicznym.
Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy nieba
w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży.
Ostrowlec Swlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro .
Oświęcim ul. Władysława Jagleiły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stupkowa, ul.
Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20.
Poznań- Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat l biblioteka czynne
we wtorki i czwartki od godz. 17 do 19. W tymże czasie czynna pracownia
szlifierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P.T.M.A. w Parku lm. Kasprzaka.
Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Polltechnlkl Szczecińskiej,
Al. Plastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumlentu się
z T. Rewajem.
Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. ~okazy
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mleścl się
lokal Oddziału, ' 'w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 2586.
Toruń Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowickiego 39/45, p. M. Kędzlerska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18
w Coli. Maxlmum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie.
Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat 1 Sekcje są czynne we wtorki,
czwartki l soboty w godzinach 18-21.
Wrocław Siedziba Zarządu Oddziału ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze
Partyzantów) teł. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz..
!1-11 l 18-19. Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy
Planetarium dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu.
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