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SKOROWIDZ TEMATYCZNY 
(liczby oznaczają strony) 

A s t r o n a u t yk a 
filozoficzne aspekty a. 

- medycyna kosmiczna . . . . . 
- wystawa astronomiczno-astronautyczna w Bibliotece Jagiel-

lońskiej . 
Patrz też: S z t u c z n e s a t e l i ty Z i e m i. 
Astronomia 

w jakich językach ogłaszane są prace naukowe z dziedziny a. 
- w Katowickim Pałacu Młodzieży 
- w Niepołomicach . . 
- współczesna francuska 

Atmosfera Ziemi 
Geocoma" i geotail" 

- ~bserwacje halo w ZSRR 
- milion obserwacji zorzy polarnej . . . . . 
- warstwa mikrometeorytów w wysokich warstwach a .. 

Atmosfery planet 
- ewolucja a. p .. 

Galaktyka 
- nowe dane o rotacji G. . 
- zderzenie G. z galaktyką NGC 55 

Galaktyki 
dynamiczna stabilność lokalnej grupy g, . . . 

- grawitacyjna stabilność grupy galaktyk NGC 7619 
- o nieznanych prędkościach radialnych . . . . . . 
- potwierdzenie hipotezy o pochodzeniu Obłoków Magellana 

Gwiazdozbiory 
- chrześcijańskie nazwy g .. 

Gwiazdy 
granice fotosyntezy w układach planetarnych gwiazd . . 
poszukiwanie g. o najmniejszych jasnościach absolutnych 

- Super-superolbrzymy (w wielkim Obłoku Magellana) . 
- Syriusz i jego towarzysz . 
- WZ Sge gwiazdą podwójną o najkrótszym znanym okresie 

Gwiazdy nowe i supernowe 
- Nowa Herkulesa 1934 
- WZ Sge . 

Gwiazdy zmienne 
AF Cygni . 
a Orionis . . 
Heweliusz i gwiazdy zmienne 
jasność gamma Cas. w 1783 r. . . . . . 

frół~~1u~arne . : e·~· 
VWDra . 1~ ~ 

H e l i o e k o s f e r a , w , ... 
- nowa wersja ewolucji h. 
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URANIA 

Historia astronomii 
Andel, Karol . . 
Argelander, Fryderyk 
Bessel, Fryderyk . . . . . . . 
chrześcijańskie nazwy gwiazdozbiorów 
Galileusz, kontakty z Polską . 
Kepler, Jan - prawodawca astronomii 
system wszechświata Tychona Brahe . 
Tycho Brahe - wielki astronom epoki Kopernika 
Wolf, Rudolf . . . . 

Historia astronomii polskiej 
Dziewulski, zmarł . . . . 
Heweliusz, działalność obserwacyjna 
- 1 gwiazdy zmienne . . 
Kopernik, czy był księdzem? 

- ostatnia obserwacja . . . . 
- portret na zegarze katedry w Strassbu.rgu 
- w nazwie botanicznej . 
Retyk, Jerzy Joachim 
Rudzki, Maurycy Pius . 
Rybka, 40-lecie pracy naukowej . . . . . 
- w sprawie artykułu o 40-leciu pracy naukowej 
sprawa odbudowy Fromborka . 
Wojciech z Brudzewa . . . 

I n s t r u m e n t Y a s t r o n o m i c z n e 
ciekawy choć niezrealizowany proiekt 
helioskop Herschela 

- kamery Schmidta . . . . . . . . 
- obiektywy fotograficzne stosowane w astronomii 
- płyta szkła na 2 metrowe zwierciadło . 

Jowisz 

215, 

3 
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373 
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185 
. 2.17 
211 

344 
56 

238, 275, 306 
. 2," 36, '72 

208 

- pochodzenie "Trojańczyków" f zewnętrznych księżyców J. . 80 
- wieikie zbliżenia komet do J. . . . . . . 264, 290, 326 

K a l e n d ar z y k a stron<? m i c z n y 28, 59, 91, 123, 155, 187, 218, 

Kalendarzyk historyczny 
Komety 

249, 282, 314, 346, 378 
27, 58, 150, 183, 215, 252, 373 

k. Rurnasona . . 
k. Seki-Lines (1962 c) . . . . 
"Kornetów nie można mieć za daremne strachy" 
komety 1961 r. 
o k. 
periodyczne k. w 1962 r. 
ruch materii w warkoczach k. . 
sprostowanie do artykułu "0 kometach" 
wielkie zbliżenia k. do Jowisza 

Księżyc 
japońska legenda o Słońcu i K. 
księżycowy krater "Banachiewicz" 
obserwacje kraterów księżycowych . , 

264, 

odbicie od K. promienia świetlnego wysłanego z Ziemi 
promieniste utwory wokół niektórych kraterów k. 
przewodnik po K., (Clavius), (Płeć piękna na K.) 
selenografia w obserwatorium wrocławskim 
w podaniach i wierzeniach ludowych 
współrzędne seleno"graficzne . 

369 
209 
322 
336 
130 
209 
334 
216 

290, 326 

54, 

55, 

279 
186 
179 
338 
274 
244 
98 

196 
118 



4 URANIA 

- zakrycie Aldebarana przez K. 181 
- zakrycie Saturna przez tarczę K. 372 

Materia międzygalaktyczna 
- potwierdzenie istnienia materii międzygalaktycznej 27Z 

Meteory i meteoryty 
diamenty w m. 273 
dzienne roje meteoryczne . . . . . 362 
efekty akustyczne towarzyszące meteorom . 17 
jasny bolid 53: 
kosmolit Tunguski, nowa hipoteza . 19' 
Kwadrantydy . 7 
mikroorganizmy w m. . . 107 
nieoczekiwanie bogate zjawisko m. z roju Leonidów 337 
nowa metoda identyfikacji kraterów kosmicznych? 48 
nowe meteoryty . . . . . . . . . . . . . 49' 
spadek deszczu meteorytów w okolicy Bruderheim (Kanada) 
w dniu 4. 3. 1960 . 305 
spadek sztucznego meteoru . . 19' 
warstwa mikrometeorytów w wysokich warstwach atmosfery 177 

O b i e k ty n a s z e g o n i e b a (naj ciekawsze) 
gwiazdy wielokrofne . . . . . . . . . 25 
kulista gromada gwiazd M 92 (NGC 6341) w gwiazdozbiorze 
Herkulesa . . . . . . . . . . 153: 
- - - M 5 (NGC 5904) w gwiazdozbiorze Węża . . . 182 
mgławica planetarna (NGC 2392) w gwiazdozbiorze Bliźniąt 153 
- - NGC 6543 w gwiazdozbiorze Smoka . . . 183 
otwarta gromada gwiazd Hiady w gwiazdozbiorze Byka 25 
- - - M 41 (NGC 2287) ~72 

Obserwacje 
aktywność Słońca w 1961 r. . . 
astronomiczne członków PTMA . . . . . . 
asymetria pólnoc-poludnie w aktywności plamotwórczej 
Słońca w 1961 r. . 
czwartego radzieckiego satelity Ziemi . 
geometryczne ujęcie III-go prawa Kepiera 
gwiazdy półregularnej a Orionis 
gwiazdy zmiennej AF Cygni 
halo w ZSRR. . . . 
jasność gamma Cas w 1783 r. 
korony słonecznej . . 
kraterów księżycowych . 
minimum plam słonecznych? . . 
nieregularnej gwiazdy VW Draconis 
nowe prawa Układu Słonecznego 
plam słonecznych gołym okiem w 1961 r. 
pochodni kształtu pierścieniowego . 
U Del. . • . . . . . . . 
uwagi o pólregularnych gwiazdach zmiennych 
w PTMA .... 
zakrycie Saturna przez tarczę K. 

Obserwatoria astronomiczne 
międzynarodowe, na poludniowej półkuli . . . 
muzeum astronomiczne w Greenwich (Dom Flamsteeda) 
Obserwatorium Griffitha 
planetarium w Wilnie 

143 
150 

370 
20 

110, 145 
23 
22 

180 
88 

305 
54, 179' 

339 
86 

338 
181 
117 
116 
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43 

372 

49 
258 
;$59 
376 



URANIA 5 

- selenografia, w obserwatorium wrocławskim . 98 
Planetoidy 

- pochodzenie "Trojańczyków" 
wisza . 

zewnętrznych księżyców Jo-

Planety 
- bliska koniunkcja p. 

Patrz też: Jowisz, W e n u s. 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii 

80 

79 

czterdziestolecie czasopisma "Urania" . 
informacje o Oddziałach 31, 63, 95, 127, 159, 

Komunikat PTMA . 
konkurs obserwacyjny 
Kronika PTMA . . 

135 
191, 223, 255, 287, 319, 

351, 383 
63, 76, 211, 343, 377 

~13 

obrotowa mapa nieba 
obserwacje astronomiczne członków PTMA 
Olimpiada Astronomiczna V . 
Quo vadis PTMA? (wyniki ankiety) 
szkoła obserwatorów . . . . . 
trzecie spotkanie obserwatorów Słońca . 
turnus obserwacyjny na Turbaczu . 
wczasy pod gwiazdami . 
w sprawie obserwacji w PTMA 
z działalności Oddziału Krakowskiego 

Poradnik obserwatora 
helioskop Herschela . . . . . 

- obserwacje planetograficzne, a wielkość teleskopu 
- siatka mikrometryczna . . 
- współrzędne selenograficzne . 

Przegląd wydawnictw i recenzje 
- nowości wydawnicze . 
- "Obrotowa mapka nieba" 

. 26, 91, 122, 153, 

- Trzeci numer "Annual Scientific Supplement to Urania" 
Radioastronomia 

- interesujące radioźródło . 
- obserwacje korony słonecznej 

Słońce 
aktywność Słońca w 1961 r .. 
asymetria pólnoc-poludnie w aktywności plamotwórczej 
Słońca w 1961 r. 
helioskop Herschela . 
japońska legenda o S. i Księżycu 
kiedy wystąpi minimum plam słonecznych 
obserwacje korony słonecznej . . 
- plam słonecznych gołym okiem w 1961 r. 
pochodnie kształtu pierścieniowego . . . . 
spotkanie heliofizyczne w Tatrzańskiej Lomnicy 
trzecie spotkanie obserwatorów Słońca . 
zachowanie się zwierząt w czasie zaćmień Słońca . 

Sztuczne satelity Ziemi 
Mariner II trafiony przez mikrokosmolit 
nowe ciała niebieskie 
obserwacje czwartego radzieckiego satelity Ziemi . 
plany satelitarne na 1962 r. 
satelita wieczny . 

91, 310 
178 
150 
237 
354 
280 
310 
342. 
211 
43 

91, 312. 

245, 

56 
83 

181 
118 

;{74 
178 
184 

45 
305 

143 

370 
56 

279 
::!39 
305 
181 
117 
108 
:no 
166 

369 
141, :104 

20 
106 
210 



6 URANIA 
--------------------------------------------------

To i OWO 27, 57, 82, 154, 188, 214, 220, 248, 334, 375 
Układ Słoneczny 

- nowe prawa U. S. 
- nowe prawo U. S.? 

Układy planetarne gwiazd 
- granice fotosyntezy w układach planetarnych gwiazd . 
- errata do art. "Granice fotosyntezy ... " 

Wenus 
- jeszcze o zakryciu Regulusa przez W. 
- posiada gładką powierzchnię 

Wszechświat 
- elektryczny 
- nieskończony? . . 
- system W. Tychona Brahe 

Errata .... 

338 
177 

298 
348 

142 
335 

194 
162 
121 

156, 348, • 
Kronika żałobna. . . . 
Objaśnienia do ilustracji na 

. 59, 90, 122 

z korespondencji 

ok l a d c e: 31, 63, 95, 127, 159, 
191, 223, 255, 287, 319, 351, 383 

43, 150, 151, "185, 216, 246, 279, 343, 376 

SKOROWIDZ AUTOROW 

(liczby w nawiasach oznaczają strony) 

Bielicki Maciej- Uwagi do notatek "To i owo" w nr 6 "Uranii" (217) 
Biskupski Andrzej - Heweliusz i gwiazdy zmienne (186) - Jasność 

gamma Cas w 1783 r. (88) - Obserwacje gwiazdy półregularnej a 
Orionis (23) - Obserwacje nieregularnej gwiazdy zmiennej VW Dra
conis (86) - To i owo (154) - Uwagi o pólregularnych gwiazdach 
zmiennych (50) 

Bojda Karol- Nowe prawa Układu Słonecznego (338) 
Brzostkiewicz Stanislw R - Cantu o Koperniku (214) - Chrześcijańskie 

nazWY gwiazdozbiorów (26) - Działalność obserwcyjna Heweliusza 
(34) - Fryderyk Argelander (279) - Helioskop Herschela (56) - .Jan 
Kepler- prawodawca astronomii (152) - Kontakty Galileusza z Pol
ską (57) - KsiężycoWY krater "Banachiewicz" (186) - Księżyc w po
daniach i wierzeniach ludOWYCh (196) - Obserwacje kraterów księ
życowych (54) - Obserwacje krateru Clavius (179) - Fleć piękna 
na Księżycu (244) - Portret Kopernika na zegarze Katedry w Stras
burgu (213) - PTMA szkolą obserwatorów (280) - Rudolf Wolf 
(89) - Siatka mikrometryczna (181) - System wszechświata Tychona 
Brahe (121) - To i owo (248) - Trzecie spotkanie obserwatorów 
Słońca (310) - Wojciech z Brudzewa (211) - Współrzędne seleno
graficzne (118) - Z historii astronomii (340) 

Buresz Anna - "Kornetów nie można mieć za daremne strachy" (322) 
Czernow W. M. (ZSRR) - Obserwacje halo w ZSRR (180) 
Falkiewicz Barbara - Medycyna kosmiczna (199) 
Fischer Franciszek - Selenografia w obserwatorium wrocławskim (98) 
Gadomski Jan- Ewol cja atmosfer planetarnych (226) - Kalendarzyk 

historyczny (27, 58, 150, 183, 215, 252, 3"44,) - Komety 1961 r. (336)
Milion obserwacji zorzy polarnej (18) - Nowe ciała niebieskie (141, 
304) - Obserwacje astronomiczne członków PTMA (150), - Perio
dyczne komety w 1962 r (209) - Satelita wieczny (210) - Spadek 
sztucznego meteoru (19) - To i owo (188) - Z korespondencji (376) 

Gom6lka Boleslaw - Kopernik w nazwie botanicznej (208) - W sprawie 
artykułu o 40-leciu pracy naukowej prof. E. -Rybki (185) - Wystawa 



URANIA 7 

astronomiczno-astronautyczna w Bibliotece Jagiellońskiej (174) 
Jodlawski Wlodzimierz - Obserwacje plam słonecznych gołym okiem 

w 1961 r. (181) 
Kaczmarek Henryk - Obserwacje gwiazdy półregularnej a Orionis (23)·-

0bserwacje gwiazdy zmiennej AF Cygni (22) - Obserwacje nieregu
larnej gwiazdy zmiennej VW Draconis (86) 

Kamieński Michal - Japońska legenda o Słońcu i Księżycu (279) - Dni 
tygodnia a nazwy planet (375) 

Karpowicz Maria- Dom Flamsteeda- Muzeum Astronomiczne w Green
wich (258) - Dynamiczna stabilność lokalnej grupy galaktyk (206) -
Grawitacyjna stabilność grupy galaktyk NGC 7619 (~74) - Potwier
d2Jenie hipotezy o pochodzeniu Obłoków Magellana w wyniku zde
rzenia Galaktyki z galaktyką NGC 55 (207) - Trzeci numer "Annual 
Scientific Supplement to Urania" (184) 

Kępiński Felicjan - Sprostowanie do artykułu "0 kometach" (216) -
Uwagi do notatek "To i owo" w nr 6 "Uranii" z br. (216) - Zmarł 
Prof. Dr Władysław Dziewulski (90) - Z korespondencji (376) 

Krygier Bernard - Próba sił młodych milośników astronomii (237) -
Asymetria pólnoc-poludnie w aktywności Słońca w 1961 r. (370) 

Kuśnierz Aleksander - To i owo (188) 
Lubertowicz Stanislaw - Filozoficzne aspekty astronautyki (228) - Czter

dziestolecie czasopisma "Urania" (135) - "Odkrycie" Transplutona 
(215) - Zachowanie się zwierząt w czasie zaćmień Słońca (166) 

Marks Andrzej - Efekty akustyczne towarzyszące meteorom (17) -
Gwiazdy wielokrotne (25) - Kulista gromada gwiazd M 92 (NGC 
6341) w gwiazdozbiorze Herkulesa (153) - Kulista gromada gwiazd 
M 5 (NGC 5904) w gwiazdozbiorze Węża (182) -Mgławica planetar
na (NGC 2392) w gwiazdozbiorze Bliźniąt (153) - Mgławica plane
tarna (NGC 6543) w gwiazdozbiorze Smoka (183) - Obserwacje pla
netograficzne a wielkość teleskopu (83) - Odbicie od Księżyca pro
mienia świetlnego wysłanego z Ziemi (338) - Otwarta gromada 
gwiazd Hiady w gwiazdozbiorze Byka (25) - Olwarta gromada 
gwiazd M 41 (NGC 2287) w gwiazdozbiorze Psa Wielkiego (372) -
Plyta szkła na 2-metrowe zwierciadło (298) - Wenus ma gładką 
powierzchnię (335) 

Maślakiewicz Zofia - Obrotowa mapa nieba (178) 
Mergentaler Jan- Aktywność Słońca w 1961 r. (143) - Spotkanie helio

fizyczne w Tatrzańskiej Loronicy (108) 
Paczyński B. - Interesujące odkrycie polskiego astronoma (16) 
Pagaczewski Janusz - Astronomia w Katowickim Palacu Młodzieży 

(46) -Dzienne roje meteoryczne (362) - "Geocoma" i "geotail" (335) 
Kwadrantydy (7) - To i owo (27, 57, 220) - M. P. Rudzki (373) 

Pańków Maria - Przegląd nowości wydawniczych (26, 91, 122, 153, 245, 
374) 

Piaskowski Antoni - Ciekawy, choć niezrealizowany projekt (344) -
Kamery Schmidta (I) (238), (II) (275), (III) (306) - Obiektywy foto
graficzne stosowane w astronomii (l) (2), (II) (36), (III) (72) 

Pokrzywnicki Jerzy -Czy nowa metoda identyfikacji kraterów kosmicz
nych? (48) - Diamenty w meteorytach (273) - Nieoczekiwanie bo
gate zjawisko meteorów z roju Leonidów (337) - Nowe meteoryty 
(49) - Promieniste utwory wokół niektórych kraterów księżycowych 
(274) - Spadek wielkiego deszczu meteorytów w okolicy Bruderheim 
(Kanada) w dniu 4.3.1960 r. (305) - Warstwa mikrometeorytów 
w wysokich warstwach atmosfery (177) - Mariner II trafiony przez 
mikrokosmolit (369) 
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Przylęcki Stefan - Sprawa odbudowy Fromborka (217) 
Rodziński Janusz - Interesujące radioźródło (45) - W sprawie wydania 

"Dodatku Naukowego do Uranii" (151) 
Ruciński Sławomir - Jeszcze o zakryciu Regulusa przez Wenus (142) -

Nowa Herkulesa 1934 (205) - Nowe prawo Układu Słonecznego? 
(177) - Obserwacje gwiazdy zmiennej U Del (116) - Ruch materii 
w warkoczach komet (334) 

Rudnicki Konrad - Galaktyka o nieznanych prędkościach radialnych 
(275) - Jeszcze jedna hipoteza o kosmolicie Tunguskim (19) - Ko
meta Rurnasona (369) - Korona słoneczna w odległości 100 promieni 
Słońca (305) - Międzynarodowe Obserwatorium na południowej pół
kuli (49) - Nowe dane o rotacji Galaktyki (82) - Obserwatorium 
Griffitha (359) - Fotwierdzenie istnienia materii międzygalaktycznej 
(272) - Poszukiwania gwiazd o najmniejszych jasnościach absolut
nych (334) - Super-superolbrzymy (305) 

Salabun Józef - Geometryczne ujęcie III-go prawa Kepiera (I) (110), 
(II) (145) 

Serkawski K. - W jakich językach ogłaszane są prace naukowe z dzie
dziny astronomii (109) 

Sitarski Grzegorz - Kalendarzyk Astronomiczny (28, 59, 91, 123, 155, 
187, 218, 249, 282, 314, 346, 378 .. ) - Kometa Seki-Lines (1962c) (209)
O wielkich zbliżeniach komet do Jowisza (l) (264), (II) (290), (III) 
(326) - Pochodzenie "Trojańczyków" i zewnętrznych księżyców Jo
wisza (80), - To i owo (82) 

Slowik Andrzej - Quo vadis, PTMA? (354) - W sprawie obserwacji 
w PTMA (43) - Z działalności Oddziału Krakowskiego PTMA (91) 
Astronomia w Niepołomicach (312) 

Szeligiewicz Edward - Turnus obserwacyjny na Turbaczu (342) 
Szymański Waclaw - Kiedy wystąpi minimum plam słonecznych? (339) 

Obserwacje pochodni kształtu pierścieniowego (117) - Tycho Bra
he - wielki astronom epoki Kopernika (246) 

Ulanowicz Jerzy- Czy Kopernik był księdzem? (343) - Jasny bolid (53) 
Wieczorek Jerzy - Zakrycie Aldebarana przez Księżyc (181) 
Wiśniewski Wieslaw - 40-lecie pracy naukowej Prof. De Eugeniusza 

Rybki (77) 
Wlodek Jan - Zachowanie się zwierząt w czasie zaćmień Słońca (166) 
Wohlfeil Leon - Obserwacje czwartego radzieckiego satelity Ziemi (20) 

Zakrycie Saturna przez Księżyc (372) 
Woszczyk Andrzej- O kometach (130) -Współczesna astronomia fr:m

cuska (11) 
Woynarski Roman - Granice fotosyntezy w układach planetarnych 

gwiazd (298) - Nowa wersja ewolucji helioekosfery (66) 
Wróblewski Andrzej - Clavius (55) - Mikroorganizmy w meteorytach 

(107) - Niepowodzenia astrologów (79) - Plany satelitarne na 
1962 r (106) 

Ziolkowski Krzysztof - Czy Wszechświat jest nieskończony? (162) 
Elektryczny Wszechświat (194) - Syriusz i jego towarzysz (101) 

Komunikat PTMA (63), (76), (211), (313), (343), (377) 
Kronika PTMA (91), (310), (354) 
Konkurs obserwacyjny (313) 

- Od Redakcji (185), (377) 
Skorowidze opracował: Jan Kasza (Ruda Sląska) 
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ANTONI PIASKOWSKI - W ar s z a w a 

OBIEKTYWY FOTOGRAFICZNE STOSOWANE 
W ASTRONOMII (I) 

1. Wstęp 

P odczas gdy do drugiej połowy ubiegłego wieku całokształt 
materiałów badawczych zbierany był w astronomii drogą 

dokonywania obserwacji wyłącznie wzrokowych, czyli tzw. "wi
zualnych", to w późniejszym okresie coraz większe prawa oby
watelskie zyskiwała sobie fotografia , tak że w chwili obecnej 
dominuje ona jako podstawowa metoda pracy w większości 
dziedzin astronomii. Z tych też względów wydaje się celowe 
by zaznajomić czytelników "Uranii" z konstrukcjami optycz
nymi stosowanymi w astrofotografii, tym więcej, że temat ten 
nie był dotychczas na łamach tego pisma poruszany. 

a 
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050 
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l 

Pierwszą sprawą 
jest z.agadnienie róż
nk pomiędzy obiek
tywami przeznaczo
nymi do obserwacji 
wizualnych a obiek
tywami fotograficz
nymi. Jedną z zasad
niczych różnic jest 
tu odmienna korek
cja aberracji chroma
tycznej, gdyż o ile 
oko ludzkie reaguje 
najsilniej na pro
mienie żółto,zielone 
o długości fali oko
ło 555 milimikronów 
(odpowiada to do-

~m,u brym warunkom o-
000 świetlenia, gdyż przy 

)(},+-V-----"'-JJ'o---~.,..oo _ _ _ 4,50..L...----,-500----'j"'t5o-m,u- ;łabych oświetleniach 
0/:ugose (aldwiaila maksimum czułości 

P.ys. J ludzkiego oka prze
. ;uwa się ku krótszym 
tlługościom .fal, do ok. 529 mf..L), to nieuczulona na barwy klisza 
fotografi.czna wykazuje maksymalną czułość na promienie nie
bieskie, fioletowe oraz ultrafioletowe (w zakresie około 375-
460 milimikronów) . Sprawę komplikuje jednak zagadnienie 
barwy obserwowanych, względni e fotografowany ch obiektów 
(tzn. rozkładu energii w ich widmie) oraz pochłanianie pro-
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mieni ultrafioletowych przez szkło optyczne. Ilustruje to• 
rysunek l zestawiony na podstawie danych A. D a n jon' a 
i A. C o u d e r'a. Na rysunku tym krzywa "a" odpowiada 
względnym czułościom kliszy fotograficznej na promienie o róż.., 
nej długości fal, krzywa "b"- iloczynom powyższych wartości 
przez względne natężenie energii w widmie Słońca, zaś krzywa 
"c" uwzględnia również straty światła w umownym, niewiel
kim obiektywie fotograficznym. Widać przy tym, że krzywa 
"c" ma maks:mum około A. = 460 milimikronów i dla tej dłu
gości fali powinna być skorygowana aberracja sferyczna obiek
tywu fotograficznego, zaś korekcja chromatyczna powinna być 
dobrana tak, aby jej resztkowa wartość (tzw. "widmo wtórne") 
była jak najmni.ej odczuwalna, tzn. jak najmniej szkodziła 
jakości obrazów. W praktyce przyjmuje się zresztą wartości 
nieco mniejsze niż 460 mf-1., leżące zazwyczaj około 430-440 m~L . 

Zaden obiektyw achromatyczny ani nawet apochromatyczny 
nie skupia promieni w ściśle jednym punkcie (ognisku), lecz 
ogniska odpowiadające różnym długościom fal świetlnych roz
mieszczone są na pewnym odcinku wzdłuż osi optycznej (rys. 
2 A); różnica położenia tych ognisk nazywana jest "widmem 

A 

RYS. l 

wtórnym"' obiektywu. Tak więc, jeśli w punkcie G umieścimy 
kliszę fotograficzną (względnie ognisko okularu lunety) , to 
teoretycznie uzyskamy ostry obraz dla jednej tylko lub dwu 
długości fal świetlnych; jeśli jednak różnica położenia ognisk 
będzie nieduża, to praktycznie biorąc nie będzie to miało 
wpływu na pogorszenie jakości obrazów. Przy większych na
tomiast różnicach położenia ognisk na osi optycznej obiektywu, 
wokół wyraźnego obrazu utworzona zostanie otoczka (rys. 2 B), 
będąca nieostrym obrazem utworzonym przez promienie sku
piające się wyraźnie dalej lub bliżej na osi optycznej. W zwią
zku z powyższym korekcja chromatyczna obiektywów przepro
wadzona być powinna w ten sposób, aby powyższa otoczka po
siadała barwę, na którą klisza (względnie oko) wykazuje już 



4 URANIA 

odpowiednio małą czułość; w przeciwnym wypadku obiektyw 
będz!.e dawał zbyt nieostre i mało kontrastowe obrazy. 

Krzywe korekcji chromatycznej, tzn. rozmieszczenie ognisk 
dla różnych promieni w zależności od długości ich fal podaj e 
rysunek 3, przy czym krzywa "W" odpowiada korekcji dwu-

o 6()(1 
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soczewkowych achromatów wizualnych typu "E" firmy Carl 
Zeiss, natomiast krzywa "F" dotyczy korekcji dwusoczewko
wych achromatów fotograficznych typu opisanego w § 2. 

Na osi pionowej odcięte są długości fal świetlnych w mili
metrach (podano też oznaczenia niektórych linii Fraunhofera}, 
podczas gdy na osi poz.iomej zaznaczono odleg:ości ognisk dla 
fal o różnych długościach od ogniska dla linii F (A = 486 mf..L). 
Jednostkami skali poziomej są stutysięczne części średnich 
odległości ogniskowych; w ten sposób przy wartości 6. s = 200 
oraz odległości ogniskowej obi-ektywu równej 200 cm, odle
głość obu rozpatrywanych ognisk wyniesie 0,2% czyli 4,0 mm. 

Na podstawie rysunku 3 stwierdzić można, że dwusoczew
kowy obiektyw skupić może w jednym ognisku promienie 
o najwyżej . dwu różnych długościach fal świetlnych. W przy
padku obiektywów wizualnych będą to na ogół długości od
powiadające linii F (A = 486 m!-L} oraz C (A= 656 fil-L}; ana
log:cznie, obiektywy fotograficzne posiadają wspólne ognisko 
prz.eważnie dla linii F oraz h (A = 405 m!-L}. W pierwszym 
przypadku wierzchołek krzywej korekcji chromatycznej przy-

' 
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pada około 540-560 mtJ. (korekcja wizualna), zaś w drugim 
około 430-440 mtJ. (korekcja fotograficzna). Należy jednak 
zaznaczyć, że jeśli chodzi o ob!ektywy fotograficzne to często 
przyjmuje się inne zakresy, odpowiadające krótszym dług·o
ściom fal świetlnych (np. 460 mtJ. oraz 385 mtJ.), a czasami pro
dukowane są również obiektywy fotograficzne o korekcji 
wizualnej. 

W oparciu o wykres 3 stwierdzić ponadto można co nast.ę
puje: 

a) przy obserwacjach za pomocą obiektywów wizualnych 
otoczka wokół obrazów gwiazd (nie należy mylić z pierście
niami dyfrakcyjnymi) ma barwę fioletowo-purpurową powstałą 
ze zmieszania się barw czerwonej oraz fioletowej, a więc 
barw na które oko ludzkie stosunkowo mniej jest czułe i które 
w widmie większości obiektów nie mają zbyt dużego natę
żenia; w istocie otoczka ta utrudnia obserwacje jedynie w przy
padku większych refraktorów, względnie odpowiednio silnych 
powiększeń, 

b) w przypadku obiektywów fotograficznych otoczka barwna 
ma kolor żółtoczerwony, na które to barwy klisze nieuczulone 
są już bardzo mało czułe; jeśli chodzi natomiast o dolną ("ultra
fioletową") część krzywej to nie przyczyniła się ona do pogor
szenia jakości obrazów z uwagi na silne pochłanianie ultrafio
letu przez zwykłe szkła optyczne, szczególnie zaś przez flinty. 

Poza odm:enną korekcją chromatyczną, druga różnica po
między dwoma rozpatrywanymi typami obiektywów polega 
na wielkości użytecznego pola widzenia. O ile bowiem w przy
padku większych ob:ektywów wizualnych rzadko przekracza 
ono l o, to w przypadku soczewkowych obiektywów fotograficz
nych na ogół nie jest ono mniejsze niż 2° i niekiedy dochodzi 
do 15~. Wartości te, odnoszące s:ę do obiektywów astrofotogra
ficznych, mniejsze są jednak niż pole widzenia obiektywów 
fotograficznych "ziemskich", kiedy to w przypadku obektywów 
tzw. standartowych regułą są wartości zawarte przeważnie 
w granicach 40-55°. Należy jednak zaznaczyć, że mając na 
przykład dobrze obliczony obiektyw o ogniskowej 50 mm i ot
worze względnym (czyli tzw. "światłosile") 1:2,8, nie można 
przez proste powiększenie jego wymiarów geometrycznych 
uzyskać równie dobrego obiektywu o odległości ogniskowej 
np. l metr, gdyż w tej samej proporcji wzrosną również błędy, 
przekraczając już dopuszczalne wartości. W takim wypadku 
należy zmn:ejszyć światłosiłę oraz użytkowane pole; mniejsze 
pole wiąże się również z trudnościami stosowania zbyt dużych 
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klisz, które w astrofotografii jedynie dość rzadko przekraczają 
wymiar 30 X 30 cm. 

Z tych też względów używane w astronomii typy obiekty
wów są to na ogół konstrukcje odrębne (choć pokrewne często 
typom używanym w fotografii "ziemskiej"), zapewniające przy 
określonych założeniach maksymalnie wysoki stopień korekcji. 
Jedynie w początkowym okresie rozwoju astrofotografii uży
wane były zwykłe obiektywy portretowe większych rozmiarów, 
które dziś- już raczej przestarzałe w stosunku do konstrukcji 
nowszych - jedynie bardzo rzadko nadal są stosowane. Treść 
niniejszego artykułu ograniczona zostanie jedynie do konstruk
cji bardziej typowych, które znalazły w astronomi szersze za
stosowanie. 

Poza różnicami konstrukcyjnymi cechą charakterystyczną 
obiektywów astrofotograficznych było stosowanie niekiedy tzw. 
szkieł "uwiolowych" (niem. "UV - Glaser") o zwiększonej 
przepuszczalności dla ultrafioletu, co nie jest bez znaczenia 
w pewnych zagadnieniach astrofizyki. Produkcja tych szkieł 
opracowana została po raz pierwszy w latach 1901-1903 przez 
firmę O. Schott & Gen. w Jenie. Obiektywy ze szkieł uwiolo
wych odpowiadały przeważnie budową trypletom Cooke'a (§ 4) 
i produkowane były przez zakłady Zeissa począwszy od śred
nicy 60 mm, aż do powyżej 30 cm. Z dużych obiektywów tego 
typu największe, o średnicy 360 mm i odległości ogniskowej 
4,5 m, posiada podwójny astrograf obserwatorium w Neucha
tel (Szwajcaria); nieco mniejsze obiektywy o średnicy 340 mm 
są w posiadaniu obserwatoriów w Hamburgu - Bergedoriie 
oraz w Getyndze. 

Szkła uwiolowe posiadały początkowo tę wadę, że różnice 
współczynników dyspersji (liczb Abbe'go) były dla tego ro- • 
dzaju kronów i flintów mniejsze, niż dla analogicznych szkieł 
zwykłych. Z tych też względów dla uniknięcia zbyt dużych 
krzywizn soczewek, co pociągałoby za sobą wzrost błędów 
wyższych rzędów oraz większe straty światła (większa grubość 
soczewek), obiektywy "uwiolowe" produkowane były na ogół 
z nieco mniejszymi niż przeciętnie, otworami względnymi. 
,W okresie późniejszym nauczono się produkować również 
i "zwykłe" szkła optyczne o mniejszej niż poprzednio absorp-
cji ultrafioletu; środkami prowadzącymi do tego jest stoso-
wanie przy wytopie szkieł szczególnie czystych składników (np. 
kwarcu krystalicznego zamiast piasku, który zawsze zawierać 
może szkodliwe zanieczyszczenia żelazem) oraz specjalnych 
metod produkcji. 

(dalszy ciąg nastąpi) 
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JANUSZ PAGACZEWSKI - Kraków 

KWADRANTYDY 

Historia 

R ój Kwadrantydów jest jednym z najbardziej intensywnych 
rojów obecnie czynnych. Jest on klrótkotrwały, a ostre jego 

maksimum występuje w ciągu kilku godzin między drugim 
a czwartym stycznia. Nazwę swą otrzymał od zarzuconej już 
nazwy konstelacji Quadrans Muralis, znajdowanej w atlasach 
nieba z początku XIX wieku i umieszczanej w miejscu zetknię
cia się gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. Pierwszą 
publikację o tym roju ogłosił A. Q u e t e l e t w roku 1839, 
w rok później E. C. H e r r i ck potwierdził tę wiadomość. Od 
1860 r. są notatki o regularnych obserwacjach roju przez ob
serwatorów brytyjskich, którym jednak bardzo przeszkadzały 
złe warunki pogody na początku stycznia i krótki okres trwania 
roju. Od 1946 r. dokonuje się systematycznych obserwacji me
todą echa radiowego. 

Aktywność 

Według F i s c h er a ilość Kwadrantydów obliczano tylko 
w ciągu 24 pojawień się roju w latach 1860-1927. Najliczniej
sze maksima zachodziły w latach 1864 (60), 1879 (ponad 42), 
1897 (64), 1909 (180) i 1922 (50) (w nawiasach ilość meteorów 
na godzinę). P r e n t i c e wymienia jeszcze rok 1932 (80 mete
orów na godzinę). Wedlu~ niego maksimum zachodzi przy dłu
gości Słońca równej 282 57' i większa część aktywności roju 
przemija w czasie około 20 godzin. R. R i g o l l e t obserwował 
Kwadrantydy teleskopowo w latach 1947-1949. G. S. H a w
ki n s i M. A l m o n d podają informacje o roju na podstawie 
obserwacji radiowych w latach 1946-1953. Krzywa aktywno
ści roju wykazuje dobrą zgodność z krzywą Prentice'a tak pod 
względem momentu (epoki) jak i czasu trwania deszczu (rys. 1). 
Maksymalne częstości Kwadrantydów dla poszczególnych lat 
przedstawiają się na podstawie tych obserwacji następująco: 
1947 (34), 1948 (76), 1949 (41), 1950 (70), 1951 (70), 1952 (104), 
1953 (170) (w nawiasa;ch ilość meteorów na godzńnę). 

Dane te nie pozwalają na wykrycie żadnej okresowości 
w aktywności, co nie potwierdza poglądu W. F. D e n n i g a 
i F. W i l s o n, że Kwadrantydy mogą mieć okres 13.3 lat. 
Również W. J. Fischer przypuszczał na podstawie maksimów 
z okresu od 1860 do 1927 r., że zaznacza się średni okres 14.6 
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lat. Na tej podstawie oczekiwano obfitego deszczu w 1936 r. 
lecz J. P . M. Prentice naliczył wówczas tylko 35 meteorów na 
godzinę, podczas gdy sam uważał deszcz z r. 1932 (80 meteorów 
na godzinę) za bardzo obfity. 

Radianty 

Według Fischera pierwszym, który wyznaczył współrzędne 
radiantu Kwadrantydów w roku 1863 (a = 238", l) = +46°26') 
był S tillman M a s t e r m a n. W 1864 r . H er s c h e l otrzymał 
wartość : a = 234°.0, l) = + 50°.9, a liczne następne obserwacje 
wykazywały podobne różnice. Fischer zgromadził różne obser
wacje radiantów z lat 1860-1927. Radianty te grupują się 
wokół pozycji a = 232°, l) = + 52°, lecz są szeroko rozrzucone. 
W nocy 2/3 stycznia 1929 r. Fischer i M. O l m s t e d otrzymali 
pozycję średniego radiantu : a = 231°.8, l) = + 48°.3 . Dalsze ob
serwacje potwierdziły fakt, że radiant Kwadrantydów jest roz
rzucony na dużej przestrzeni nieba, około 20° średnicy , ze środ
kiem w punkcie o współrzędnych a = 230°, l) = + 50°. Obser
wacje radiowe potwierdziły te wnioski dla deszczów w latach 
1950-1953. ' 

Prędkości 

W. J. Fischer podaje listę 14 prędkości Kwadrantydów wy
znaczonych w latach 1903-1918. Wartości te wahają się od 
25.8 do 77.3 km/sek. ze średnią 41.8 km/sek. Przy pominięciu 
4 najbardziej rozproszonych wartości średnia redukuje się do 
38.5 km/sek. Potem dopiero w roku 1948, 3 i 4 stycznia, 

.; fiO .., 
oroo .. 
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Rys. l. "Tempo" roju Kwadranty
:iów z obserwacji r ad ioecha w la

tach 1951- 1953 . 

C. D. E l l y e t i J. G. D a v i e s zmierzyli metodą echa radio
wego prędkości 30 Kwadrantydów. W 1951 r. pomierzono 37, 
a w 1952 r. otrzymano dalszych 25 prędkości. Średnia wartość 
prędkości Kwadrantydów obliczona z 87 zjawisk w latach 1948, 
1951 i 1952 wynosi 39.6 km/sek. 
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Orbita 

Po raz pierwszy orbitę roju Kwadrantydów spróbował wy
znaczyć D. Kirk w o o d w 1873 r ., otrzymując wartość trzy
nastu lat na okres obiegu roju dokoła Słońca. W. J. Fischer 
obliczył heliocentryczną prędkość meteorów tego roju w węźle 
jako 39.1 km/sek., biorąc pod uwagę średnie położenie radiantu 
i dane co do prędkości zebrane przez siebie dla obserwacji do 
r. 1927. Paraboliczne elementy orbity roju obliczali W. W e n z 
w 1908 r. i M. D a v i d s o n w 1913 r., a także C. H O· f f m e
i ster w 1933 r. 

Tablica l 
Paraboliczne elementy orbity Kwadrantydów obliczone przez Wenza, 

Davidsona i Hoffmeistera oraz elementy orbity komety 1860 I. 

r l Radiant 

\ \ \ 

l qj~ Epoka 
l ó6 i 1t 

(1. o 
d h o o o 

Wenz 1908 I 3 20 239° +48° 282,6 70,0 83,1 0,972 
Davidsan . 1913 I 2d-3d 232 +51 282 72,8 96,2 0,981 
Hoffmeister 1925.0 :l27,1 + 46,4 282,2 81,5 92,7 0,977 

Kometa 1860 l . . . . .. .. . 324,0 79,3 173,8 1,197 l 
W komentarzu do orbity Kwadrantydów Davidsan konsta

tuje, że kierunek ruchu jest prosty i w 11,25 dni po perihelium 
cząstki znajdują się w odległości l j .a. od Ziemi, poruszając się 
z prędkością 41 ,6 km/sek. To prowadzi do prędkości geocen
trycznej w atmosferze Ziemi 45,3 km/sek. Davidsan oblicza sze
rokość roju na 2,4 X l 06 km i stwierdza, że nie ma komety, 
z którą rój mógłby być związany. W 1919 r. P ok r o w ski 
i S h a i n e wskazali na okoliczność, że elementy Kwadranty
dów są zbliżone do elementów komety 1860 I, która - podob
n ie jak kometa Bieli - podzieliła się na dwie części. Faktycz
nie epoki różnią się o miesiąc i związek nie wydaje się prawdo
podobny. 

C. Hoffmeister, który obserwował Kwadrantydy w 1933 r. , 
uważa, że istnieje materiał dowodowy dla długookresowej 
orbity. Nie mógł on jednak znaleźć żadnego możliwego do 
przyjęcia związku kometarnego. 

Orbita jest krótkookresowa o dużym nachyleniu i dlatego 
nie jest podobna do żadnej ze znanych orbit kometarnych. 
Wyjątkowość rodzaju orbity Kwadrantydów potwierdził L. G. 
J a c c h i a, który obliczył elementy orbity meteoru sfotogra-
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fowanego z dwóch stacji w 1951 r. Rys. 2 przedstawia obie 
orbity. Orbita Kwadrantydów przecina prawie paraboliczną 
orbitę komety 1939a (Kozika-Peltiera) w dwóch punktach 
o odległościach 1,3 i 1,7 j. a. od Słońca; na skutek tego roz
ważano możliwość wyrzucenia materiti z komety w obu tych 
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Tablica 2 

Rys. 2. 
Orbita Kwadrantydów 
obliczona z obserwącji 
radioecha (krzywa cią
gła) i z danych fotogra
ficznych (krzywa prze-

rywana). 

Elementy orbitalne Kwadrantydów obliczone przez G. S. Hawkinsa 
i M. Almond z danych otrzymanych metodą echa radiowego oraz podane 

przez Jacchię. 

- l ó6 l l q j. a. l tt j. a. OJ e 

l o 
166° l o l Kw•d<Ontydy 282,5 67 0,44 0,97 1,7 

Radio- Kwadrantydy 
echo z poprawką 

na opóźnienie 282,5 166 67 0,46 0,97 1,8 

Jacchia (fotograf.) 282,1 168 'i4 0,72 0,93 3,4 
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punktach jako przyczyny powstania roju. Jednakże myśl ta 
nie wydaje się do przyjęcia, gdyż wymagana byłaby prędkość· 
wyrzucania 20 km/sek. W konkluzji należy stwierdzić, że do
tychczas nie udało się ustalić związku roju meteorycznef-o 
Kwadrantydów z jakimkolwiek ciałem układu słonecznego. 

ANDRZEJ WOSZCZYK - T o r u ń 

WSPÓŁCZESNA ASTRONOMIA FRANCUSKA 

P owszechnie znane i cenione są osiągnięcia francuskich ma
tematyków i astronomów ubiegłych wieków. Ale przeciętny 

polski miłośnik astronomi, obok wielkiej często sympatii dla 
Francji, niewiele może powiedzieć o francuskiej astronomii 
współczesnej. A osiągnięcia astronomów francuskich zasługują 
na szczególną uwagę, gdyż często są istotnymi krokami na
przód w rozwoju współczesnej astronomii i fizyki. 

W pierwszym ćwierćwieczu XX wieku Francja, inicjatorka 
wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia, Katalogu Foto
graficznego Gwiazd, całkowicie oddana tej sprawie oraz ciężko 
dośwadczona przez pierwszą wojnę światową, wzięła bardzo 
mały udział w rozwoju powstającej wówczas astrofizyki. Wy
posażenie obserwatoriów było całkowicie poświęcone astro
nomii pozycyjnej i nie wzbogaciło się o żaden W.ększy instru
ment potrzebny do badań astrofizycznych. Ale francuska 
astronomia lśniła w dalszym ciągu w dziedzinie mechmiki 
nieba, a nazwiska P o i n c a r e, T i s s er a n d i A n d o y e r 
są powszechnie znane. 

Pierwsze etapy odkrywan!a naszej Galaktyki, potem innych 
galaktyk i struktury Wszechświata stały się łupem wielkich 
instrumentów Stanów Zjednoczonych i krajów, które jak 
Holandia i Szwecja opracowywały w specjalnych laboratoriach 
astrofizycznych zebrane gdzie indziej dokumenty. 

W drugim ćwierćwieczu XX wieku sytuacja astrofizyki 
we Francji zmieniła się radykalnie. W Paryżu, obok Obser
watorium Astronomicznego wzniesiono gmach Instytutu Astro
fizycznego, a w Saint-Michel w Haute Provence powstało 
największe obecnie w Europie obserwatorium astrof:zyczne *). 
Inne obserwatoria odmłodziły swe wyposażenie nabywając 
nowe instrumenty i budując przyrządy, które uzyskały świa
towe uznanie. Największy wysiłek zrobiono w ob"erwatoriach 
w Paryżu, w Meudon i na Pic du Midi. W dziedzinie radio
astronomii, najmłodszej gałęzi astrofizyki, również zrobiono 

*) Patrz "Urania" 1959 r. , tom XXX, str. 85. 
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wiele, organizując obserwatoria radioastronomiczne w Meu
don, w Haut Provence i w Nan~ay. 

Jakie są najbardziej cenne realizacje i odkrycia współ
czesnych astronomów francuskkh? 

Na pierwszym miejscu należy wymienić nazwisko Ber
narda L y o t a. Skonstruowany przez niego koronograf po
zwolił na fotografowanie korony słonecznej poza zaćmieniami 
Słońca. Tym instrumentem odkryto w koronie wiele niezna
nych linii widmowych, a uzyskane przez Lyota filmy pro
tuberancji stały się podstawą wielu cennych prac z dziedziny 
fizyki Słońca. Dzisiaj koronografy Lyota, umieczone w wielu 
obserwatoriach świata, zapewniają ciągłą obserwację korony 
słonecznej. Koronografy mogą niestety pracować tylko w miej
scach, gdzie atmosfera jest szczególnie przeźroczysta, np. 
w obserwatoriach wysokogórskich. Loyt dążył do budowy 
instrumentu, którym można by obserwować koronę słoneczną 
również i z nizinnego obserwatorium. Udało mu się to zna
komicie. Najpierw zrealizował polaryzujący filtr monochro
matyczny pozwalający otrzymywać równocześnie, jedno obok 
drugiego, trzy bardzo wąskie wycinki widma, odpowiadające 
np. trzem głównym liniom korony słonecznej. Później, za 
pomocą tego filtru i polarymetru fotoelektrycznego swego 
pomysłu zarejestrował natężenie linii koranalnych bez koro
nografu i bez konieczności atmosfery szczególnie przeźroczy
stej. To było osiągnięcie wielkiej klasy w oczach specjalistów 
badających Słońce. Od tego momentu codzienna obserwacja 
korony słonecznej może się odbywać z jakiegokolwiek punktu 
na powierzchni Ziemi. Lyot osiągnął równ:eż niedoścignione 
rezultaty w badan~ ach nad polaryzacją światła gwiazd, a z jego 
metody nie wyciągnięto jeszcze wszystkich korzyści. 

Lyot pracował w Meudon i na Pic du Mieli. W Meud<Jn na 
początku XX w. D e s l a n d re s wynalazł spektroheliograf 
(w tym samym czasie, co H a l e na Mount Wilson), a ciągła 
praca tego aparatu pozwoliła grupie astronomów pod kierun
kiem L. d' A z a m b u j a na odkrycie praw ewolucji protube
rancji słonecznych. Również w Meudon ekipy młodych astro
nomów pod kierunkem J. C. Peckera i R. Micharda 
prowadzą drobiazgowe badania nad składem chemicznym 
Słońca i dynamicznymi cechami jego atmosfery. 

Od dawna dążeniem astronomów jest, aby przy pomocy 
posiadanych instrumentów sięgnąć do najsłabszych gwiazd, jak 
najdalej w bezkresne czeluście Wszechświata, aby możliwie 
jak najbardziej ekonomicznie wykorzystać małe ilości światła 
przychodzące od gwiazd. W tej dziedzinie astronomowie fran-
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cuscy mają szczególnie cenne osiągnięcia. A. L a l l e m a n d 
i M. D u c h e s n e wraz ze współpracownikami zbudowali elek
tronowy przetwornik obrazów, tzw. teleskop elektronowy*). 
Instrument ten pozwala na zmniejszenie czasu obserwacji 
rzędu 100 razy w porównaniu z kliszami fotograficznymi. 
Znaczy to, że używając kamery Lallemanda można otrzyma·ć 
obraz jakiegoś ciała niebieskiego danym teleskopem w czasie 
100 razy krótszym, niż sposobem klasycznym na najbardziej 
czułych kliszach fotograficznych. Albo też, że przy identycz
nym czasie naświetlania otrzymuje się te same obrazy gwiazd 
lub widma gwiazd, co teleskopem o średnicy 10 razy większej. 
Teleskopem o średnicy 50 cm można zarejestrować te same 
obrazy, co 5-metrowym teleskopem na Mount Palomar. Ocze
kuje się, że ten instrument, który ciągle jeszcze się doskonali, 
będzie w bliskiej przyszłości narzędziem zasadniczych postę
pów astronomii, głównie w dziedzinie kosmologii, dzięki możli
wościom uzyskania widm odległych galaktyk. 

W zakresie bardzo krótkich czasów ekspozycji kamera elek~ 
tronowa ma fantastyczną wprost wydajność; przez zliczani-e 
tras elektronów na obrazie elektronowym można osiągnąć zysk 
rzędu 1000, a nawet 10000. Zjawiska szybkozmienne, to 
wdzięczne pole do zastosowań tej nowej techniki badań. 

Również w dziedzinie fundamentalnej astronomii pozy
cyjnej Francuzi wyposażyli astronomów w nowy, niezwykl-e 
precyzyjny i wygodny w użyciu instrument: astrolab bez
osobowy pomysłu A. D a n j o n a, dyrektora Paryskiego Obser
watorium Astronomicznego i Instytutu Astrofizycznego. Instru
ment ten pracował na kilku stacjach w programie Między
narodowego Roku Geofizycznego. Jedna pogodna noc wy
starcza, aby astrolab ustalił pozycję bieguna Ziemi z dokład
nością do jednego metra. Można więc dokładnie śledzić naj
mniejsze przesunięcia bieguna, które są bardzo złożone i nie
dostatecznie wyjaśnione. Z drugiej strony astrolab bezosobowy 
pozwolił odkryć niedokładności katalogu FK3 przyjętego jako 
międzynarodowy wzorzec współrzędnych dla astronomii pozy
cyjnej. W szczególności wznoszenia proste gwiazd o deklinacji 
a>+55° i rektascensji CL między 23h i llh są systematycznie 
za małe. Wreszcie obserwacje astrolahem wykryły raptowne 
zmiany w rotacji Ziemi. I tak : w lutym 1956 r. nastąpiła 
zmiru1a okresu rotacji Ziemi o 0.001 sek. Ta zmiana była 
przypuszczalnie związana z silną erupcją chromosferyczną na 
Słońcu. Podobnie około 21. VII. 1959 r. długość dnia raptownie 
wzrosła o 0.85 ms i przypuszcza się, że zmiana ta jest w ja-

*) Patrz ,.Urania" 1956 r., tom XXVII, str. 197. 
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kiś sposób powiązana z silną burzą geomagnetyczną z 15. VII. 
1959 r. 

Badanie dynamiki Galaktyki opiera się na pomiarach ru
chów własnych i prędkości radialnych gwiazd. Pomiar ru
chów własnych jest trudny: wymaga posiadania starych zdjęć 
i znajomości odległości do danych gwiazd. Prędkości radialne 
otrzymuje się bezpośrednio w km/sek. 

Badania te wymagały do niedawna użycia dużych instru
mentów i otrzymywania widma dla każdej badanej gwiazdy 
oddzielnie. Umieszczając pryzmat przed obiektywem jakiegoś 
astrografu otrzymuje się widma całego pola gwiazd, ale te 
widma nie nadają się do pomiarów prędkości radialnych 
z powodu różnej dystorsji w zależności od ich miejsca w ba
danym polu. Ch. F e h re n b a c h, dyrektor Obserwatorium 
w Marsylii i wicedyrektor Obserwatorium de Haute Provence, 
opracował metodę pomiaru prędkości radialnych przy pomocy 
obracalnego pryzmatu obiektywowego a vision directe. w tej 
metodzie, wszystkie czytelne widma (często kilkaset na jednej 
kliszy) nadają się do pomiarów prędkości radialnych. W obser
watoriach Haute Provence i w Marsylii rozpoczęto już wyko
rzystywanie tej metody na skalę "przemysłową". Jest rzeczą 
jasną, że zastosowanie jej na dobrze wybranych obszarach 
nieba, przyczyni się w sposób zasadniczy do szybkiego po
stępu badań dynamiki naszej Galaktyki. 

Ekipy zgrupowane wokół C h a l o n g e' a i B a r b i e r a 
w Paryskim Instytucie Astrofizycznym stworzyły klasyfi
kację gwiazd opartą na cechach widma ciągłego. W tym sa
mym czasie w Obserwatorium Yerkesa M organ i K e e n a n 
opracowali powszechnie dziś przyjętą klasyfikację opartą na 
widmie prążkowym. Obie te klasyfikacje były klasyf:kacjami 
według temperatury i ciśnienia . Już w czasie prac nad spre
cyzowaniem kryteriów klasyfikacyjnych okazało się, że klasy
fikacja dwuparametrowa jest niewystarczająca. W 1952 roku 
Chalonge i jego ekipa podali nową, trójwymiarową klasyfi
kację opartą również na widmie ciągłym *). Do parametrów: 
D - mierzalnej wielkości skoku Balmera i A1 - mierzalnego 
położenia skoku Balmera dodają trzeci cpb - gradient widma 
ciągłego. W tej klasyfikacji gwiazdy otaczające nas leżą na 
jednej powierzchni. Powierzchnia ta charakteryzuje popula
cję I, gwiażdy populacji II tworzą inną powierzchnię. 

Klasyfkacja Chalonge'a wydaje się być klasyfikacją opartą 
na cechach bardz.iej fundamentalnych, niż klasyfikacja Obser-

•) Patrz ,.Urania" 1958 r ., tom XXIX, str. 107. 
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watoriwn Yerkesa. Natężenie bowiem prążków zależy od wielu 
więcej czynników, niż te, jakie uwzględnia klasyfikacja MK. 
Oprócz temperatury i ciśnienia, na natężenie prążków wpływa 
np. obfitość danego pierwiastka, pole magnetyczne i silna ro
tacja. 

W klasyfikacji Chalonge'a parametry D i A1 zależą od tem
peratury i ciśnienia, a parametr <pb może być interpretowany, 
jako wskaźnik składu chemicznego lub wieku gwiazdy. Bada
nia ewolucji gwiazd, przejścia z jednej populacji do drugiej, 
znalazły w tej klasyfikacji nową metodę poznawczą. 

W czasie prac nad nową klasyfikacją Chalange i jego współ
pracownicy odkryli prawo rozkładu ozonu w atmosferze ziem
skiej i prawo absorpcji światła przez materię kosmiczną (L. D i
v a n). 

Od wielu lat w Obserwatorium de Haute Provence J. D u
f a y i D. B a r b i e r wraz ze swymi współpracownikami robią 
duży wysiłek dla wyjaśn:enia cech i własności światła nieba 
nocnego. Uzyskane przez nich rezultaty mają duże znaczenie 
w tej dziedzinie astrofizyki. 

Francuskie badania teoretyczne też zasługują na poważną 
wzmiankę. H. M i n e u r, pierwszy dyrektor Instytutu Astro
fizycznego, zwrócił na siebie uwagę przez swe badania w dzie
dzinie dynamiki gwiazd. On też przez swe badania galaktycz
nych cefeid był jednym z prekursorów obecnych rewizji skali 
wielkich odległości. E. S c h a t z m a n, profesor astrofizyki n a 
Sorbonie, jest kierownikiem aktywnej grupy badaczy. On sam 
stał się jednym z najlepszych znawców białych karłów i jest 
odkrywcą cyklu reakcji jądrowych "proton-proton", który jest 
źródłem energii w większości gwiazd. 

Modele gwiazd, modele atmosfer, modele cefeid są obliczane 
w Paryżu i Meudon, gdzie elektroniczne maszyny liczące są 
na usługach astronomów. Tam przystępuje się też do badań 
w dziedzinie mechaniki nieba - nowe możliwości rachunkowe 
ożywiły zagadnienia, których złożoność wydawata się przewyż
szać siły ludzkie. 

We Francji czynnych jest obecnie 17 badawczych ośrodków 
astronomicznych, w których pracuje około 150 astronomów. 
Oprócz tego istnieje cały szereg amatorskich obserwatoriów 
z obserwatoriami Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego 
w Juvisy i Paryżu na czele. 

Prace francuskich astronomów cieszą się dużym uznaniem 
wśród astronomów innych krajów. Świadczyć o tym może fakt, 
że Francuzi często są wybierani do władz różnych międzynaro
dowych stowarzyszeń. Np. prezesem Międzynarodowej Unii 
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Astronomicznej w latach 1955-58 był A. D a n j o n, a jednym 
z wiceprezesów A. C o u d er, specjalista od szlifowania dużych 
zwierciadeł. Obecnie francuscy astronomowie kierują pracami 
kilku komisji IAU: L. d'Azambuja jest kierownikiem komisii 
10, A. Dolifus - 16, J. Dufay - 21, P. Couderc - 23, P. Mil
ler - 26, Ch. Fehrenbach - 30, J. F. Denisse - 40. 

Powyższy obraz francuskiej astronomii jest na pewno bar
dzo powierzchowny i niepełny. Zwróciłem uwagę na znamienne 
i efektowne osiągnięcia. A iluż to astronomów ma, być może, 
równie znamienne choć mniej efektowne osiągnięcia! Dlatego 
też pragnę przynajmniej zacytować nazwiska, które, oprócz 
dotychczas wymienionych, chlubnie już zapisały się w historii 
francuskiej astronomii: F. B a l d e t- jeden z pierwszych ba
daczy fizyki komet, długoletni przewodniczący komisji 15 IAU, 
N. S t o y k o - odkrywca sezonowych zmian w ruchu obro
towym Ziemi, J. R 6 s c h - dyrektor, projektodawca i reali
zator nowego wyposażenia Obserwatorium Pic du Midi. 

(Artykuł opracowano głównie na podstawie Informations Scien
tifiques Francaises, 1960, nr 2, str. 16). 

KRONIKA 

Interesujące odkrycie polskiego astronoma 

Już dwukrotnie, w roku 1913 i 1946, astronomowie obserwowali 
wybuchy WZ Sge jako gwiazdy Nowej. W roku 1945 M. F. W a l ker 
stwierdził u tej gwiazdy zmiany jasności o okresie około 40 minut. 
Wreszcie latem 1961 roku R. P. Kra f t obserwując widmo WZ Sge 
pięciametrowym teleskopem wykrył, że gwiazda ta jest układem pod
wójnym, którego składniki krążą wokół siebie z prędkością 700 km/sek. 
Czas pełnego obi·egu wynosi ok. 80 minut. 

W celu dokładniejszego zbadania tej gwiazdy, młody warszawski 
astronom Wojciech Krze m i ń ski, przebywający wówczas w Obser
watorium Licka przeprowadził fotoelektryczne obserwacje WZ Sge 
90 cm reflektorem w celu przeanalizowania zmian jasności. Niestety, 
w odległości zaledwie 8" od Nowej znajduje się gwiazda jaśniejsza 
od niej w widzialnej części widma. Z tego względu obserwacje pro
wadzone były w ultraf.iolecie, gdzie jasność zakłócającej gwiazdy była 
znacznie mniejsza. 

Obserwacje W. Krzemińskiego wykazały, że mamy do czynienia 
z gwiazdą podwójną zaćmieniową o okresie 81 minut 38 sekund. Po
nadto wykazuje ona dość nieregularne zmiany jasności o charakterze 
rozbłysków. Obserwacje, zarówno fotometryczne W. Krzemińskiego, 
jak i spektroskopowe J. L. Gr e e n st e i n a wskazują na to, że cały 
układ zanurzony jest w rozległej atmosferze gazów, które wypływają 
z jednego lub z obu składników. 

Tak więc WZ Sge jest niezwykle ciekawą gwiazdą podwójną o naj
krótszym znanym okresie, kilkakrotnie mniejszym od jakiegokolwiek 
innego. Dalsze obserwacje są w toku i przyniosą niewątpliwie wiele 
interesujących szczegółów. B. Paczyński 
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Efekty akustyczne towarzyszące meteorom 

Przelotom wielkich meteorów w atmosferze towarzyszą nie tylko 
efektowne zjawiska świetlne, ale również i bardzo silne niekiedy efekty 
akustyczne. Zwykle mniema się, że pochodzą one od detonacji -
wybuchu meteoru. Pogląd ten jest jednak błędny i błędem jest uży
wanie nazwy meteory detonujące w stosunku do tych meteorów, któ
rych przelotowi towarzyszyły dźwięki. Pomijając efekty elektrafo
niczne (o których napiszę innym razem) dźwięki te pochodzą od fali 
uderzeniowej powstającej w czasie przelotu meteoru w atmosferze. 
Fala taka powstaje w atmosferze wtedy, gdy jakiś przedmiot porusza 
się w niej szybciej niż dźwięk . Dźwięki te mają więc identyczną przy
czynę i charakter jak dźwięki wywoływane przez przelatujące w atmo
sferze pociski. Czoło fali uderzeniowej wywoływanej przez meteor leży 
na powierzchni stożka, którego wierzchołkiem jest meteor. W rzeczy
wistości tworząca stożka nie jest linią prostą, gdyż szybkość meteoru 
w atmosferze maleje, a jednocześnie zmienia się prędkość rozchodzenia 
się głosu, ze względu na zmianę gęstości i temperatury atmo>fery. 
W miarę więc spadania meteoru w coraz głębsze warstwy atmosfery 
i zmniejszania się jego prędkości, stożek ten staje się coraz bardziej 
rozwarty. 

Wywołane przez falę uderzeniową dźwięki rozprzestrzeniają si~ 
w atmosf!rze i docierają do Ziemi. Na ich słyszalność zasadniczy 
wpływ mają opisane wyżej zjawiska, nachylenie trajektorii meteoru 
względem horyzontu i miejsce "obserwacji". Jeżeli meteor spada pio
nowo w dół, to wówczas obszar słyszalności efektów akustycznych 
będzie miał postać koła (pomijając takie czynniki jak wpływ wiatru 
itp). Linie jednakowei siły dźwięków (izofony) będą miały postać 
okręgów koncentrycznych względem środka tego kola. Jeżeli meteor 
leci równolegle do powierzchni ZiEmi to wówczas obszar słysza lności 
efektów akustycznych ma postać pasa, a izof·ony są liniami równo
ległymi do rzutu tra jektorii meteoru na powierzchn ię Ziemi. Gdy 
meteor spada pod kątem do powierzchni Ziemi, co zwykle się zdarza, 
izofony na powierzchni Ziemi stanowią krzywe powstałe z rzutu 
stożka na powierzchnię Ziemi wzdłuż linii stanowiącej przedlużenie 
początkowej trajektorii meteoru. Punkt maksymalnego nasilenia efektów 
akustycznych nie pokrywa się więc z ewentualnym punktem spadku 
meteorytu. Odległość tych punktów może wynosić więcej niż kilka
naście kilometrów. 

Dźwięki powstające przy przelocie meteorów są bardzo różnorodne 
i szczegółowe ich opisywanie i wyjaśnianie zbyt daleko by nas prowa
dziło. Ta różnorodność dźwięków pochodzi stąd, że: źródło dźwięków -
meteor nie jest nieruchome, ale szybko przemieszcza się w przestrzeni, 
czas powstawania dźwięków jest dość długi, intensywność i charakter 
dźwięku wzbudzanego zmienia się (zmienia się bowiem prędkość i wiel
kość meteoru, gęstość i temperatura atmosfery itd.). Czas trwania 
dźwięków wynosi zwykle od niewielu sekund do kilkunastu minut 
(przeważnie kilkanaś'cie sekund). Zależy to od wielkości meteoru i cha
rakteru jego trajektorii. Moc wytwarzanych fal głosowych zależy od 
wielkości meteoru i jego szybkości. Obliczenia wykazują, że około 10% 
energii ruchu meteoru zamienia się w energię f·al głosowych. Biorąc 
pod uwagę, że meteor o masie 100 g, prędkości 30 km/sek. i czasie 
lotu w atmosferze 5 sek., wyzwala moc około l O 000 KW to powstała 
w wyniku jego przelotu fala głosowa będzie miała moc około l 000 KW. 
Ponieważ ucho jest niezwykle wrażliwe na dźwięki (lQ-16 wat/cm2) 
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widać, że przelot takiego meteoru wywoła na dość dużym obszarze 
Ziemi wyraźne efekty akustyczne. Słyszalne one będą na obszarze około 
2. 0 km2 . Meteor o masie rzędu 100 kg wywołuje efekty akustyczne 
słyszalne na obszarze około 10 000 km2• Meteoryty giganty, takie jak 
Tunguski (o masie rzędu 40 milionów kg) powodują efekty akustyczne 
słyszalne na obszarze milionów k m2, a więc w zasięgu ponad lvOO km. 

Wytwarzanie przez meteor dźwięków słyszalnych z Ziemi zaczyna 
się zwykle dopiero na wysokości 50-55 km, gdyż wyżej atmosfera 
jest zbyt rozrzedzona, aby dźwięki dostatecznie dobrze przewodziła. 
Wskutek tego większość meteorów jest "bezdźwięczna". Nie dolatują 
one bowiem z kosmiczną prędkością do tej wysokości. Obliczenia 
wykazują, że nawet meteor o masie tylko l g byłby słyszalny na Ziemi, 
gdyby mógł dolecieć z prędkością kosmiczną do tej wysokości. 

Oprócz dźwięków wywoływanych przez falę uderzeniową powstają 
jeszcze dźwięki drugiego rodzaju. Otóż meteor (za wyjątkiem okazów 
najwi~kszych - kraterotwórczych) po wtargnięciu do atmosfery szybko 
zosta7e całkowicie zahamowany. Fotem zaczyna spadać już tylko pod 
wpływem przyciągania Ziemi, podobnie jak rzucona z dużej wysokości 
bomba i w końcowej części swej drogi może osiągnąć dość dużą 
prędkość (kilkaset m/sek.). Ponownie więc przelot meteoru staje się 
~ródłem dźwięków, znacznie słabszych niż poprzednio, niemniej jednak 
możliwych do usłyszenia w otoczeniu miejsca spadku. 

Z.iawiska akustyczne towarzyszące przelotowi wielkich meteorów są 
niezwykle cenne dla badania ich ruchu. Analiza tych zjawisk pozwala 
określić: wielkość meteoru, jego p1ędkość i położenie traj~ktorii, a na
wet niektóre inne dane. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy sam 
przelot meteoru nie był widoczny, np. ze względu na zachmurzenie. 
Niekiedy zdarza się, że meteor widziany w jednym miej;cu został 
usłyszany w innym. Np. 7 X 1868 r. pojawił się, nad Anglią meteor, 
który słyszano w Paryżu. Meteorowe efekty akustyczne należą do 
bardzo rzadkich zjawisk. Towarzyszą one tylko przelotowi najjaśniej
szych bolidów, które stanowią tylko około 5°/o bolidów pojawiaiących 
się w naszej atmosferze. Ponieważ same bolidy są dużą rzadkością, 
więc meteor któremu towarzyszą efekty akustyczne jest zjawiskiem 
wyjątkowym i nie każdy nawet astronom ma szczęście go zaobserwo
wać. Tym cenniejsze są więc tutaj obserwacje przypadkowych obserwa
torów. Ogólnie można powiedzieć, że meteor taki wywołuje zwykle 
spadek meteorytów i może być widziany w dzień. Ponieważ ilość 
meteorytów spadających w ciągu doby na Ziemię ocenia się na kilka, 
sądzić należy, że ilość meteorytów którym towarzyszą dźwięki, nie 
przekracza zapewne kilkunastu. 

Ciekawym zjawiskiem •jest to, że niekiedy obszar słyszalności 
efektów akustycznych towarzyszących przelotowi wielkiego meteoru, 
ma postać pier§cieni przedzielonych pasem niesłyszalności efektów 
akustycznych. Jest to wynikiem załamywania się i odbijania f·al 
głosowych od pewnych warstw stratosfery. 

A. Marks 

Milion obserwacji zorzy polarnej 

Głównym celem Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 
1957-58 było z.badaiilie najmniej znanych rejonów naszej planety, 
a więc przede wszystkim Antarktydy i górnych warstw atmosfery. 
Jeden ze sposobów badania właściwości fizyc~ych jonosfery stanowią 
obserwacje zórz polarnych. Jarzą się one na pułapie około 100 km 
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i wyżej. Duże znaczenie mają równoczesne obserwacje zórz dokooywane 
z różnych okolic globu. Pozwalają one nie tylko wyznaczyć wysokość 
zórz, ale także wniknąć w skomplikowaną przestrzenną strukturę tzw. 
draperii. Oczy ludzkie, ten naturalny podwójny szerokokątny teleskop, 
jak najlepiej nadają się d') tych dostrzeżeń . 

W czasie trwan ia MRG wykonano milion wizualnych obserwacji 
zórz polarnych. Wyszły ooe ostatnio drukiem w formie 15 prac wy
pełniających 12 sprawozdanie MRG, opublikowane przez Narodową 
Akademię Nauk w Waszyngtonie. 

J. Gadomski 
(wg. Sky and Telescope, XXI, str. 256, 1961) 

Spadek sztucznego meteoru 

W ramach programu obserwacji meteorów przez astronomów 
Obserwatorium Harr-wardzkiego baza rakietowa w Wallap (Wirginia) 
stworzyła w dniu 21. IV. 1961 r. sztucz.ny meteor wrzucony z prę
dkością kosmiczną do atmosfery ziemskiej. Eksperyment odbył się 
w następujący spooób. Zastosowano - po raz pierwszy w astronau
tyce - siedmio stopniową rakietę typu Trailblazer. Miała ona masę 
3.5 tony i 27 m długości. Napędzana była paliwem stałym. Odstrzał 
nastąpił pod kątem 80° do horyzontu w kierunku Atlantyku, który 
miał pochłonąć meteor. 

Pierwsze 4 stopnie wywindowały rakietę w ciągu 5 minut na 
wysokość 282 km. Dalsze odpaliły kolejno w czasie jej powrotu na 
Ziemię, nadając meteorowi - mniej więc ej na wysokości 200 km -
prędkość 11.17 kn1/s k. Na tej wysokości była to już prędkość hiper
boliczna. MeteoT biegł po torze w przybliżeniu równoległym do toru 
startowego. Stanowiła go kula stalowa, która - pokonując opór 
atmosfery - dawała wszystkie zjawiska, jakie obserwujemy u meteo
rów naturalnych. Obserwacje były prowadzone za pomocą radaru 
i 1Jeleskopów op Lycznych w dogodnych warunkach, w z góry przewi
dzianym czasie, co u meteo~rów naturalnych nie jest wykonalne. 

J. Gadomski 
(wg. Sky and Telescope, XXI, str. 332, 1961) 

Jeszcze jedna hipoteza o kosmolicie Tunguskim 

Znany astronom radziecki W. G. F i e sjen k o w opublikował now<t 
hipotezę dotyczącą kosmolitu Tunguskiego z 1908 r., który, jak wia
domo, spowodował ogromną eksplozję nie zostawiając na powierzchni 
ziemi żadnych, choćby małych, cząstek meteorytowych ani kraterów. 
Według hipotezy Fiesjenkowa kosmolit Tunguski był po prostu małą 
kometą. Warkocz tej komety został zatrzymany przez atmosferę ziemską 
na wysokości kilkuset kilometrów powodując, wskutek prostego roz
proszenia promieni słonecznych, zjawisko nienormalnie jasnych nocy, 
jakie wówczas obserwowano. Natomiast !ądro komety, którego masę 
można ocenić na kilka milionów ton, a średnicę na kilkaset metrów, 
składające się z bryłek stałych, przedostało się aż na wysokość 5-6 km, 
gdzie rozpoczął się ciąg eksplozji zapylających atmosferę całej pół
nocnej pólkuli i powodując obserwowane następnie zmniejszenie prze
zroczystości atn1osfery. 

Konrad Rudnicki 
(Wg Astronomiczeskij Zurnal XXXVIII, str. 577, 1961) 
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OBSERWACJE 

Obserwacje czwartego radzieckiego satelity Ziemi 

Wysłrzelony dnia 15 ma:a 1960 r. przez Związek Radziecki sztuczny 
satelita Ziemi (Sputnik IV) stworzył trzy obiekty widoczne nieuzbro
jonym okiem: l. Rakietę nośr.ą (1960 E 1) która jako samodzielny sate
lita okrążała Ziemię, 2. Statek kosmiczny (1960 E 2) oraz 3. Pojemn!k 
(1961; E 3), który odłączył się 19 V. od satelity. Przy tej operacji -
ktćra z powodu defektu aparatury nie odbyła się pomyślnie (kabina 
miała się obniżyć i spłonąć w gę3tych warstwach atmosfery) - orbity 
satelity i kabiny zmieniły s :ę znacznie. Apogeum wzrosło z 369 do 
690 km oraz czas obiegu wydłużył się z 91 na 94 minuty. 

Obserwacje wykonane za pornorą lunetek typu AT-l specjalnie 
do tego celu dostarczonych przez Związek Radziecki, miały następu
jący przebieg: 

Dnia 2 czerwca obserwowano od 22h 56m do 22h 59m przelot rakiety 
nośnej . Przelot nastąpił na południowo-wschodnim niebie na wyso
kości ok. 30° nad horyzontem. Ustalono jedną pozycję (obserwator 
J. Ja b l oń ski) w okolicy a i ~ Węilownika oraz jedną (L. W o h l f e i l) 
w okolicy ok. s• poniżej Deneba (a Cyg). 

Satelita widoczny był jako doś'ć szybko posuwająca się gwiazda 
ok. 2 wielkości. Ciekawe by'y szybkie i regularne zmiany blasku 
od 2m do 4m w czasie zaledwie 0,4 sekundy, spowodowane koziołko
waniem rakiety. W dniu następnym (3 czerwca) obsErwacje przelotów 
przedstawiały się bardziej atrakcyjnie. O godz. 22h2Sm dostrzeżono 
właściwego satelitę (1960 E 2) i ustalono jego pozycje w okolicy ~ Cyg. 
Wkrót::e potem za~.:ważono, że kilka stopni powyżej satelity, równolegle 
do jego trajektorii, szybuje rakieta nośna (obiekt 196J E 1), łatwa do 
poznania z powodu szybkich zmian blasku. Robiło to wrażenie, że 
raJ< i et a nośna dogoni i wyprzedzi satelitę. Prawdopodobnie tak też 
było, ponieważ rakieta nośna poruszała się na pierwotnej orbicie 
z czas rm obiegu 91 minut, satelita zaś wolniej - z czasem obiegu 
94 minuty. Po o§miu minutach przelatywał trzeci obiekt - pojemnik. 
Ustalono pozycję w pobliżu gwiazdy y Wężownika. Satelita i pojemnik 
były obiektami niemal równej !asności (3m,5) i wykazywały tylko 
wolne i nieznaczne zmiany blasku. 

W dniu 4 czErwca obserwowano przeloty satelity (o 22h04m) oraz 
poj zmnika f22h 12m). Pozycje w obu wypadkach ustalono między 
gwiazdozbiorami Strzaly i Delfina. Dnia 8 czerwca obserwowano sate
litę (1960 E 2). Pozycje ustalono w pobliżu Warkocza Bereniki. W dniu 
11 czerwca o 22hJSm obserwowano przelot pojemnika. 

Po dłuższej przerwie, w dniu 22 czerwca obserwowano znów prze
lot rakiety nośnej. Ustalono cztery pozycje w różnych częś'ciach nieba. 
Również dnia następnego (23 czerwca) ustalono jedną pozycję tra
jektorii rakiety nośnej. :Cnia 24 czerwca z kolei obserwowano przelot 
satelity (obiekt 1960 E 2). Ustalono dwie pozycje na niebie - w Psach 
Gończych oraz w Koronie. Ostatnie obserwacje teg0 cyklu dokonano 
w dniu 25 .czerwca obserwując przelot rakiety nośnej. 

Z powodu precesji oraz ruchu postępowego Ziemi orbita satelity 
przesuwa się tak, że przeloty następują coraz wcześniej, przypadając 
po pewnym czasie na godziny dzienne. Satelita staje się więc niewi
doczny na kilkanaście tygodni. Następny okres widoczności przypadał 
na miesiąc wrzesień - październik. Jednak z powodu bardzo niesprzy
jających warunków atmosferycznych obserwacje nie mogły już być 
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takie liczne. Rakiety nośnej już więcej nie obserwowano - ponieważ 
w międzyczasie spłonęła. Obserwowano w dniu 2 października przelot 
pojemnika oraz dnia 4 października przelot satelity ustalając po 
dwie pozycje. 

Slużba obserwacyjna sztucznych satelitów Ziemi jest organizacją 
międzynarodową, a ponieważ brak na ten temat odpowiednich publi
kacji - wszystko tkwi w g ębokiej tajemnicy. Nie omieszkam więc 
skorzystać z okazji i poświę~ić tej sprawie kilka słów. 

Słdba obsrrwacyjna SSZ (sztucznych satelitów Ziemi) powołana 
jest przez dwa ośrodki dyspozycyjne: radziecki w Moskwie, tzw. 
Moskwa-Kosmos, oraz amerykański z siedzibą w Waszyngtonie. Każdy 
oś'rod·ek dyspozycyjny dysponuje pewną liczbą stacji obserwacyjnych 
(radzieckich jest 232, amcrykań5kich 422) rozsianych po całej kuli 
ziEmskiej. Każda stacja opatrzona jest numerem kodowym - radzieckie 
składają się z trzycyfrowych, amerykań.;kie z czterocyfrowych liczb. 
Przez przydzielenie poszczególnym kontynentem i krajom pewnych 
grup liczb, za pomocą samego numeru kodowego stacji można nie 
tylko ustalić do kogo stacja ta należy, ale ttż, gdzie się znajduje. 

Zestawienia stacji z adresami oraz dokładnymi współrzędnymi 
geograficznymi znajdują się w ośrodkach dyspozycyjnych, bądź ogła
szane bywają w biuletynach wydawanych przez te ośrodki. O ile nad 
którąkolwiek stacją następuje przelot satelity w takich okoliczno
ściach, że może być obserwowany przez tę stację, ośrodek dyspozycyjny 
wysyła depeszę - zaszyfrowaną specjalnym kodem składającym się 
z samych cyfr - zawierającą wszystkie niezbędne dane do obserwacji 
przelotu, np. datę i moment oraz przybliżone miejsce przelotu. Depesze 
wysylają specjalnymi państwowymi liniami telegraficznymi, np. w Pol
sce do tego celu wykorzystuje się linie telegraficzne Pań>twowego 
Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Po dokonanej obserwacji 
stacja zaszyfrowuje wyniki obserwacji i przekazuje tą samą drogą 
do oś rodka dyspozycyjnego. 

W Polsce znajduje się obecnie 9 czynnych stacji obserwacyjnych 
SSZ: Wroclaw, Kraków, Poznań, Warszawa i Józefosław - obserwa
toria uniwersyteckie i politechniczne, Borowiec - stacja szerokościowa 
PAN, Zegrze - stacja Komitetu Międzynarodowej Współpracy Geofi
zycznej, Chorzów - Planetarium oraz Gdańsk - Obse:rwatorium 
Ludowe P. T. M. A. 

Całokształt pracy polskich stacji koordynuje Komitet Międzynaro
dowej Współpracy Geofizycznej PAN. Komitet ten wydaje biuletyny, 
w których znajdu;ą się prócz obserwacji polskich stacji ciekawe mate
riały dotyczące zagadnienia SSZ. 

Stacje obserwacyjne wyposażone są częściowo przez ośrodki dyspo
zycyjne. Stacja nr 161 Ludowego Obserwatorium Astronomicznego 
w Gdań3ku-Oliwie otrzyma'a np. 18 lunetek typu AT-l. Są to lunetki 
z obiektywami o średnicy 50 mm z powiększeniem 6X i polem widze
nia u•, wyposażone w płaskie zwierciadło przed obiektywem umożli
wiające wygodną obserwację. 

W gronie polskich stacji, stacja P. T. M. A. w Oliwskim Obserwa
torium zajmuje zaszczytne mie!sce, co znajduje wyraz w Nr l Biule
tynu Komitetu MWG z lutego 1960 r. Stacja nasza jest jedyną stacją, 
która przeprowadza regularne obserwacje fotograficzne, a z ogólnej 
liczby blisko tysiąca obserwacji polskich stacji - 350 przypada na 
stację w Oliwie. 

L. Wohlfeil 
Stacja Astronomiczna PTMA 

w Gdańsku-Oliwie 
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Obserwacje gwiazdy zmiennej AF Cygni 

Gwii!zda AF Cvg.,i jest ~·.ria7dą 
półregularną o średnim okresie 94«;11; 
średnia jasność zmienia się również 
periodycznie z okresem około 960 dni 
(P. Ku l i k o w s ki - "Poradnik mi
łośnika astronomii"). W "Ogólnym ka
talogu gwiazd zmiennych" AF Cygni 
jest scharakteryzowana jako gwiazda 
półregularna powoli zmienna (typ 
m1ienności: SRb). 

W latach 1955-1960 członkowie 
Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA wy
k:onali łąC2lnie 555 wizualnych obser
wacji tej gwiazdy, w tym: A. B i
sk u p ski 114, H. Kac z m a-
r e k 60, Z. Ki e ń ć 165, 
L. W o h lf e i l - 141, A. Wrób l e w
s k i 75 obserwacji. W trakcie 
opracowania zestawiono indywidualne 
wykresy zmian blasku. Z wykresów 
tych wyznaczono 14 indywidualnych 
momentów maksimum blasku i 9 in
dywidualnych momentów m1mmum. 
Momenty te podme są poniżej. 

Załączony rysunek ilustruje zmiany 
blasku AF Cyg w latach 1957-!959 
według obserwacji Z. Ki e ń c i a. 
W okresie tym wystąpiły cztery wy
raźne maksima (ich momenty podane 
są powyżej). Prócz tego dają slię 
zauważyć dwa bardzo niepewne ma-
ksim3. około momentów: J. D. 2436140, 
2436425. Nie biorąc pod uwagę tych 
dwó~h ostatnich maksimów otrzym:ł
libyśmy we wspomnianych latach 
zmiany blasku AF Cygni o znacznie 
dłuższym okresie, niż to wynika 
z danych przytoczonych na początk1.1 
tej notatki. Okres scharakteryzowany 
tylko czterema wysokimi maksimami 
wynosi około 170 dni; wynik ten może 
być jednak podwojonym okresem 
o długości 94<;11. W każdym razie 
narzuca się uwaga, że co drugie 
maksimum jest wysokie (jeśli osta
tecznie przyjmie się, że realnie wy
stąpiły także maksima niższe odpo
wiednio w momentach: 2436140 
i 2436425). 

Szczegółowe opracowanie, wraz 
z oryginalnymi ocenami, podane bę
dzie w "Dodatku Naukowym do 
Uranii". 



Momenty minimum 
J. D. 2435230 A. Wróblewski 

35985 Z. Kieńć 
36090 A. Biskupski 
36100 Z. Kieńć 
36290 Z. Kieńć 
36460 A. Biskupski 
36460 H. Kaczmarek 
36475 Z. Kieńć 
36660 Z . Kieńć 
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Momenty maksimum 
J. D . 2435380 A. Wróblewski 

36045 A . Biskupski 
36045 Z. Kieńć 
36050 L. Wohlfeil 
36230 Z. Kieńć 
36365 H. Kaczmarek 
36370 z.. Kieńć 
36380 A. Biskupski 
36540 A. Biskupski 
36550 H. Kaczmarek 
36555 Z . Kieńć 
36700 z. Kieńć 
36710 A. Biskupski 
37180 A. Biskupski 
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Henryk Kaczmarek (Łódź) 

Obserwacje gwiazdy półregularnej a. Orionis 

a. Orionis (Betelgeuze) jest gwiazdą zmienną półregularną o podsta
wowym okresie 2070 dni. Zakres zmian OTP4-1TP3. Typ widm:>wy M2. 
Wiadomo ponadto, że na zasadnicze wahania nakładają się fale o dłu
gości od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA obserwowali gwia
zdę a. Ori w okresie - luty 1954 - kwiecień 1961, gromadząc łącznie 
materiał obserwacyjny w postaci 367 w izualnych ocen blasku, w tym: 
A. Biskupski 73, W. Jodłowski 14, H. Kaczmarek 63, 
Z. Ki e ń ć 22, B. S z c z e p a n k o w s k i 22, A. S z y m a ń s k i 23, 
A. Wrób l e w s k i 134 obserwacje. 

W wyniku opracowania zestawiono średnią krzywą zmian blasku 
(rys. l) w jednolitym systemie. Wykres ten pozwolił wyznaczyć 10 mo
mentów maksimum i 7 momentów minimum blasku, odnoszących się 
do krótkookresowych fluktuac :i. 

l 
l 
l 

~ 

l O-~ Moment 

l 
Moment E maksimum maks1mum 

J. D. 2435200 - 7 -28 J. D. 2435520: 
425 -6 +n 840 

< 790 -4 <+ 4 2436216 
930 - 3 -42 460 

2436175 -2 +17 568 
~ 290 : -l -54 996 

540 o +lO 2437240 
660 l -.,.-56 
880: 2 -22 

2437290 
l 

4 +16 

Odskoki 0-C liczono na podstawie elementów: 
Max = J . D. 2436 530 + 186 X E 
Min = J . D. 2436 608 + 204 X E 

l 
= 
E-~ o- e 

- 5 -68 
- 3 +ts 
- 2 +16 
- l +56 

o -40 
2 -20 
3 +20 

Wynika stąd, że fluktuacje nakładające się na zasadnicze wahania 
można scharakteryzować średnim okresem wynoszącym około 195 dni. 
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Po scałkowaniu krzywej na rysunku l uzyskano zmiany blasku 
(rys. 2) związane z okresem 2070 dni. Wyznaczono momenty: 

m= minimum = J. D. 2435 925 
M = maksimum = J . D. 2435 875 

2436 925 

o. s et 0..-i. 

O. l 

0.9 

1.1 

24~5000 243(, •.• Z43? ••• 

Rys. l. 

M- m = 1000d, a więc zmiany związane z okresem 2070 dni wy
kazały dobrą symetryczność. 

"Ogótny Katalog Gwiazd Zmiennych" (OKPZ - 1958) podaje nastę
pujące elementy: 

Min= J. D. 2410 600 + 2070 XE 
Zaobserwowany moment minimum w 1957 roku daje dla E = 12 od

skok 0-C = +485d. 

Rys. 2. 

Poniżej podajemy wykaz gwiazd porównawczych: 
A = a Aurigae (Capella); typ w idmowy G1, 
B = a Canis Minoris (Procyon); typ widmowy F5, 
C = a Tauri (Aldebaran); typ widmowy K5, 
D = B Geminorum (Pollux), typ widmowy KO, 
E = a Persei (Mirfak); typ widmowy F5. 

Szczegóły opracowania, wraz z listą oryginalnych ocen, zamiesz
czone będą w "Dodatku Naukowym do Uranii". 

Andrzej Biskupski, Henryk Kaczmarek 
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NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Gwiazdy wielokrotne 
żartobliwie można by powiedzieć, że gwiazdy są towarzyskie -

nie lubią samotności. Mniej więcej co trzecia gwiazda jest gwiazdą 
podwójną. Nie znaczy to jednak wcale, że można to bezpośrednio za
uważyć przez teleskopy, gdyż większość tych układów jest bardzo 
,.ciasna" i odkrywa się je metodami analizy widmowej poprzez zaob
serwowanie w widmie pojedyńczej pozornie gwiazdy dwóch widm na 
siebie nałożonych, pochodzący(h od jej składników. 

Jeszcze bardziej o "towarzyskich" skłonnościach gwiazd świadczą 
gromady gwiazd. 

Oczywiście mówiąc o "towarzyskości" gwiazd nie należy sądzić, że 
dążą one w przestrzeni do powiązania się w grupy, jest wręcz prze
ciwnie. Jeżeli więc grupy takie istnie: ą, to świadczy to o tym, że 
gwiazdy bardzo często powstają z obłoków materii ciemnej nie po
jedyńczo, ale właśnie grupami. 

Zarówno o ciekawych gromadach gwiazd jak i o gwiazdach pod
wójnych możliwych do obserwacji amatorskimi instrum entami już pi
sałem. Obecnie podam nieco wiadomości o kilku gwiazdach wielo
krotnych, stanowiących jakby etap przejściowy między gwiazdami pod
wójnymi a grcmadami gwiazd. 

Łatwą do odnalezienia na niebie jest gwiazda 0 Ori, która znaj
duje się w Mgławicy Oriona. Już przez zupełnie niewielką lunetę 
widać, że jest to uk!ad składający się z czterech białych gwiazd o ja
snościach: 6f'!l8, 7IP9, 5f'!l4, 6IP8. Kątowa odległość składników od pierw
szej gwiazdy jest następująca: 8('8, 13('6, 21 ('6. Odległość układu od 
nas wynosi 180 ) l. św. 

Również łatwo odszukać na niebie białą gwiazdę l:UMa (2f'!l4) leżą::ą 
na "zgięciu ogona Wielkiej Niedźwiedzicy" i noszącą arabską nazwę 
Mizar (Rumak). Już gołym okiem widać, że jest ona podwójna. Znaj
dująca się tuż przy niej słabsza gwiazda nosząca arabską nazwę Alkor 
(Jeździec) ma jasność 4IP2. Kątowa odległość Mizara i Alkora wy
nosi 707". Dojrzenie tych dwóch gwiazd oddzielnie może być uważane 
za swego rodzaju próbę wzroku. Podwójność układu jest natury pers
pektywiczne;, jed111ak sam Mizar leżący od nas w odległości 99 l. św. 
jest gwiazdą podwójną, co można zauważyć za pomocą lornetki. 
Kątowa odległość składników wynosi 14('5, a jasność 2f'!l4 i 4f'!l0. Mamy 
więc do czynienia z układem potrójnym. Jest ciekawe, że składniki 
tego układu są jeszcze spektroskopowo podwójne, tego już jednak bez
pośrednio nie widać. 

Ciekawy układ poczwórny znajduje się w pobliżu najjaśniejszej 
gwiazdy letniego nieba - Wegi. Jest to biała gwiazda e Lyr. Już przez 
małą lornetkę widać, że jest ona podwójna. Podwójność ta ma cha
rakter perspektywiczny. Odległość składników wynosi 208", a ich ja
sności 4f'!l7 i 4IP5. Z kolei każda z tych gwiazd (E1 Lyr i e2 Lyr) jest 
fizycznie podwójna, ale aby to dojrzeć trzeba już mieć lunetę. Odle
głość składników Et wynosi bowiem 3('1 (jasności 5IP1 i 6IPO), a skład
ników r2 tylko 2('3 (jasności 5IP1 i 5f'!l4). Mamy więc układ poczwórny 
optyczno-fizyczny. A. Marks 

Otwarta gromada gwiazd Hiady w gwiazdozbiorze Byka 
Wokół najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Byka, czerwonego Alde

Barana (a Tau, jasność 1IP39) jest widoczna na niebie rozległa i luźna 



26 URANIA 

otwarta gromada gwiazd Hiady. Kątowe rozmiary jej wynoszą aż 400 ' 
(13 tarcz Księżyca). Gromada liczy około 100 gwiazd, z których naj
jaśniejsze mają jasność 4m, więc są widoczne okiem nieuzbrojonym. 
Odległość gromady od Ziemi wynosi tylko 120 lat światła, jest to więc 
najbliższa względem nas gromada gwiazd. Ponieważ gromada jest poło 
żol!1a na niebie blisko ekliptyki, więc stosunkowo często zdarza się, że 
jest ona zasłaniana przez Księżyc, co daje możliwość wykonania cieka
wych obserwacji o charakterze astrometrycznym. Ze względu na duże 
rozmiary kątowe gromada nie mieści się na ogół w polu widzenia lor
netki. Jest też mniej efektowna od pobliskich Plejad, ze względu na 
zbytnie rozproszenie gwiazd. Okres dobrej widoczności gromady w Pol
sce w godzinach wieczornych przypada podobnie jak dla Plejad na 
miesiące październik - kwiecień . 

A. Marks 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Chrześcijańskie nazwy gwiazdozbiorów 

H i p p ar c h z Nikei (II w. p. n . e.), najwybitniejszy astronom sta
rożytności opracował pierwszy katalog gwiazd, który obejmował 1022 
gwiazdy podzielone na 48 gwiazdozbiorów. W katalogu tym przekazał 
on nam nazwy gwiazdozbiorów, które pochodzą prawdopodobnie od 
Egipcjan. W XVII wieku te pierwotne nazwy usiłowano zastąpić 
innymi. W e i g e l z Jeny chciał gwiazdozbiorom zwierzyńcowym dać 
nazwiska rodów panujących, zaś B e d a i inni astronomowie - teo
lodzy proponowali usunąć z map nieba wszystkie nazwy mitologiczne, 
a na ich miejsce wprowadzić imiona osób świętych i biblijnych. 

Zadania tego podjęli się Jan B a y er (1572-1625) i Julian Schiller 
(1580-1627). Opracowali oni atlas nieba, który pt. "Coelum stellarum 
Christianum" został wydany w 1627 r. W atlasie tym gwiazdozbiory 
zwierzyńcowe otrzymały imiona 12 apostołów, np.: Baran - św. Piotr, 
Byk - św. Andrzej itd . Kasjopeję nazwali oni Marią Magdaleną , 
Pegaza - Gabrielem, Oriona - św. Józefem. Proponowali oni również 
zmienić nazwy planet, Słońca i Księżyca (Słońce nazwali Chrystusem, 
Księżyc - Marią). 

Dodać należy, że Bayer w 1603 r. wydał atlas nieba pt. ,,Urano
metria", w którym zachowuje mitologiczne nazwy gwiazdozbiorów. 
Atlas ten w astronomii znany jest z tego, że jaśniejsze gwiazdy 
w każdym gwiazdozbiorze po raz pierwszy oznaczone zostały literami 
alfabetu greckiego. 

St. R. Brzostkiewicz 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. Eugeniusz B a n a szczyk : "Człowiek i niebo", str. 157, cena 
zł 10.- . 

Autor w ciekawy sposób podaje podstawowe wiadomoś'ci z astro
nomii, ukazując, jak w rozwoju historycznym kształtowały się poglądy 
na świat i jego budowę . 

2. R. G. P e re l m a n : "Zwiozdnyje korab! i", str. 62, cena zł 1,30 *). 

*) Do nabycia w księgarniach radzieckich i Klubach M. P . i K. 
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Autor, wytrawny popularyzator - znany z doskonałych i niezwykle 
interesujących książek popularnych z astronomii fizyki i matematyki
w niewielkiej broozurce przedstawia podstawowe wiadomości z astro
nomii, związane z zagadnieniami podróży kosmicznych. Szczególnie 
ciekawe są rozmaite porównania i przykłady liczbowe, przy pomocy 
których autor przybliża czytelnikowi trudne pojęcia. 

3. Dziewiąty numer czasopisma "Iskustwiennyje Sputniki Ziemli'· 
(str. 110, cena zł 8,20) przynosi obszerne materiały dotyczące foto
grafowania drugi,ej strony Księżyca . Prace różnych autorów informują 
czytelnika o metodach opracowywania fotografii Księżyca uzyskanych 
podczas lotu III Łunnika. Załączono również liczne reprodukc je ory
ginalnych zdjęć drugiej strony Księżyca oraz dokładną mapę uzyskaną 
w wyniku opracowania tych zdjęć. 

Maria Paiików 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

12. I. 1812 r. urodził się Herkules Dembowski 

Herkules D e m b o w ski należy do grupy najwybitniejszych pol
skich miłośników aSltronomii. W młodości był oficerem austriackiej 
marynarki wojennej, gdzie w czasie wypraw 111a dalekie morza odzna
czył się niezwykłą odwagą. Po wystąpieniu ze służby wyszkolił s'ę 
w astronomii jako samouk i osiadł we Włoszech (ze względu na dużą 
liczbę pogodnych nocy). Własnym kosztem zbudował obserwatorium 
najpierw pod Neapolem, potem w Galarte pod Mediolanem. 

Jako wytrwały i utalentowany obserwator Dembowski dokonywał 
masowych mikrometrycznych pomiarów gwiazd podwójnych. Wykonał 
około 21 000 obserwacji, a jego precyzyjne pomiary do dzisiaj mają 
swoją wagę. Prace jego wypełniają dwa duże tomy wydawnictw wło
skiej Akademii dei LinceL W 1878 roku Dembowski został odzna
czony złotym medalem przez Królewskie Towarzystwo Astronomii 
w Londynie. Zmarł 19. I. 1881 r. w wieku 69 lat. 

J. Gadomski 

TO i OWO 

Z ust śp . prof. T. Banachiewicza słyszałem następującą anegdotkę 

o B ar n ar d z i e, znanym amerykańskim "łowcy komet". Otóż Bar
nard lubiąc żyć na nieco "wyższej stopie", zaciągał od czasu do czasu 
u przyjaciół pożyczki pienic:żne. Gdy pewnego razu wierzyciele bardzo 
nań naciskali, by zwrócił dług, Barnard odrzekł: "Poczekajcie jeszcze 
trochę, odkryję nową kometę i zwrócę wam wasze pieniądze". 

Barnard mógł w ten sposób uspokajać wierzycieli, gdyż rzeczywiście 
odznaczał się wielkim powodzeniem w poszukiwaniu komet, a nagroda 
za odkrycie nowej komety była podówczas w Ameryce naprawdę po
ważna. Z nagród tych Barnard wystawił sobie domek. 

J. Pagaczewski 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opraclwal G. Sitarski 

Styczeń 1962 r. 
W styczniu nie widzimy na niebie żadnej jasnej planety. Tylko 

pod koniec miesiąca możtmy próbować odszukać Merkurego po zacho
dzie Słońca nisko nad horyzontem, ale warunki obserwacji nie są 
dogodne. 

Przez całą noc możemy jedynie obserwować Urana (przez lunety 
lub lornetki) w gwiazdozbiorze Lwa. Pluton przebywający także w Lwie 
dostępny jest tylko przez wLlkie teleskopy. Neptun widoczny jest 
nad ranem w Wadze, natomia3t wieczorem możemy poszukiwać dwóch 
planetoid: Ceres i W~s: ę, obie w gwiazdozbiorze Barana i obie około 
S,5 wielkości gwiazdowej. 

Poza tym w styczniu możemy jeszcze obserwować meteery z roju 
Kwadrantydów oraz dwa zakrycia jasnych gwiazd, Aldebarana i Regu
lusa, przez tarczę Księżyca (szczegóły tych zjawisk podane są w odpo
wiednim dniu według Rocznika Astranemicznego Inst. Geod. i Kart. 
w Wanzawie). 

2d Ziemia zna 'duje się w punkcie przysłonecznym na swej orbicie 
w odległości 147 milionów kilometrów od Słońca. 

2d - 4d Obserwujemy meteory z roju Kwadrantydów o współ
rzędnych radiantu: rckt. 15h2~m. dekl. +5o• w gwiazdozbiorze Wolarza. 
Warunki ob -;erwac ii są bardzo dobre, gdyż Księżyc bliski nowiu nie 
bE:dzie przeszkadzał swym blaskiEm. Rój jest krótkotrwały, ale możemy 
zaobs~rwować nawet kilkadziesiąt meteorów na godzinę. 

6d Księiyc w niewidocznym złączeniu o 4h z Marsem, a o 5h 
z Wenus (w odleglości 4°). 

7d l4h Tym razem Księżyc w prawie jednoczesnym złączeniu z Mer
kurym i Saturnem. O I7h nastąpi złączenie Merkurego z Saturnem. 

8d gh Złą::zenie Księżyca z Jowiszem. 
16d Ks:ężyc w fazie pom'ędzy pierwszą kwadrą a pełnią zakryje 

swą tarczą Aldebarana, gwia?dę l wielkości w gwiazdozbiorze Byka. 
Początek zjawiska nastąpi zaraz po zachodzie Słońca i można będzie 
prowadzić obserwacje przez lornetki, a może nawet gołym okiem. Na 
krótko przed zakryciEm gwiazdę odnajdziemy z lewej strony (patrząc 
gołym okiem) nieco u góry w pobliżu niewidocznego brzegu tarczy 
KsiE:życa. Po zakryciu gwiazda pojawi się spoza oświetlonego brzegu 
tarczy z pn.wej strony. Początek i koniec zjawiska nastąpi: w Kra
kowie p. 16h30rr5, k. 17h34fTll; w Poznaniu p. 16h34fTl9, k. 17h331P3; w War
szawie p. 16h35fTl6, k. 17h37fTl7. Również tego wieczora o 18h nastąpi 
bardzo bliskie, niewidoczne złączenie Merkurego z Jowiszem. 

20d14h Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego długość ekliptyczna 
wynosi w'ęc 30v 0

• 

2ld Merkury w Dajwiększym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt 
odchylenia wynosi 19°). 

22dJ9h Saturn w złączeniu ze Słońcem. 
23d Nad ranEm obserwu ·emy zakrycie Regulusa (alfa Lwa) przez 

tarczę Księżyca. Gwiazda skryje się za jasnym brzegiem tarczy z lewej 
strony u ·góry, a pojawi się spoza ciemnego, niewidocznego brzegu 
tarczy z prawej strony u góry. Podaj ~my momenty początku i końca 
zakrycia dla niektórych miast w Polsce: Kraków p. ~h38rrO, k. 6h26fTl1, 
Poznań p. 5h32fTl2, k. 6h201Pl, Warszawa p . 5h36rr9, k. fl112i;fTl2. 

27dJ1h Górne złączenie Wenus ze Słońcem. Także tego dnia Merkury 
nieruchomy w rektascensji. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim. 
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l l h czasu Szczecin 
ctl środk. -europ . ...., 
ctl 
~ r. czasu / a l o wsch j zach . 

m h m o h m h m 
l. l - 3.3 18 44 - 23.1 8 19 15 52 

11 - 7.7 19 28 - 21.9 8 14 16 06 
21 - 11.2 20 11 -20.1 8 04 16 23 
31 - 13.4 20 52 -17.6 7 50 16 43 

11.10 -14.3 21 33 - 14.6 7 32 17 Ol 
~--

L__ ___ 

l h czasu 
ctl Warszawa ctl 

";O ś rodk.-europ . ";O 
~ l o wsch .j zach Cl 

a 

h mi '' 
h m h m 

l. l 14 Ol - 7.1 1361231 1.11 
2 14 50 -10.9 2 45 12 57 12 
3 15 41 1- 14.4 3 56 13 27 13 
4 16 36 - 17 2 5 06 14 07 14 
5 17 341-19.1 6151455 15 
6 1834 - 198 7 18 15 54 16 
7 19 36 - 19.3 8 12 17 03 17 
8 20 38 -17.5 8 57 18 21 18 
9 21 38 -14.5 9 33 19 42 19 

l l O 22 37 - 10.6 10 04 2102 20 

- ------ ---

SŁ O ŃCE 

Poznań Wrocław 

wsch j zach . wsch. / zach. 

h mi h m h m h m 
8 03 15 4b 7 56 15 56 
7 58 16 02 7 52 16 07 
7 50 16 17 7 44 16 24 
7 36 16 36 7 32 16 40 
7 19116 54 7 16 16 58 

KSIĘŻYC -
l h czasu 

Warszawa 
środk. -europ. 

a l o wsch _j zach 

h mi ) hm h m 
23 33 - 6.1 lO 32 22 22 
o 27 - 1.3 lO 56 23 39 
119 + 34 11 21 --
2 12 + 7 9 1148 o 55 
3 04 + 11 9 12 16 2 09 
3 56 + 15.2 12 48 3 19 
4 50 +17.7 13 24 4 26 
5 43 + 192 14 09 5 28 
6 36 + 198 15 00 6 22 
7 29 + 19.4 15 56 7 08 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok i 
wsch. l zach wsch . / zach . wsch / zach wsch J zach w s ch l zac h .l 

h rn l h m h m h rn h m 
8 07 15 30 7 39 15 48 7 45 
8 02 15 44 7 37 16 00 7 42 
7 S2 16 Ol 7 28 16 15 7 33 
7 37 16 21 7 16 16 31 7 20 
7 18 16 42 7 Ol 16 48 7 03 

lh czasu 
' 

ctl Warszawa ...., środk. -europ . 
ctl 
~ l a wsch .! zach a 

h m hm h m 
l. 21 8 20 + 18.1 16 57 7 47 

22 9 10 + 160 17 58 8 19 
23 9 58 + 13 3 19 02 8 46 
24 10 45 + 100 20 07 9 lO 
25 11 30 + 6.3 21 11 9 32 
26 12 15 + 2.4 22 15 9 52 
27 13 00 - 1.6 23 20 10 12 
28 13 45 ·- 5.6 -- 10 33 
29 14 32 - 9.5 o 26 10 58 
30 15 221- 13.0 l 35 11 251 
31 16 13 - 16.0 2 44 li 59 

h m h m hm h m h mi 
15 33 7 32 15 40 7 41 15 20 
15 46 7 28 15 52 7 37 15 33 
16 02 7 20 15 08 7 28 15 49 
16 20 7 08 16 23 7 14 16 08 
16 39 6 53 16 40 6 56 16 27 

Fazy Księiyca : 

Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 

d h 

I. 6 14 
I.l3 6 
I. 20 19 
I. 29 l 

II. 5 l 

Odległości l Średnica 
Kslętyca t a rczy 
od Ziemi 

d h 

Najm. I . 8 151 32~6 
Najw. I. 24 14 29.5 

c: 
::u 
)> 

z 
...... 
)> 

· "" , co 
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Styczeń 1962 r. PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1962 

l. l 
u 
21 
31 

l. l 
11 
21 
31 

l. l 
21 

11. 10 

l. 4 
24 

11. 13 

l. 6 
16 
26 

11. s 
15 

MERKURY 

1h czasu 
Warszawa 

środk.-europ . 

(l. l o wsch. l zach. 
hm o 

h m l hm 
19 25 -24.2 8 36 16 05 
20 33 -20.7 8 46 17 00 
21 26 -15.3 8 251 17 42 
21 33 -11.8 7 27 17 35 

Pod koniec miesciąca można pró-
bować poszukwać go po zacho-
dzic Słońca nisko nad horyzon-
tern. 

MARS 

18 24 -24.1 740 
18 57 -23.6 7 26 
19 30 -22.7 7 12 
20 03 -21.4 6 56 

Nicwidoczny. 

SATURN 

l 20 08,- 20.5 1 8 551 
20 17 - 20.0 7 41 
20 27 - 19.5 6 26 

Niewidoczny. 

15 07 
15 02 
15 03 
15 06 

17 OB 
16 06 
15 Ol 

W I!: NUS 

1h czasu 
W arszawa środk.-europ. 

a l o wsch. / zach . 
hm o h m l hm 

18 16 -23.6 7 24 15 lO 
1911 -23.0 

7 361 
15 24 

20 05 -21.3 7 40 15 46 
20 57 -18.5 7 30 16 lO 

Niewidoczna, zbyt bliskie sąsiedz-
two Słońca. 

JOWISZ 

20 52 -18.3 9 35 
2102 -17.6 8 53 
21 11 -17.0 810 
2120 -16.3 7 40 

Niewidoczny. 

lO lO 
lO 08 
10 os 

URA N 

l 
+ 12.1 1 19 58/ 
+ 12.3 18 36 
+ 12.6 1716 

18 12 
17 42 
17 24 
16 50 

l O 07 
8 48 
7 29 

Widoczny przez całą noc w gwiaz-

1 
dozbiorze Lwa, w pobliżu Regu
lusa (około 6 wielk. gwiazd.). 

a l l wpołud. a l a l w połud. 
1--------~--------~--------1 

NEPTUN 
h m o l l h m 

14 44.5 -14 os 

l 
7 27 

14 45.8 -1410 6 09 
14 46.4 -1411 4 41 

Widoczny nad ranem w Wadze 
w pobliżu gwiazdy 3 wielk. alfa 
Wagi (około 8 wielk. gwiazd.) . 

P1anetoida l CERES 
h m 
2 46.3 
2 48.0 
2 52.2 
2 58.5 
3 06.8 

o l 

+1118 
+ 1210 + 13 09 
+ 1414 + 15 23 

h m 
19 18 
18 41 
18 06 
17 32 
17 02 

Około 8.5 wielk. gwiazd. Widocz
na wieczorem w gwiazdozbiorze 
Barana. 

l 
PLUTON 

hm s o . 
11 06 40 + 20 07.8 
ll 05 39 + 20 22.0 
ll 04 04 + 20 37.2 

Widoczny w Lwie tylko 
wielkie teleskopy (15 wielk. 

P1anetoida 4 WEST A 
h m 

3 11.3 
3 12.0 
3 15.4 
3 21.2 
3 29.1 

o l 

+1150 
+ 12 32 
+ 13 23 
+ 1419 + 15 19 

h m 
3 50 
2 31 
110 

przez 
gw.). 

h m 
19 43 
19 05 
18 29 
17 55 
17 24 

Około 8.5 wielk. gwiazd. Widocz
na wieczorem na granicy gwiaz

• bior ów Barana, Byka i Wielo
ryba. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównuj ąc r y sunki 
z kilku nocy (lub z tej samej nocy w odstępie kilku godzin) okolicy nieba we
dług podanych wyżej współrzędnych. Podobnie możemy odnaleźć Urana i Neptuna. 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okładki: dwumetrowy teleskop obserwatorium 

w Haute Provence we Francji (średnica zwierciadła 193 cm, długość 
ogniskowej 9,6 m). Teleskop został oddany do użytku 15 lipca 1958 r. 

Znak Zodiaku: Wodnik. 
Druga strona okładki: 
U góry: Bateria lunetek AT-l dostarczonych przez Akademię Nauk 

ZSRR. Lunetki ustawione są w układzie bariery optycznej. Przez na
chylenie każdego tubusu lunetek o 5° więcej, pod obserwacją znajduje 
się pas nieba szerokości 10° a długości 50°. U dołu: Urządzenie do 
fotograficznych obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. Trzy aparaty 
fotograficzne formatu 9Xl2 cm z obiektywami F = 135 mm (l : 4,5) 
zmontowane na wspólnym systemie osi w układzie paralaktycznym. 
Głowice do statywów fotograficznych umożliwiają szybkie nastawienie 
aparatów w dowolnym kierunku. Całość prowadzona jest napędem 
zegarowym za pozornym obrotem sklepienia niebieskiego. Aparatura 
umożliwia sfotografowanie trajektorii satelity na długość do 150° łuku. 
(Patrz art. L. W o h l f e i l a w dziale "Obserwacje"). 

Trzecia strona okładki: Przelot satelity Echo l przez konstelac:ę 
Delf·ina oraz przypadkowo zarejestrowany przelot jasnego meteoru. 
Meteory są wielkim niebezpieczeństwem dla sztucznych satelitów, 
zwłaszcza takich jak Echo l. Zdjęcie wykonano aparatem kliszowym 
formatu 9Xl2 cm z obiektywem F= 135 mm (l: 4,5). Naświetlano 
60 minut. 

Czwarta strona okładki: Andromeda - karta z atlasu nieba J. 
B a y er a wydanego w 1603 r. pt. "Uranometl'ia". 

INI<'ORMACJE O ODDZIAŁACH P. T. M. A. 

Styczeń 1962 r. 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego 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 ponie
działki l czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch 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 Staiingradu 32 (tel. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek 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 uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostkiewlczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 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. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblio
teka. Ponadto 10 i 20 każdego miesiąca "Studium z astronomii ogólnej". 
"Wieczory nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania 
sekcji ob3erwacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca 
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Krosno ntW. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel l świąt, po uprzedmm zgłoszeniu. 

Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul Traugutta 18, pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów a strono
micznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komumkatów 
w prasie (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagi ellońskiej 50a, 
te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, tel. 24-74 
(W. Radziwinowicz). Zebranta wraz zodczytaml 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. Sekretariaot 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 porozumeniu: H. Stpkowa, 
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i b iblioteka 
czynne we wtorki l czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pr~cownia 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. '1'. M. A. w Parku 1m. Kasprz~ka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechnikl Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają s1ę 
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. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
klego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Col!. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki l soboty w godzinach 18-21. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) 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. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący : WŁODZIMIERZ ZONN 
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ROK XXXIII LUTY 1962 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULAR N ONAUKOWE 

Nr l 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOSNIKOW ASTRONOMil 
KRAK 0 W 1961 

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

T RE S C Nr l 
ARTYKUŁ Y str. 

Stanisław R. Brzost ki e w i c z: Działalność obserwacyjna He-
weliusza 34 

Antoni P i a s k o w s k i : Obiektywy fotograficzne stosowane 
w astronomii (II) 36 

Z KORESPONDENCJI I 
Andrzej Słowik : W sprawie obserwacji w P. T. M. A. 43 

KRONIKA 
Interesujące radioźródło. - Astronomia w Katowickim Pałacu 
Młodzieży. - C~y nowa metoda identyfikacji kraterów ko-
9Jlicznych? - Nowe meteoryty. - Międzynarodowe Obserwa-
toritun na poludniowej polkuli . 45 

OBSERWACJE 
Andrzej B i s ku p ski : Uwagi o pólregularnych gwiazdach 

zmiennych 50 
Jerzy Ułanowicz: Jasny bolid . . . . . 53 
Stanisław R. Brzost ki e w i c z: Obserwacje kraterów księ-

życowych 54 

PRZEWODNIK PO KSIĘŻYCU 
Clavius 55 

PORADNIK OBSERWATORA 
Stanisław R. B r z o s t ki e w i c z : Helioskop Herschela 56 

TO i OWO 57 

Z HISTORII ASTRONOMII 
Konlakty Galileusza z Polską 57 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 
17. II. 1940 r. zmarł Antoni Wilk 58 

KRONIKA ŻAŁOBNA 59 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY (Opr. Grzegorz Sitarski) 59 

OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 63 
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STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ -- Dąhrowa Górnicza 

DZAŁALNOŚĆ OBSERWACYJNA HEWELIUSZA 

W okresie swej 47-letniej działalności H e w e l i u s z do
konał licznych i ważnych dla nauki obserwacji astrono

micznych. Obserwacje rozpoczął mając dwie własnoręcznie 
wykonane lunety o ogniskowej 175 cm i 350 cm a.raz kwa
drant azymutalny po Piotrze K r y g i e r z e. W miarę upływu 
lat instrumentów ciągle mu przybywało; według dzieła "Ma
china ceolestis" (1673 r.) miał 7 kwadrantów, 5 sekstantów. 
2 oktanty i kilka lunet o ogniskowej od 3 m do 40 m. Hewe
liusz popełniał jednak błąd, bo zamiast dokładniej szlifować 
obiektywy, przedłużał ich ogniskowe. Obserwacje tak długimi 
lunetami były bardzo trudne, a może nawet niemożliwe -
w żadnym ze swych dzieł nie wspomina Hewellusz o obser
wacjach tą największą lunetą. 

W dokonywaniu obserwacji Heweliusz korzystał z pomocy 
asystentów, pomocnikami mu byli między innymi: Micha! 
K. r e t s c h ner z Gdańska, Andrzej M ark w ar d t z Wit · 
tembergii, George K rug er, Nataniel B ii t h ner z Gdań 
ska, Gotfryd Kir c h, Krzysztof C o l b e. Kirch (1639-1710) 
od 1700 r. pracował w obserwatorium berlińskim i znany jest 
w nauce jako uczeń Heweliusza. Wreszcie należy nadmienić. 
że asystentką Heweliusza była również jego piękna małżonka. 
E l ż b i e t a. 

Pierwszym obiektem zainteresowań Heweliusza była po
wierzchnia Księżyca- Po 5 latach obserwacj>i wydał dzieło 
"Selenographia" (1647) z trzema dokładnymi jak na owe czasy 
mapami powierzchni Księżyca- Praca ta spotkała się w ówcze
snym świecie naukowym z dużym zainteresowaniem i uzna
n iem. Jak wiemy, Heweliusz uważany jest za twórcę topo
grafii Księżyca. Mapy Księżyca Heweliusz rysował obserwując 
powierzchnię srebrnego globu w projekcji na ekranie, podobni.c 
jak obserwuje się plamy na Słońcu. Od Księżyca otrzymujemy 
jednak dużo mniej światła niż od Słońca, skutkiem tego na ekra
nie mógł on rysować tylko zarysy mórz i większych kraterów, 
mniejsze zaś szczegóły uzupełniał już przy okularze lune.tv. 
Heweliusz obserwował około 550 kraterów, które oznaczył m 
swych mapach. W "Selenographii" zamieszcza 40 rysunków 
faz Księżyca, na których rysowane są szczegóły widoczne pod
czas danej fazy. Każdej fazie dał on oddzielną nazwę j ak: 
interlunium (nów), prima, corniculata, falcata, cornigena , cm
vata, lunata, plusquam lunata, adolescentis, iuvenis, prima 
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quadratura (pierwsza kwadra), . . . plenilunium (pełnia), . . . 
ultima quadratura (ostatnia kwadra), itd . Nie uszło też uwagi 
Heweliusza ZJawisko libracji. Zjawisko to tłumaczył ruchem 
Księżyca tak w długości jak i w zerokości, na skutek czego 
środek tarczy Księżyca ciągle zmienia swą pozycję. Zajmował 
się on również mierzeniem wysokości gór księżycowych. Na 
nieoświetlonej części tarczy Księżyca mierzył odległość oświe
tlonego już szczytu od terminatora, wyznaczał następnie praw
dziwą odległość tego szczytu od środka Księżyca i odejmując 
od niej promień Księżyca otrzymywał w ten sposób wyso
kość góry. Według tych prymitywnych pomiarów wysokość 
Apeninów Heweliusz oceniał na 3650 m. 

W latach 1642-1645 Heweliusz wytrwale obserwował pla
my na Słońcu. Na podstawie tych obserwacji obliczył czas 
obrotu Słońca wokół osi na 27 dni. Stwierdził, podobnie jak 
K. S c h e i n er (1575- 1630), że plamy nie ukazują się w odle
głości większej niż 30° od równika słonecznego. Pochodzenie 
plam słonecznych Heweliusz tłumaczył tym, że Słońce je~t 
ognistą kulą, otoczoną atmosferą podobną do ziemskiej, a pla
my powstają z zagęszczenia w tejże atmosferz i stają siq 
widoczne dopiero, gdy skupią się w większą masę. W takim 
stanie pozostają przez pewien czas, biorąc udział w rotacji 
Słońca, potem maleją, rozdzielają się na mniejsze i wreszcie 
znikają. Heweliusz przypuszczał, że gwiazdy znajdują się 
w bardzo dużej odległości od Ziemi i nie są oświetlane świa
tłem słonecznym, lecz podobnie jak Słońce świecą własnym 
światłem. Należy pamiętać, że było to w pierwszej połowie 
XVII wieku. 

Do obserwacji planet instrumenty Heweliusza już nie wy
starczały i na tym też polu niewiele zdziałał . Obliczył jednak 
synodyczne okresy obiegu księżyców .Jowisza o wiele dokład
niej niż G a l i l e u s z (1564-1642) i M ar i u s (1570-1624). 
Wyni.ki H eweliusza są bardzo zbliżone do danych uzyskanych 
obecnie. 

Tym czterem największym księżycom Jowisza HeweliuE 

Tahlica l. - Synodyczne okresy Gbiegu księżyców Jowisza. 

______ __.!. __ r_o ____ ,__ Europa l Ganimedes l_ Kallisto 

Heweliusz 

Dane obecne 

d h 
l 18,5 
d h m s 
l 18 28 36 

d h 
3 13,2 7d 3~9 116d 18~1 
dhms dhm s dhm s 

3 13 17 54 7 3 59 36 l 16 18 5 7 l 
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dał nazwy planet. lo nazwał Mercurius Jovialis, Europę 
Venus Jovialis, Ganimedesa - Jupiter Jovialis, Kallisto 
Saturnus Jovialis. 

W dniu 3. V. 1661 r. Heweliusz obserwował przejście Met·
kurego przez tarczę Słońca. Obserwacja ta jest bardzo cenna 
-z uwagi na to, że od czasu wynalezienia lunety zjawisko to 
obserwowane było dopiero trzeci raz (pierwszy raz 7. XI. 
1631 r. obserwował P. G a s s e n d i w Paryżu, a drugi raz 
24. X. 1651 r. J. S h ak er l y w Indiach). Obserwację tę 
Heweliusz wykonał na ekranie z drobno poliniowanym karto
nem. Na podstawie tej obserwacji obliczył pozorną średnicę 
Merkurego podczas dolnego złączenia na 11",8. 

Jeszcze w 1641 r. Heweliusz przystępuje do wyznaczania 
pozycji gwiazd do swego katalogu i obserwacje te prowadzi 
prawie aż do końca swego pracowitego życia. Katalog Hewe·· 
liusza "Prodomus astronomiae cum catalogo fixarum et firma · 
mentum Sobiescianum" (1690) obejmuje 1888 gwiazd, podzie
lonych na 79 gwiazdozbiorów. W liczbie tej znajduje się 335 
gwiazd nieba południowego, które obserwował E. H a 11 e y 
(1656-1742) na wyspie św. Heleny. Podczas opracowania tego 
katalogu Heweliusz utworzył 12 nowych gwiazdozbiorów, 
z których pod pierwotnymi nazwami do naszych czasów utrzy
mały się: Canes Venatici, Camelopardalis, Coma Berenicae, 
Sextans, Scutum Sobiescianum, Lacerta, Triangulum, Leo 
Minor. 

Heweliusz z zainteresowaniem obserwował komety, których 
sam odkrył cztery (w latach 1652, 1661, 1665 i 1683). Zasługą 
jego w tej dziedzinie jest, że wskazał, iż komety biegną po 
torach zakrzywionych. Myśl tę rozwinął później S. D o r f f e l 
(1643-1688), który stwierdził, że drogi komet mają kształt 
paraboliczny. 

Widzimy więc, że prawie w każdym dziale astronomii 
obserwacyjnej XVII wieku Heweliusz brał jak najbardziej 
aktywny udział. 

ANTONI PIASKOWSKI - Warszawa 

OBIEKTYWY FOTOGRAFICZNE STOSOWANE 
W ASTRONOMII (II) 

2. Dwusoczewkowe achromaty fotograficzne 

K lasycznym typem dwusoczewkowego achromatu fotogra
ficznego jest typ przyjęty w roku 1887 na Kongresie Astro

nomicznym w Paryżu dla potrzeb opracowania fotograficznego 
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atlasu nieba; pierwowzór obiektywu wykonany został przez 
francuskich optyków Faula i Prospera H e nr y. 

Wykonywane następnie przez różne firmy obiektywy tego 
typu różniły się nieco kOillStrukcją, lecz wszystkie posiadały 
średnicę 33 cm oraz odległość ogniskową 3,43 m (w ten spo
sób by l minuta łuku odpowiadała na kliszy odcinkowi l mm). 
Przykładem powyższych konstrukcji mogą być dane odno
szące się do obiektywu wykonanego przez A. S t e i n h e i l a 
dla obserwatorium w Poczdamie; dane te wg L. A m b r o n n a 
przeliczone zostały na umowną odległość ogniskową f-100 mm, 
przy czym wymiary liniowe podano w milimetrach. Pierwszą 
w kierunku biegu promieni jest soczewka rozpraszająca, 
drugą - skupiająca. 

Tablica 1. - Konstrukcja dwusoczewkowego achromatu fotograficznego 

Soczewka 

współczynnik załamania -· n 0 

liczba Abbego - vn 

promień' krzy\\ izny pierwszej powierzchni 

J promień krzywizny drugiej powierzchni 

l grubcsć wierzchołkowa 
odl. do nast pnej soczewki 

l 

1.61258 

"..,., 36,5 

-i 43,47 

22,71 

0,52 

O ,Ol 

11 

I ,51842 

59,0 

+ 22,62 

-42,49 

ll,96 

Przy konstruowaniu powyzszych obiektywów zwrócono pe · 
CJalną uwagę na korekcję błędu komatycznego, tak aby obraly 
nawet najjaśniejszych gwiazd miały kształt okrągłych tarczek, 
aż do wymaganej odległości od środka klisz; niespełnienie 
tego warunku mogło by powodować błędy przy określaniu 
pozycji gwiazd, gdyż gwiazdy jaśniejsze wydawałyby się po
zornie przesunięte w stosunku do słabszych. 

Korekcję chromatyczną jednego z obiektywów używanych 
przy sporządzaniu fotograficznej mapy nieba, ilustruje krzywa 
.. F" na rys. 3. 

Oczywiście przy użyciu tylko dwóch soczewek nie jest 
możliwe skorygowanie większej ilości błędów optycznych, 
szczególnie zaś pozao iowych. Obiektywy te wykazywały na 
przykład astygmatyzm i krzywiznę pola tzn. powiei'ZC'hnje 
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maksymalnej ostrości obra.::ów nie były powierzchniami pła
skimi (jakimi są klisze fotograficzne), lecz lekko wklęsłymi 
w kierunku obiektywu. Ilustruje to rysunek 4 przedstawiający 
zależność położenia punktów maksymalnej ostrości obrazów 
(powierzchni ogniskowych) od ich prostopadłej odległości od 
osi optycznej, tzn. od środka klisz. 
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Poszczególne krzywe na rys. 4 oznaczają: 

F, 

fin 

F;: 

F, -- położenie powierzchni ogniskowej dla promieni równo
leżnikowych, 

F ", jak wyżej, dla punktów optymalnego ogniskowania, 
F, położenie powierzchni ogniskowej dla promieni połud .. 

nikowych. 
Róznica położenia krzywych Ft i F, jest miarą astygmatyzmu 
obiektywu, zaś odchyleme krzywej Fm od osi poziomej -- jego 
krzywizny pola. W związku z powyższym1 błędami, użyteczn~ 
pole widzenia omawlanych obiektywów wynosiło zaledwie 211

• 

Podobne do powyższych dwusoczewkowe obwktywy foto · 
graficzne wykonywane były dość często, przeważnie jednak 
miały mniejsze otwory względne (ok. l: 13 -l: 19) i większt~ 
r-ozmiary. Największym z praktycznie stosowanych jest obiek
tyw średnicy 80 cm (ogniskowa 12 metrów) wykonany w la-
tach 1899--1905 dla obserwatorium w Poczdamie przez mo
nachijską firmę C. A. Steinheila. Jeszcze większym był jednak 
obiektyw średnicy 125 cm (ogniskowa ok. 57 metrów) wyko
nany wraz ze specjalnym montażem horyzontalnym przez 
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fran.cuską firmę P. Gautier na Światową Wystawę, która 
odbyła się w Paryżu w roku 1900. Przyrząd ten nie nadawał 
się jednak właściwie do poważniejszych obserwacji i niedługo 
po zakończeniu wystawy został rozebrany, zaś oba obiektywy 
(wykonano zarówno fotograficzny jak i wizualny) złożono na 
przechowanie w obserwatorium paryskim. 

Ponadto, większość refraktorów zaprojektowanych jako wi· 
zualne, stosowana jest również do obserwacji fotograficznych. 
IstnieJe parę możliwości przystosowania obiektywów o ko
rekcji wizualnej do wykonywania fotografii. Najprostszą z nich 
jest stosowanie żółtych filtrów oraz odpowiednio uczulonych 
klisz; sposób ten znalazł na przykład zastosowanie przy wy
znaczaniu na drodze fotograficznej paralaks gwiazd za pomocą 
długoogniskowych refraktorów. Inne sposoby to: 

a) Zmiana wzajemnej odległości soczewek, przy czym zwięk
szenie jej zmienia na ogół korekcję z wizualnej na foto
graficzną. Sposób ten uwzględniony został przez H. Gr u b
b a przy konstruowaniu 66 cm obiektywu dla obserwato
rium w Wiedniu w tym wypadku przewidziana była możli
wość zmiany odległości obu soczewek w granicach 2 cm. 

b) Zmiana odległości oraz odwrócenie jednej soczewki. Me
todę tę zastosował w roku 1897 H. Grubb przy wykonywa-
niu dla obserwatorium w Greenwich 71 cm obiektywu 
o odległości ogniskowej ok. 8,5 m. Odwrócenie przedniej 
soczewki (skupiającej) oraz zmiana odległości o ok. 9 cm 
powodowały wg L. A m b r o n n a zmianę korekcji chro
matycznej, przy czym zmniejszała się również o około 1,5 
metra odległość ogniskowa. 

c) Dodanie dodatkowej soczewki korekcyjnej. Sposób ten za
stosował po raz pierwszy w roku 1887 A. C l ark w przy
padku 91,4 cm obiektywu obserwatorium Licka, gdzie przy 
umieszczeniu przed obiektywem soczewki skupiającej 
o średnicy 83,8 cm ulegała zmianie korekcja, a odległość 
ogniskowa zmniejszała się o około 3 m. Sposób ten jednak 
był zbyt kłopotliwy i obecnie stosuje się w podobnych 
celach wyłącznie układy korekcyjne umieszczane pomię
dzy obiektywem a jego ogniskiem, a więc mogące mieć 
dużo mniejszą średnicę i ewentualnie bardziej złożoną kon
strukcję. 

Obiektywy wizualne adaptowane dla celów fotograficznych 
·posiadają na ogół małe otwory względne; przykładem może 
być tutaj największy refraktor świata (refraktor obserwato
rium Yerkesa), którego obiektyw przy średnicy 102 cm po-
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siada odległość ogniskową 19,4 m, a więc otwór względny l : 19. 
W niektórych przypadkach korzystna jest jednak większa 
światłosiła i dla jej zwiększenia stosowane są niekiedy urzą
dzenia składające się z kolimatora dającego równoległą wiązk 
promieni, oraz małego obiektywu wysokiej światłosiły. Stoso
wana jest również soczewka pola . Rys. 5 przedstawia sche-

Cymskn J/Jtekli.J"'U " 

0'---~-'5-~~'o c.' 

RYS 5 

matycznie (wg A. B. M e i n e l a) urządzenia podobnego typu 
używane wespół z wspomnianym reiraktorem Yerkesa, względ
nie reflektorem Mac Donalda o średnicy zwierciadła 208 cm. 
W przypadku pierwszego z nich, światłosiła wynosi l: 3, nie
wielkie natomiast jest pole widzenia, równe 20 minutom ką
towym. Dodatkową zaletą urządzeń tego typu jest możność 
stosowania filtrów interferencyjnych, wymagających równo
ległej wiązki promieni. 

3. Obiektywy typu Petzvaia i aplanaty SteinheiLa. 
Pierwszym naprawdę użytecznym obiektywem fotograficz

nym o dużej światlosile był obiektyw skonstruowany w r. 1840 
przez wiedeńskiego optyka i matematyka J. P e t z v a l a , 
a wyrabiany w początkowym okresie wyłącznie przez firmę 
W. F. Voigtlandera. Obiektyw przedstawiony schematyczm 
na rys. 6 A składa się z 4 soczewek, przy czym zewnętrznymi 
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są soczewki skupiające. Posiada on bardzo dobrze skorygowaną 
aberrację sferyczną, aberrację chromatyczną i dobrze skory
gowany błąd komatyczny. Dla niezbyt dużego pola astygma· 
tyzm uznać można za dostatecznie mały, lecz pole ograniczone 
jest silnie przez krzywiznę pola, której przy pomocy sto
sowanych dawniej szkieł optycznych nie dawało się całkowicie 
usunąć. Wadę tę próbował usunąć w latach siedemdziesiątych 
XIX wieku Ch. Piazzi-Smyth przez umieszczenie bezpośred
nio przed ogniskiem obiektywu słabej soczewiki rozpraszającej, 
skierowanej stroną płaską w kierunku kliszy ; sposób ten a da p·· 
towano w latach trzydziestych dla wyrównania pola kamer 
Schmidta (stosuje się soczewki wypukło-płaskie) . 

Wadą obiektywu jest również silne przesłanianie (winieto
wanie) spowodowane jego dużą długością w stosunku do odle
głości ogniskowej . Jeśli chodzi jednak o ostrość obrazów 
w niezbyt dużej odległości od osi optycznej, to obiektyw Petz
vala nie ustępuje wiele nawet nowoczesnym anastygmatom 
(mniejsze jest tylko użyteczne pole) i w związku z tym po-

l ~ . - --,---.\ 
RYS? 

RYS.6 

dziwiać należy talent konstruktora, który w czasach, gdy teo
ria złożonych układów optycznych właściwie jeszcze nie 
istniała, potrafił stworzyć konstrukcję, która przez 120 lat 
nie wiele straciła na wartości . 
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Jeśli chodzi o dalsze udoskonalenia omawianego obiektywu. 
to odnotować należy zmianę kolejności soczewek w drugim 
członie, wprowadzoną w roku 1866 przez J. H. D a 11m e y er a 
w ten sposób, że ostatnią soczewką stała się soczewka z flintu. 
W późniejszym okresie zmieniono dodatkowo jej postać z wklę
słowypukłej na dwuklęsłą, jak to przedstawia rys. 6 B; forma 
ta nosi niekiedy nazwę "Astro-Petzvala". 

W początkowym okresie swego rozwoju astrofotografia ko
rzystała w duźej mierze z obiektywów Petzvala, które produ
kowane dla celów portretowych osiągały niekiedy znaczne 
rozmiary. W roku 1864 firma W. F. Voigtłander produkowała 
na przykład obiektywy średnicy 21,3 cm i odległości ognisko~ 
wej 124 cm, a jeszcze większe wykonywane były w roku 1855 
przez firmy Plagniol (średn.:ca 32,5 cm) oraz Lebrun & Mae 
(średnica 27 cm). W późniejszym okresie obiektywy Petzvala 
produkowane były również specjalnie dla celów astronomicz
nych i stosowane są niekiedy jeszcze i obecnie, choć w sto
sunku do nowszych konstrukcji nie wykazują juź specjalnych 
zalet. 

Drugą z dawnych konstrukcji, która odegrała pewną rolę 
w astronomii była konstrukcja symetrycznego aplanatu wpro
wadzona w roku 1866 przez firmę A. Steinheila z Monachium 
Obiektyw ten składał się z 4 soczewek (rys. 7) rozmieszczo
nych parami, symetrycznie w stosunku do blendy. Praktycznie 
był on wolny od dystorsji i błędu komatycznego; polepszona 
została również korekcja chromatyczna. Powstawiała nato
miast sporo do życzenia krzywizna pola oraz astygmatyzm, 
który konstruktor starał się zmniejszyć przez zastosowanie 
ciężkich flintów zarówno na soczewki skupiające jak i roz
praszające (na soczewki skupiające musiało być dobrane szkb 
oczywiście o mniejszej dyspersji niż na soczewki rozprasza
jące). Aplanaty znalazły w astronomii nieco mniejsze zasto
sowanie niż obiektywy Petzvala, wykonywane były jednak 
i w czasach nowszych dla ceów fotograficznej astronomii 
(obiektywy F. Schlesingera) i w tej dziedzinie oddały duże 
usługi. 
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Z KORESPONDENCJI 

W SPRAWIE OB ERWACJI W PTMA 

N ie rzadko można spotkać wśród członków Towarzystwa 
zdanie, że nasza działalność ob5erwacyjna nie stoi na zbyt 

wysokim poziomie. 
Trzeba przyznać rację takim wypowiedz:om, gdyż o ile 

na temat poziomu prac wykonywanych przez obserwatorów 
można by dyskutować, o tyle upowszechnienie ruchu obser
wacyjnego w Towarzystwie jest raczej problematyczne. 
Kilka nazwisk, paru bardzo dobrych, cleświadczonych i ofiar
nych obserwatorów nie ratuje sytuacji w skali calego Towa
rzystwa. 

Ogólna liczba członków PTMA prowadzących mniej lub 
więcej systema,tyczne obserwacje sięga kilkudZ.:e.sięciu . Dokład
niejszej liczby nie sposób podać gdyż nie prowadzi się syste
matycznej ewidencji obserwatorów. 

Prawie cała działalność obserwacyjna w Towarzystwie 
opiera się na grupie "słoneczników" zgrupowanych wokół 
prof. M e r g e n t a l e r a, ldkunastu obserwatorach Sekcji 
Gwiazd Zmiennych prowadzonej przez dr. A. Wróblewskiego, 
Podsekcji Krakowskiej specjalizującej się w obserwacjach 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych, oraz jedynym Ludowym 
Obserwator:um PTMA w Gdańsku prowadzonym przez 
niestrudzonego p. L. W o h l f e i l a. Inne Sekcje posiadają 
raczej lokalny charakter, a przeciętny członek Towarzystwa 
często nie wie nawet o ich istnieniu. Dla pełnego obrazu na
leży dodać cały szereg indywidualnych obserwatorów na te
renie całego kraju, którzy prowadzą, a raczej dokonują, naj
czc;ściej przypadkowe, nieplanowe obserwacje, kończące swój 
żywot w dziennikach obserwacyjnych. 

Dotykamy tu kolejnej bolączki naszego ruchu obserwa
cyjnego. Mam na myśli prawie całkowity br<k publikacji do
konywanych obserwacji. "Wydaje się, że "Urania" i "Dodatek 
Naukowy" w swej obecneJ formie nie rozwiązuje problemu. 

W wyjątkowej (choć też nie zadawalającej) sytuacji są tu 
"słonecznicy", którzy mogą być pewni, że obserwacje prze
słane do Wrocławia zostaną wykorzystane, a również obser
watorzy gwiazd zaćmieniowych, którzy mogą publikować 
swoje "minima" w "Eclipsing Binaries Curculars". Choć i tu 
znajdzie się "ale .. - dorobek obserwatorów PTMA, doro
bek Towarzystwa, "ginie" pod firmą uniwersyteckiej pla 
cówki. 
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Sprawy o których piszę były już niejednokrotnie poru
szane na łamach "Uranii" (nr 1/61 i 2/61). Dotychczasowe 
Sekcje Obserwacyjne nie potrafiły rozwinąć, mimo niewątpli
wych osiągnięć obserwacyjnych, szerszej działalności. Szer
szej, w znaczeniu amatorskiej działalności wszerz, gdy astro
nom zawodowy działa w głąb (jak pisze prof. W. Z o n n 
w "Uranii" nr 11/61). Nazwiska nowych obserwatorów -
trzeba to przyznać ze smutkiem - należą do rzadkości. 

Problem jest - moim zdaniem - poważny i wymaga 
rozwiązania. 

W ostatnim czasie daJe się zauwazyc pewna poprawa na 
tym polu. Pojawiają się nowe dostrzegalnie. Powstała Stacja 
Astronomi1czna PTMA w Szczecinku, postępuje budowa 
dostrzegalni we Wrocławiu, zbliża się do szczęśliwego końcn 
przebudowa kopuły obserwacyjnej w Opolu, rozpoczęła się 
budowa Stacji Astronomicznej w Niepołomicach pod Krako
wem i wreszcie najmilsza chyba wiadomość: przystą.oiono do 
prac remontowych w wydzierżawionym przez PTMA bu
dynku Obserwatorium w Częstochowie (patrz notatka w "Ura
nii" 4/61). Wzrasta ilość instrumentów będących w dyspozycji 
czlonków Towarzystwa, głównie poprzez szlifowanie optyki 
do teleskopów zwierciadlanych. Wzrastają możliwości ruchu 
obserwacyjnego. 

W takiej sytuacji poważniejsze wyniki można osiągnąć 
przez zwiększenie liczby obserwatorów, a przede wszystkim 
poprzez lepsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na obser
wacje, przez lepsze metody pracy, przez specj,ail.tzację obser
watorów. 

Nasuwa się tu oczywisty wniosek: obserwatorzy, amatorzy 
własnego wkładu do nauki, muszą stworzyć - w ramach To
warzystwa o szerokich celach popularyzacji astronomii -
własną, silną organizację. 

Proponuję zalegalizować sytuację, która zaczyna się coraz 
wyraźniej rysować w światku obserwatorów (np. notatka 
w "Uranii" nr 10/61). Zreorganizować czy utworzvć (mniej
sza o słowo) Centralne Sekcje Obserwacyjne PTMA wy
specjalizowane w pewnych dziedzinach obserwacji (Słońca, 
gwiazd zmiennych, sztucznych satelitów Ziemi, meteorów, 
obserwacji specjalnych). Sekcje takie należy spopularyzować. 
W "Uranii" Sekcje powinny zamieszczać stałe komunikaty 
czy sprawazdania ze swej działalności. Wszyscy członkowie 
wozdania ze swej działalności. Wszyscy członkowie P. T. M. A. 
PTMA powinni wiedzieć o ich istnieniu. 
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Sekcje powinny zrzeszać obserwatorów prowadzących 
obserwacje w pewnej specjalności. Sekcje powinny troszczyć 
się o jakość i ilość obserwacji, powinny publikować swój do
robek, choćby w postaci powielanego, periodycznego "Biu
letynu". Sekcje pow1nny organizować doroczne spotkania 
obserwatorów (jak to zapoczątkowali "słonecznicy" w 1960 r.). 

W Towarzystwie muszą się znaleźć fundusze na te cele. 
Swoją wypowiedź traktuję jako przyczynek do dyskusji 

zapoczątkowanej przez prof. Z o n n a w listopadowym nu
merze "Uranii". 

Andrzej SŁowik -- Kraków 

KRONIKA 

Interesujące radioźródło 

Rok minął p11zeszło od chWili, kiedy Allan R. S a n d a g l' 
(Obserwatorium Mt PalomM·) doniósł o odkryciu shlnie emitującego w za
kresie fal radiowych obiE'kt.u znajdującego się w gwiazdozbiorze Trój
kąta. Radioźródło 3C-48 zlokalizowano za pomocą n adzwyczaj dokład
nych pomiaró•v dokonanych w Ohserwatorium Radioastronomicznym 
California Instytute of Technology. Silny strumień emisji radiowej 
(23,3Xl0-26 W/m2/Hz- dla częstotliwości obserwacji wynoszącej 96 MHz) 
otrzymywany z bardzo małej powierzchni skierował astronomów n a 
drogę prób zidentyfikowania raoiożrócUa z obiektem optycznym. Poc 
czas 90-minutowej ekspozycji, SandagE' uzyskał obraz obiektu 16mo. 
który okazał się gwiazdą stowarzyszoną ze słabą mgławicową otoczką . 

Gwiazda positada retktascensjq lh34m51s i deklinację + 32°54'.2 (dla 
epoki 1950,0) i jej pozycja pozwala bez wątpienia twicrd 7.ić , iż jest 
to obiekt odpowiadający radioźródłu 3C-4R. 

Jest to pierwszy wypadek, gdy źródło emisji radiowej jest ziden
tyfikowane z optycznie obserwowaną gwiazdą . Astronomowie z Yale 
Observrutory przebadali szereg klisz zawierających ten obszar nieba 
i sięgających tego obiektu, stwierdzając, iż obiekt 16-tej wielkości na 
przestrzeni lat 1898-1952 wykazuje zmiany blasku zaledwie +Olll2 przy 
czym częstość penetracji tego odcinka nieba w tym okresie czasu wy
klucza praktycznie pojawienie się w tym miejscu gv,dazdy Nowej lub 
supernowej, której wybuch pozostałby niezaobserwowany. Pornimo 
ruie stwierdzenia poważniejszych zmian blasku, istnienie słabej otoczki 
dookoła gwiazdy i dopplerowskie rozszerzenie linii widmowych pocho
dzących od otoczki wskazuje, iż 3C-4R jest obiektem ekspandującym. 

Dokonane przez J. L . Gr e n s te i n a, 
d a g e' a spe!ctrogt1amy ujawniają szereg 

Guido Muncha i Sa n
ostrych linii absorbcyi-
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nych i emisyjnych. Niepoddbne do widma żadnej ze zna<nych nam 
gwiazd, widmo tego obieKtu wykazuje, iż gwiaz<la albo jej otoczk ~ 

zawiera zjonizowany wapń, zjon .zowc,ny i neutralny hel oraz praw
dopodobnie wielokrotnie zjonizowany tlen, brak tam natomiast wodoru. 
rego podstawowego składnika zn.mych nam gwiazd. 

Istnieje podejrzenie, iż. jest to jednak pc7ostałof.ć po wybuchu 
supernowej, padobnie jak mgławica Krab, tylko o wiele słabszej 

dalszej (okolo 7 kips) i prawie 5 razy "młodszej·'. 

Na zakończenie tej krótkiej notatki warto nadm:enić, iż z okazJi 
oublikacji Sandage'a - amerykański astronom S m i t h pooaje, że 

notatki chińskie wspominają ogólnikowo o jasnej gwieździe, jaka 
uka~Zała się w tym rejonie nieba około 280 lat temu. 

(Wg Sky and Telescope XXI. 1961 str. 148 i XXII. 1961 str. 131) 

Janusz Rodziitsl.:t - Kraków 

Astronomia w Katowickim Pałacu Młodzieży 

Od szeregu już lat apartamenty katowickiego Fałacu Młodzie.l:j 

rozbrzmiewają gwarem młodzieży różnegJ wieku. Młodz:ież ma tu spo
~obność "uczyć się bawiąc"", w najbardziej zajmujący sposób uzupeł

niając naukę szkolną. Może szkolić się w muzyce, sztuce, ba ... nawet 
w tak mało dostępnej dla la1ków nauce, jaką jest astronomia. 

Właściwie, to już przy projektowaniu gmachu zapomniano o rzeczy 
bardzo ważnej: przewidując utworzenie Pracowni Astronomicznej na
leżało z góry zaprojektoV\·ać na najwyższym piętrze gmachu malutkie 
obserwatorium, wraz z tarasem i kcpulą obserwacyjną. Byłoby to 
wówczas pierwsze w Polsce szkolne obserwatorium astronomiczne, ja_ 

kich wiele spotykamy za granicą. Przez szereg lat Pracownia Astrono
miczna, mieszcząca się w niewielkiej salce drugiego piętra, borykała 

;,ię z trudnościami udostępnienia mlodym "astronomom" kawałka niebu 
gwiaździstego, na którym mogliby wykonywać samodzielne obserwacje. 
nawet o znaczeniu naukowym. 

Informacje, które tu podaję, zawdzięczam głównie prof. Józefowi 
O c z c e, kierownikowi Pracowni Astronomicznej. Oto czego się dowie
działem. 

Jak wiadomo, ilość godzin poświęcanych w XI klasie nauce astro
nomii jest · tak niewielka (około 25 godzin rocznie), że konieczne jest 
uzupełnianie ich własną pracą uczniów. Pracownia Astronomiczna 
Pałacu Młodzieży spełnia więc dwa zadania. Z jednej strony pozwala 
uzupełnić wiedzę nabytą w szkole, przede wszystkim przez obserwacje. 
z drugiej strony wprowadza młodzież klas niższych w zagadnienia. 
z którymi będzie się ona stykała w późniejszych latach nauki szkolnej. 
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W ciągu ośmiu ubiegłych lat przewinęło się przez Pracownię po
nad 1000 uczniów. Jest to ilość znaczna, świadcząca o dużym zainte
resowaniu astronomią wśród młodzieży. 

Z czasem zauwazyc się dało wyraźne zrozmcowanie zamiłowań -
nauka astronomii jest przedeż tak ro~legła - toteż trzeba było wpro
wadzić podział na kó1ka. Obecnie istnieje ich sześć, a mianowicie. 
1) geodezyjno-astronomiczne, 2) "młodych kopern·kanistów", 3) "astro
nautyków", 4) "badaczy planet", 5) szlifierzy teleskopów i 6) montażu 
przyrządów astronomicznych. 

I tak: kółko (l) przerabia w ciągu roku tematy związane z kosmo
gonią oraz budową wszechświata i planet. Niektórzy z uczniów obser
wują systematycznie przez m3łe lunetki powierzchnię Słońca, liczą<' 

widoczne w danym dniu plamy. Wyniki tych skromnych obserwacji 
komunikuje się Obserwatorium Wrocławskiemu, które włącza je do 
wyników otrzymanych przez innych obserwatorów i po odpowiednim 
opracowaniu przesyła do obserwatorium w Zurychu, gdzie znajduje 
się "centrala słoneczna". 

Kółko (2) stara się opanować całokształt wiedzy o naszym naj · 
większym astronomie, Mikołaju Koperniku, stud:ując dostępne bro
szury i książki. Zajmuje się również rekonstrukcją prymitywnycl, 
narzędzi, jakimi posługiwał się Kopern 'k (zbudowano triquetrum i kwa
drant słoneczny) oraz opracowuje albumy na tematy z jego żyC:a i prac. 

Kółko (3) wykonało m . in. model S 7 tucznego księżyca oraz rakiety 
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pianetarnej, nadto przerabia tematy związane z podróżami między 

planetarnymi i studiuje odpowiednią lekturę. 

Kółko .,badaczy planet" przeprowadza obserwacje ciał niebieskici1 
przez posiadaną niewielką lunetę lub sporządzony własnoręcznie telc· 
skop zwierciadłowy . Najlepiej udają się obserwacje Księżyca, Jowisza 
z jego czterema jasnymi, a bardzo ruchliwymi ksi życarni , oraz Sa
turna z zawsze efektownym pierścieniem. 

Bardzo pożyteczna jest praca koła {5), którego członlwwie zawzięci e 

szlifują zwierciadła do teleskopów. W ubiegłych latach chłopcy wy
szlifowali kilkanaście zwierciadeł o średnicach od 12 do 20 cm. 

Wreszcie kółko montażu przyrządów astronomicznych {6) wyko .. 
nało już jedną lunetę o średnicy obiektywu 12 cm i przystąpiło d v 
montowania teleskopu o średnicy 20 cm i ogniskowej 270 cm. Wszelki\.' 
więc obserwacje dokonywane są własnoręcznie zmontowanymi i sporzą
dzonymi przez chłopców instrumentami, co ma ogromne znaczenie 
dydaktyczne i wychowawcze. 

Pr21cownia Astronomiczna posiada również w swym inwentan:u 
zegar wahadłowy regulowany według radia, kwadrant libelkowy, teo
dolit ora z kilka lornetek teatralnych i pryzmatycznych. G orzej jednak. 
że narzędzia te nie mogą być w pełni wykorzystane z braku odpo
wiedniego tarasu. Należy jednak mieć na dzieję , że i tę trudność ud a 
s i wkrótce przezwyciężyć. 

Jak bardzo celową i potrzebną instytucją jest Pracownia Astrono
micma. świadczy . chociażby iakt, iż dwóch jej wychowanków ro?po
częło fachowe studia astronomiczne na uniwersy tetach. 

J. Pagaczewskt 

Czy nowa metoda idcntytikacJ kraterów kosmicznych? 

Drogą doświadczeń laboratoryjnych uzyskano w swoim czasie mine
rat nazwany c o e s i t e m , stanowiący postać związku Si02• Dla otrzy
ma111ia go niezbędne jest !ednak olbrzym:e ciśnienie 20 kilobarów 
{150 ton na cal 2 około 24 tys. atmosfer). Ciśnienie takie nie może 

powstać na Ziemi inaczej niż w clrodze uder.renia o powierzchnię Ziemi 
kósmoli'tu . Ostatnio znaleziono ten minerał w trzech kraterach: Ari
zońskim, Wabar i w Rieskessel w Bawarii; zresztą temu ostatniemu 
dotychczas nie przypisywano kosmicznego p ochodzenia. 

Wspomniany minerał znaleziony został przpz ct~ C h a o i jego 
kolegów z U . S. Geological Survey, którzy sądzą, że obecność coes itu 
może być dobrym wskaźn i kiem identyfikacji kosmicznych krater j w 
uderzeniowych. 

{Wg ,,Scie11ce", Ma1·ch 24, 1961) 
J. Pokrzyu.micki 
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Nowe meteoryty 

Met. Koni o w a (Bułgaria) - kamienny, chondryt, spadł 24. V. 
1931 r.; pierwotna masa około 100 g; zachował się jedynie odłamek 
masy 1.46 g, który został zidentyfikowany jako meteoryt dopiero ostat
nio (Mietieoritika, z. XVII, str. 93-95). 

Met. S e i d a m (Nigeria) - kamienny, chondryt. opadł 6. VII. 
1950 r.; masa 725 g (Biul. Met. Nr 20). 

Met. Kan d a h ar (Afganistan) - kamienny, chondryt, spadł w li
stopadzie 1959 r.; masa na razie nieznana (Biul. Met. Nr 19). 

Met. S a i n t - C h i n i a n (Francja) - kamienny, chondryt krysta
liczny (Ck), spadł 25. XII. 1959 r.; dwa odłamki o ogólnej masie 134.3 g 
(Biul. Met. Nr 19). 

Mlet. Ł a z ar i e w (Antarktyda) - żelazny, znaleziony 21. I. 1961 l'.: 

masa około 10 kg (BiuL. Met. Nr 20). 
Meteoryty Szwecji, które nie weszły do katalogu meteorytów świata 

British Museum z 1953 r.: 
Met. F i:i l l i n g e, żelazny ataksyt bogaty w nikiel, ma a ok. 0.4 kg. 

Znaleziony 2. IX. 1932 r. (wyorany na polu). 
Met H i:i r km ark, kamienny, chondryt. Spadł 9. VI. 1954 r., 2 od

lamki o łączn.ej masie 305.5 g. 
Met. M u o n i o n a l u s t a II, żelazny, oktaedryt. Znaleziony 15. VIII. 

1946 r., masa ok. 15 kg. 
Met. Ultuna, kamdenny, chondryt kulkowy. Znaleziony w 1944 r .. 

masa 1.9 kg. Być może jest to odłamek deszczu meteorytów, który spadł 
w Hcssle w 1869 r. 

J. Pokrzyumicki 

Międzynarodowe Obserwatorium na południowej półkuli 

Od dawna mówiło się o konieczności budowy międzynarodowego 

obserwatorium astronomicznego na południowej pólkuli *), która wy
raźnie jest upośledzona pod względem wyposaże~;~ia w większe i w no
wocześniejsze ins~rumenty. Zdaje się, że te projekty będą wreszcie 
zrealizowane. Ogłoszono bowiem realny plan budowy obserwatorium 
wyposażonego na wzór Mt. Falomar wspólnymi siłami Francji, Belgii, 
Holandii, N. R. F., Unii Południowo-A!rykańskiej i Szwecji. Spodzie
wany jest również udział w tym przedsięwzięciu Wielkiej Brytanii. 
Ze względu na warunki klimatyczne (maksymalna llczba pogodnych 
nocy) wybrano pod budowę okręg Beaufort West w Unii Poludniowo
Afrykańskiej. 

(Wg M. N. A. S. S. A. 20,1 (1961)). 
Konrad RuclnicU 

,•) Porównaj V•·ania 30,103 (1959). 
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OBSERWACJE 

ANDRZEJ BISKUFSKI - Łódź 

Uwagi o półregularnych gwiazdach zmiennych 

Badania nad gwiazdami 7miennymi d-:>prowadziły d'J wykryC'ia wielu 
typów tych fenomE-nów. Rośnie też ogólna lic?ba zna'1yrh gwi<>zd zmien
nych. Najnowszy Katalog zawiera d~ne o 14708 ob'ektach. Wśród nich 
najliczniejszą grupę stanowią gv.riazdy długookresowe typu Mira Ceti 
(3657 obiektów). Gdyby oprzeć się 'I'Ja poglądzie, że gwiazdy nieregu1ame 
a w1ęc te na'bardziej "nieporządne" zmienne, są gwiazdami mało ?ba
danymi, tzn. dlatego są zaliczone do tej grupy, poniew~ż zbyt skąpe 
dane obsE-rwacyJne nie po7Walają stwierdzić regularnoś"i. to drugą 

z kolei naibardziej liczną grupę gwiazd zmiennyC'h stanowiłyby gwi<Fdv 
pólregularne uzupełnione o gv.ria~dy nieregularne (łącznie 3045 obiek
tów). Łączenie tych dwóch grup gwiazd zmiennych nie je>t bezpod
stawne. ZwyklP. tak bywa, że obiekty zaliczone do nieregubrnyC'h, po 
zebraniu bardziej systematycznych ciągów obqerwacji, Jeaitymują :;ię 

jako obiekty bard7iej regularne niż to przesądzono wcześnie;. B . W . 
Kuk ark i n 1) nawet uważa, że w ogóle nie ma gwiazd nieregularnych 

l. Zależność amplituda - okres. 
Dla cefeid, gwiazd długookresowych typu Mira C et i oraz dla gwia cd 

nowopodobnych i nowych istnieje zależność między wielkością ampli
tudy a okresem zmian. W każdej z wymienionych grup większe amplic 
tudy zmian przypadają dla gwiazd z większymi okresami. Dla gwiazd 
typu U Geminorum wynik 1est nawet silniejszy: jakiejkolwiek gwieź
dzie o wydłużającym się chwilowo okresie odpowiada powięk>?ająca 

3ię amplituda wybuchów. Najleplej ilustruje to poniższa tableka ze
.·tawiona przez B. W. Kukarkina i P. P . Parenago 2) dla gwiazdy 

rednia długość 
okresu w dniach 

34 
lti 
~; 

7 1 

Tabela 1 . 

. 

'-

średnia a~plituda 
wybuchu w wielkościach 

gwiazdowych __ _._ 

2.88 
3.29 
3.45 
3.1i!i 

Liczba 
okresów 

60 
60 
60 
5i 

1) "Uspiechy astronamiczeskich nauk", tom IV, str. 183. 
!) Tabelkę zaczerpnięto z broszury P. P . Pa!Ulago - "W mire 

:::wie-rd" (1957), str. 41 
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SS Cygnl. Powstaje pytanie: Czy dla gwiazd półregularnych istnieje 
analogiczna zależność między wielkością amplitudy a średnim okresem. 
zmian blasku? Zebrany material dla 50 gwiazd pólregularnych daje 
odpowiedź pozytywną. W tabeli 2 podane są wyniki zestawione na 
podstawie spisu gwiazd zmi:ennych dołączone do Atlasu A. A. M i c h aj
ł o w a 3). Spis t€ n jest wykonany w oparciu o "Ogólny katalog gwiazd 
zmiennych" (wydanie 1948), a ma przewagę nad .spisem katalogowym 
tego rodzaju, źc podane są amplitudy wizualne; dlatego zresztą nie 
wykorzystano bezpośrednio danych katalogowych. 

średnia amplituda 

30 

25 

45 

łO 

s 

m 
0.92 
1.42 
1.34 
1.44 
1.10 
2.00 
2.20 
1.60 
1.78 
1..57 
0.63 

Tabcła 2. 

Logarytm okresu ~- Ilość gwiazd 

--+-
1.80 
2.02 
2.11 
2.13 
2.20 
2.29 
2.43 
2.54 
2.6:! 
2.78 
3.29 

Rys. 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
3 
3 

3 ) "Zwiozdnyj atlas" - A. A. Michajłow (wyd. 1957). 
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Jak widać z wykresu (rys. l) zależność amplituda - okres dla 
gwiazd półregularnych ma nieco inny przebieg niż u znanych do
tychczas grup gwiazd zmiennych. Przebieg wielkości amplitudy można 
~razić równaniem drugiego stopnia: 

A -0"68 (lg P)Z .1- 3"38lg P- 2"59, 

ale z powodzeniem można by scharakteryzować dwoma odcinkami linii 
prostej (patrz rys. 1). W ostatnim przypadku gwiazdy półregularne 
podzieliłyby się na dwie grupy: 1) grupa ~;Wiazd, u których ampli
tuda jest funkcją rosnącą okresu; 2) grup gwiazd. dla których ampli
tuda maleje ze wzrostem okresu. Punkt krytyczny, który rorz.:dziela 
obydwie grupy, rprzypada na 2'43 ~ lg P ~ 2'54, czyli P d? 300d. 

Zależność amplituda - okres była badana dla tych gwiazd pólre 
gularnych, które charakteryzują się jednym okresem, a w przypadkct , 
gwiazdy z kilkoma okresami brany był pod uwagę ten okres, który 
,.odpowiedzialny'' jest za amplitud podaną w Katalogu. 

2. Częstość występowania okresów dla gwiazd pólregularnych. 

Tzw. okresy gwiazd ' półregularnych podlegają dość znacznym fluktu
acjom niesystematycz.n;rm. Niemniej średnia wartość okresu charakte
ryzuje gwiazdę. 

Badanie zareżności amplituda - okres wskazywało na możliwość 
podziału gwiazd półregularnych na dwie grupy. Byłoby rzeczą ciekawą 
sprawdzenie, czy podobny podział wystąpi badając grupę gwiazd pół

regularnych ze względu na inną charakterystykę, np. badając częstość 
wyst~powania okresów. 

r Ok_r_e_s ----;-

45 
65 
85 

105 
125 
145 
165 
185 
205 
225 
245 
265 
285 
305 
,325 

Tabela 3. 

Ilość gwiazd 
li 

1/ 

7 
19 
25 
34,5 
32,5 
30,5 
22 
14,5 
11 
8 
9 
3,5 
7 
6,5 
11 

Okres 

245 
365 
385 
405 
425 
445 
465 
485 
505 
525 
545 
565 
585 
605 
625 

r Ilość gwiazd 

---- _, 
8 
8,5 
4,5 
2,5 
2,5 
1,5 
2 
l 
0,5 
1,5 
0,5 
o 
l 
0,5 
0,5 
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Darte o okresach gwiazd pólregularnych zaczerpnięto z "Ogólnego 
katalogu gwiazd zmiennych" (wydanie 1958). Brane były pod uwagę 
gwiazdy następujących typów: SRa, SRb, SRc, SRd; nie brano pod 
uwagę gwiazd półregularnych SR bez indeksu. W przypadkach -.,vy_
stępowania kilku okresów brano najkrótszy. Jeżcli jakaś gwiazda 
posiada dwa okrresy niezbyt różniące się pod względem długości, brano 
wartość średnią. Wyniki zestawiano w tabeli 3 i na rysunku 2. 

Rów;nież tutaj zaznacza się podział gwiazd pół·regularnych na dwie 
grupy: 

l) gwiazdy z okresami krótszymi od 265 dni, 
2) gwiazdy z okresami dłuższymi od 265 dni, 

W pierwszej grupie najwięcej gwiazd przypada na okres około 

105 dni. W grupie drugiej średni okres wynosi 3'25 dni. Punkt kcy
tycz.ny (265 dni) w tym przypadku niewiele różni się więc od punktu 
podziału uzyskanego na podstawie zależności amplituda - okres. 

l .. .,. 
Rys. 2 

Warto zwroclC uwagę, że podział uzyskany na podstawie zależności 
amplituda - okres i częstości występowania okresów nie pokrywa się 

z aktualnym podziałem gwiazd półregularnych, którym posługu'ą się 

autorzy "Ogólnego katalogu gwiazd zmiennych", np. gwiazdy SRa i SRb 
spotyka się zarówno z okresami mniejszymi od 265 dni, jak również 
z okresami przewyższajacyroi tę wartość. 

Jasny bolid 

W dniu 14. IX. 1961 r. o 20hQSm zaobserwowałem przelot jasnego 
bolidu. Meteor ukazał się między a Pegaza, a ~ Ryb i przemieszczał 
się z południa na północny wschód. 

W czasie lotu, który trwał około 9 sek. odróżnić można było 

w "czole·' meteoru trzy intensywne kolory: niebieski, żółty i czerwony 
oraz powstającą za :n~im jasno-żółtą smugę, która w kilka sekund 
znikała. Koniec drogi lotu meteoru przypadł poniżej ~ Andromedy, 
około 2011 nad linią horyzontu. Lot meteoru zakończył się wybuchem 
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i natychmiastowym zgaśnięciem. Efektów akustycznych wyguchu me
teoru nie słyszałem, ale w tym samym czasie przejeżdżały obok mnie 
samochody. Podejrzewam, że produkty rozpadu meteoru spadły na 
Ziemię. Pr~elot meteoru obserwował również A. P t a s i ń s k i z Oddz.. 
Ostrowieckiego PTMA. 

Jerzy Ulanow icz, PTMA Ostrowice 

Obserwacje kraterów ksi~życowych 

Obserwacje wykonywałem teleskopem Cassegraina-Maksutowa. 
D = 70 mm, 92 (teleskop produkcji Polskich Zakładów Optycznych 
w Warszawie), do obserwacji stosowałem żólty filtr , momenty w czasie 
uniwersalnym. 
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Krater Endymion ma średnicę 126 km, nosi imię ukochanego bo
gini tarczy księżycowej Selene (z mitologii greckiej). Krater Alb3t€:
gnius ma 129 km średnicy, we wnętrzu krateru położony jest tuż przy 
wschodnim wale mały krater. Albategnius to astronom arabski, żyjący 
w latach 850-929. Krater noszący nazwisko sławnego astronoma f'lo
lemeusza (około 145 r.) posiada średnicę 145 km a powierzchnia jego 
wynosi około 21760 km2• Chcę zaznaczyć, że krater Petavius jest bar
dzo interesującym obiektem do obserwacji za pomocą małych instru
mentów, bowiem już powiększenie 50 X pozwala dostrzec w jego wnę
trzu szczelinę, która wybiega spod centralnej góry krateru. Petavim 
lo uczony francuski (1583-1652) a Vendelinus to astronom bzlgijski 
(1580-1667). Króter Gutenberg ma średnicę 65 km, nazwany jest n a 
cześć wynalazcy ruchomej czcionki drukarskiej (1397-1468). 

Bardzo ciekawe są obserwacje zmian w wyglądzie kraterów w związ
ku ze zmianą oświetlenia (wschód lub zachód Słońca nad danym 
kraterem). Dwie obserwacje wykonane w odstępie jednej godziny 
pozwalają zauważyć poważne zmiany w wyglądzie obserwowanego 
kra teru. 

PRZEWODNIK PO KSIĘ.ZYCU 

Clavius 

St. R. Brzostkiewicz 
Dąbrowa G<1rnicza 

Ten ogromny krater o średmcy około 235 km, poloL.ony w poblizu 
południowego bieguna Księżyca, zn3ny jest zapewne każdemu obser
watorowi powierzchni naszego satelity. Postrzępione wały krateru 
wznoszą się ponad poziom jego dna na wysokość prawie 4 km. Do 
południowej ściany Claviusa przylega inny spory krater Rutherford. 

Na dnie Claviusa ciągnie się wieniec pięciu mniejszych krateróv .. · , 
ieh średn-ce zmniejszają się równomiernie kiedy przechodzimy od za
chodniego do wschodniego krańca wieńca. Oprócz tego obserwować. 

można vve wnqtrzu Claviusa niezliczone małe kraterki, depresje i wznie
sien:a, n ... torni ast, co jest dość dziwne, nie odkryto dotychczas pękni~:;c 

księżycowej skorupy, Z tego względu krater ten jest na ogół obser
wowany rzadziej niż np. Platon czy Ftolemeusz. 

Clavius jest kraterem tak wielk:.m, że kiedy znajduje się na ter
minatcrze, to nierówność brzegu oświetlonej części tarczy Księży<:a 

można dostrzec okiem nieuzbrojonym (podobnie jak w wypadku Sinu1> 
Iridurn). 

A. WróblMVski 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Helioskop Herschela 

Słońce można obserwować w projekcji na ekranie lub bezpośrednio 
przez okular lunety. W tym drugim wypadku należy jednak wygasić 
nadmierną ilość światła. NajprościeJ jest umieścić za okularem ciemny 
filtr, który można zrobić z ciemnozielonego szkła, stosowanego do ma 
sek ochronnych przy spawaniu elektrycznym (filtr taki daje przyjemny, 
zielony obraz Słońca i duży kontrast). Je-dnak obserwacja przez filtr 

7 8 

Rys. l. Schemat helio
skopu Hcrschcla. l -
okular, 2 ciemny 
filtr, 3 - pryzmat, 4-
bieg promieni od obiek
tywu, 5 kierunek 
usuniętej wiązki świa

tła, 6 - śruby do cen
trowania pryzmatu, 7-
oś techniczna pryzmatu, 
8 - oś optyczna pryz
matu. 

lunetą o średnicy p~yżej 50 mm jest niebezpieczna, .filtr bowiem 
szybko rozgrzewa się i może pęknąć, co grozi uszkodzeniem wzroku. 

Aby temu zapobiec, przy obserwacji Słońca większymi lunetami 
stosujemy specjalne urządzenia, które wygaszają nadmierną ilość swla
tła przez niepełne odbicie. Najtańszym i prostym w konstrukcji urzą

dzenierr. jest tzw. helioskop Herschela. 
Zasadniczą częścią tego urządzenia jest pryzmat o kącie łamiącym 

24• (pryzmat taki zamówić można w Zakładzie Optyki Folitechniki 
Wrocławskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27). Budowę helio
skopu Herschela wyjaśnia załączony rysunek. Pryzmat spełnia w helio
skopie jednocześnie rolę pryzmatu zenitalnego, dzięki czemu obser
wacja jest wygodna, zwłaszcza gdy Słońce znajduje się wysoko nad 
horyzontem. Wadą tego urządzenia jest to, że odwraca obrazy w jednej 
płaszczyźnie (podobnie jak pryzmat prostokątny). 

St. R. Brzostkiewicz 
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TO i OWO 

Obserwatorium Licka na górze Harniltona w Kaliio1·nii powstało 

dzięki prywatn€mu zapisowi bogatego kalifornijskiego fabrykanta or
ganów. By uwiecznić pamięć o sobie, chciał on - jak głosi legenda -
zbudować sobie grobowiec w postaci olbrzymiego pomnika na szczycie 
jakiejś góry, lub też piramidę, jeszcze większą od piramidy Cheopsa. 
Na szczqście, uległ on namowom ludzi rozsądnych i w ten sposób świat 
otrzymał jedno z największych obserwatoriów astronomicznych. 

Testamentem zapisał James L i ck sumę 7 000 000 dolarów na skon
struowanie olbrzymiego teleskopu, "większego i mocniejszego od wszyst
kich dotychczasowych, wraz z wszystkimi przyn.ależnumi akcesoriami 
oraz związanego z n im obserrwatorium". 

NarzQdzie to jest dosłownie grobowym pomnikiem wego funda
tora, gdyż ciało jego pochowano w słupie, na któr~'ffi spoczywa przyrzad 

J. Pagaczewski 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Kontakty Galileu za z PolskĄ 

Najwybitniejszym kontynuatorem dzieła Kopernik a był G a
l i l e u s z i w historii nauki dwa te nazwiska związane są na zawsze. 
Nie jest więc zbiegiem okoliczności, że Polskie Towarzystwo Miłośni
ków Astronomii za swe godło przyjęło system heliocentryczny Koper
nika i legendarne słowa Galileusza: "E pttr si muove". Galileusz za 
propagowanie nauki Kopernika był przez długie lata, tj. od ogłoszenia 
wyroku w dniu 22. 6. 1633 r. aż do swej śmierci dnia 8. l. 1642 r .. 
więźniem Inkwizycji (urodził się 15. 2. 1564 r.). Dlatego też pamięć Ga
lileusza winna być szczególnie droga nam Polakom. 

Kontakty Galileusza z Polską nie ograniczają się tylko do _nauki 
Kopernika. W "Tygodniku Ilustrowanym." z 1878 r. znalazłem ciekaw4 
pracę dra Artura Woły1'1skiego pt. "Stosunki Galileusza z PoL
ską". Autor dłuższy czas przebywał we Włoszech, gdzi zbierał mate
riał odnośnie Kopernika i Galileusza. Z pracy tej dowiadujemy się, 

że w 1592 r., kiedy to Galileusz rozpoczął wyklady matematyki :na 
uniwersytecie w Padwie, dziekanem wydziału artium (nauk wyzwo
lonych) był Polak Jerzy P i p a n u s z Krakowa. Wołyński pisze tet 
o polskich uczniach Galileusza. 

Jednak najbardziej interesujący jest kontakt Galileusza z królem 
polskim W ł a d y s ł a w e m IV, który zwracał się nawet do papieża 

Urban a VIII o uniewinnicnie lub złagodzenie wyroku Sanctum Offi-. 
ciuro. Z Wilna 19. 4. 1636 r. Władysław IV pisze do Galileusza między 
innymi: "Slusznie zaslugujq na milość monarchów ci, którzy cieszą się 

pr::yteilejen1 wiedzy. Prze::: swą . zcze9Ól7liejszą rrauke stałe~ si~ slaw-



num w świecie, a pomiędzy wieloma którzy Cię poazw: taJą i 1ny takż(' 

się znajdujemy. Bądź przekonany o naszych względach, z których m ()

::l"sz wz wszystkich swych sprawach ko1'zystać". 

Galileusz w odpowiedzi przesłał królowi swe lunety, które jednak 
·w drodze uległy zniszczeniu a w liście do Władysława IV pisze: Nn.
Jaśniejszu i Niezwyciężony Królu! Posytam Waszej Kró lewskiej Mości 
trzy pary szkieł, stosownie do polecenia, jakie otrzymałem te najłu

.~kawszym Jego liście. Postarałem się aby ustużyć jaknajlcpiej, o il e 

tylko było to możliwe w więzieniu, gdzie od trzech lat zostaję z roz

kazu Sanctum Officium za ogłoszenie drukiem .,Dialogu o dwóch sy
stemach, Ptolemeusza i Kopernika". Wiem, że książka ta dostaw się 

w tamte strony, przeto W . K . Mość i Jego uczeni mogą ocentć, o ile 
~o prawda, że nauka w niej zau·arta jest skandaliczną, ochydną i bar
elziej niebezpieczną dla chrześcijaizstwa, aniżeli pisma K a l u: i 11 a 
1 L u t r a. Podobne zapatrywanie tak silnie zakorzeniło się w umyśle 

papieża, ie książka została potępiona a ja pogrążony w sromocie i ska
:a ny na więzi€'Ttie". 

Po potępieniu ,.Dialogów" nowe swe dzieło pt. "Discorsi" (Rozmowy 
i matematyczne wywody o dwóch nowych naukach) Galileusz chciał 

publikować poza granicami Włoch , miał nawet zamiar wydania go 
w Polsce i dedykowania Władysławowi IV. Z uwagi jednak na to, że 
"tosunki Władysława IV z Urbanem VIII nie układały się najlepiej. 
obawiano si~ iż może to pogorszyć i tak już tmdnq sytuację Galileu
sza. Ostatecznie dzieło zostało wydane w 1638 r. w Lejdzie, gdzie jak 
wi-emy loVpływy papieża już nie sięgały, zaś inkwizytorowi w Florencji 
GaliLeusz tłumaczy, jakoby dzieło to zostało publikowane bez jegu 
wiedzy. 

St. R . Brzostkie wic z 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

17. II. 1940 r. zmarł Antoni Wilk 

Antoni Wilk, doktor matematyki, profesor gimnazjalny w Tarno-
wie i Krakowie, a potem adiunkt Obserwatorium Krakowskiego znany 

jest jako odkrywca czterech nowych komet: l) Wilka-Peltiera (1923 
XIJ, 2) Wilka (1930 II), 3) Wilka (1930 III) i 4) Wilka-Peltiera (1937 li). 
Obserwacje prowadził z balkonu domu na peryferiach Krakowa za 
pomocą poszukiwacza komet Zeissa o obiektywie 8 cm (l : 6,2) z oku
larami 12, 20 i 40..krotnymi. Posiadał także własny egzemplarz atlasu 
Bonner-Durchmusterung oraz katalog mgławic Valentinera. 

Jako adiunkt wykładał astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim . 
W okresie okupacji został wraz z grupą profesorów zesłany do obozu 
·..v Mathausen. Zwolniony wraz z Banachiewiczem powrócił do Kra
kowa w stanie takiego wycieńczenia, że wkrótce zmarł. Wilka cecho
wała niezwykła pedantyczność i wytrwałość w obserwacjach, a także 
by:.tr:v wzrok. 

J. Gadomskt 
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KRONIKA ZAŁOBNA 
ZmarU członkowie PTMA - Oddział Krosno n. Wisłokiem 

Kol. Wojciech Mercik (ur. w 1890 r. - zm. 5. VII. 1953 r.) 
Kol. Henryk Dobrowolski (ur. w 1889 r. - zm. 7. VI. 1955 r.) 
Inż. Tadeusz Sikorski (ur. 31. X. 1904 r. - zm. l. IV. 1956 r.) 
Prof. Dr Albin Gawlik (ur. w 1879 r. - zm. 24. II. 1957 r.) 
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Inż. Lucjan Kolosowskl (ur. 5. VII. 1892 r. - zm. 22. I. 1959 r.) 
Prof. Dr Kamil Bogacki (ur. 6. VII. 1884 r. - zm. 13. 11. 1959 r.) 
Mgr Stanisław Szwaja (ur. 25. XII. 1902 r. - zm. 6. IX. 1959 r.) 
Prof. Piotr Jabłoński (ur. 9. VI. 1886 r. - zm. 11. V. 1961 r.) 

Cześć ich pamięci ! 
Zarząd Oddziału PTMA w Krośnie n. W. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował: G. Sitarski 

Luty 1962 r. 
W tym miesiącu dla obserwacji dostępny jest tylko Neptun nad 

ranem w Wadze i Uran przez całą noc w Lwie (Pluton, także w Lwie, 
widoczny jest tylko przez wielkie teleskopy). Poza tym przez większt 
lunety możemy też obserwować dwie planetoidy około 10 wielkości 
gwiazdowej: Melpomenę i Nysę, obie w gwiazdozbiorze Lwa w okolic.'· 
Regulusa. 

Natomiast wszystkie jasne planety przebywają w pobliżu SlOllC<t 
i ą niewidoczne. W dniu 5 lutego nastąpi złączenie pięciu planet 
(Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn) oraz Słońca i Księżyca 
w znaku Wodnika. W tym dniu nastąpi też całkowite zaćmienie Słoncd 
(w Polsce niewidoczne). 

Takie spotkanie aż siedmiu ciał niebieskich w znaku Wodnika zda
rza się bardzo rzadko i trudno to dokładnie obliczyć, ale można osza
cować, że nie częściej niż raz na kilkanaście tysięcy lat. W czasach, 
kiedy dopatrywano się związków pomiędzy układem ciał niebieskich 
a biegiem wydarzeń na Ziemi i na podstawie położenia planet na nie
bie astrologowie przepowiadali przyszłość, takie niezwykłe złączenie 
aż siedmiu planet (bo Słońce i Księżyc także zaliczano wówczas do 
planet) zapowiadało by z pewnością jakiejś niezwykłe wypadki na 
Ziemi. Istnieje podanie (zapisane podobno na kamiennych tablicach 
znalezionych w starych klasztorach indyjskich, tybetańskich i meksy
kańskich), że takie spotkanie siedmiu planet na niebie zdarzyło si~ 
około 25 tysięcy lat ternu, kiedy to zatonął legendarny kontynent Mu, 
położony na Oceanie Spokojnym pomiędzy Alaską i Kalifornią. Oczy
wiście tak rzadkie zjawisko musi zapowiadać wydarzenia niecodzien
nej miary i wprawdzie złączenie aż siedmiu ciał niebieskich w znaku 
Wodnika(!) przemawia dosyć przekonywująco za mo.ż.liwością potopu. 
zatonięcia lądu. czy innego kataklizmu .. wodnego", jednakże, mówiąc 
poważnie, z punktu widzenia mechaniki nieba nie ma żadnego zna
czenia. Oto co na ten temat mówi prof. Michał Kam i e ń ski z Kra
kowa: 

"W dniu 5 lutego 1962 r. nastąpi dość rzadkie zjawisko, mianowici~ 
koniunkcja, czyli perspektywiczne złączenie pięciu planet: Merku
rego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna oraz Słońca i Księżyca na tle 
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znaku Wodnika. Nastąpi przy tym całkowite zaćmienie Słońca. wi
doczne jednak tylko w południowo-wschodniej Azji, w Australii i n<• 
pQłudniowym Pacyfih.-u. 

Koniunkcji planet nie można będzie obserwować, gdyż planety bqci ą. 
siQ znajdowały w pobliżu Słońca i znikną w jego blasku. Z punktu 
widzenia teorii grawitacji takie zjawisko nie powinno wywołać jakich
kolwiek zaburzeń na Ziemi, tym pardziej, że podobne koniunkcje pla
netarne, chociaż w mniejszej liczbie, już si zdarzały (np. koniunkcja 
czterech planet w 1942 r.) i nie zaobserwowano żadnych skutków"' 

Tak więc również złączenie z lutego br. nie WYWOła żadnych za
kłóceń w ruchu Ziemi, ani zwiększonej fali przypływów morskich 
czy jakichś innych dostrzegalnych zjawisk. 

ldl8h Uran w złączeniu z Regulusem, na]JasmeJszą gwiazdą 
w gwiazdozbiorze Lwa. Planetę łatwo odnajdziemy przez lornetkę na 
północ od Regułusa w odległości mniejszej niż średnica tarczy Księ
:~yca. 

2d o 20h Neptun w kwadraturze ze Słońcem, o 21h niewidoczn 
1.l ączenie Merkurego z Jowiszem. 

4d Następuje seria wzajemnych zlączeń Księżyca, Słmica i planet 
O 2h złączenie Merkurego z Wenus, o 4h Księżyca z Marsem, o 71< 
Księżyca z Saturnem. 

5d Zląc?-enia Księżyca: o lh z Merkurym, o 5h z Wenus, o 6ll 
,; Jowiszem. Dalej o 14h dolne złączenie Merkurego ze Słońcem , a o 1611 

zlączenie Wenus z Jowiszem. Także tego dnia nastąpi złączenie Ksil~
życa ze Słońcem, co pod postacią całkowitego zaćmienia Słońca będzie 
widoczne tylko na Oceanie Spoko:nym, a jako częściowe w połud
niowo-wschodniej Azji, w Australii, w południowej części Oceanu 
Spokojnego i w południowo-zachodniej części Ameryki Fólnocnej IKa
lifornia). Zaćmienie to nalezy do serii, która rozpoczęła się w 1096 1 

7d0h Złączenie Marsa z Saturnem. 
Sd19h Złączenie Jowisza ze Słońcem . 

12d8h Złączenie Merkurego z Marsem. 
12/13d Około północy obserwujemy zakrycie Ald0barana, alfa Byka 

!Jrzez tarczę Księżyca w "pierwszej kwadrze'·. Gwiazda zniknie zh 
nieoświetlonym (niewidocznym) brzegiem tarczy, a pojawi się znowu 
spoza jasnego brzegu. Podajemy momenty początku i km'lca zakrycia 
dla niektórych miast w Polsce: Kraków p. 24h31ll2, k. 24h6llll3; Pozn:.u1 
p. 23h59'116, k. 24h58rn2; Warszawa p. 24hllll2, k. 24h581lll (wedlug Rocz
nika Astronom. Inst. Geod. i Kart. w Warszawie). 

13dl6h Neptun nieruchomy w rektascensji. 
17d o 16h Uran w przeciwstawieniu ze Słońcem, o 23h Merkun 

nieruchomy w rektascensji _ 
18dl3h Uran najbliżej Ziemi w odległości około 2.6 miliardów km. 
19d o 4h Słońce wstępuje w znak Ryb (czyli jego długość eklip

tyczna wynosi wtedy 33011); o !Oh Księżyc w złączeniu z Uranem. Tego 
dnia nastąpi też pólcieniowe zaćmienie Księżyca (w Polsce niewidocz~ 
ne). Foczątek zaćmienia (12h41ll3) widoczny będzie na Oceanie Spo
kojnym. w Australii, we wschodniej części Azji, w Arktyce i Ame
ryce Pólnocnej. Koniec widoczny na Oceanie Spokojny1TI, w Antark
tyce, w Australii, we wschodniej części Azji i we w:;chodniej cześc i 
Oceanu Indyjskiego. 

25d15h Księżyc w złączeniu z Neptunem. 
Minima Algola (beta Perseusza): luty 12d3h55rn , 15dOh40rn, 17d2Jh4Qm, 

20d18h2Qm. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro

pejskim. 
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l l h czasu Szczecin co środk.-europ. 
'CO 
Q r. czasu l a l o w~ch l zach 

m h m h m h m o 
l. 31 -13.4 20 52 -17.6 7 50 16 43 
li. lO -14.3 21 33 -146 7il2 17 Ol 

20 -13 9 22 12 -11.2 7 12 17 20 
III. 2 -12.4 22 50 - 7.5 6 49 17 40 

12 -lO. l 23 27 - 3.6 6 26 17 59 

l l h czasu 
Warszawa co ctl .... środk.-europ . ...., 

ctl ctl 
Q l 8 wsch . l zach Q 

a 

h m o h m hm 
11.1 17 09 -183 3 52 12 40 11.11 

2 18 07 -- 19.6 4 57 13 i\4 12 
3 19 08 -19.7 5 56 14 37 13 
4 2010 -18.5 6 46 15 52 14 
5 2112 -159 7 28 17 13 15 
6 22 13 -12.3 8 02 18 36 16 
7 23 12 - 7.9 8 33 20 00 17 
8 o 08 - 3.0 9 00 21 21 18 
9 l 03 + 1.9 9 26 22 40 19 

lO l 57 + 6.6 9 51 23 57 20 

SŁORCE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch . lzach w~; ch . / zach wsch j zach wsch. 

h m l b m h mi h m h m i b m h m 
73 7, 1621 7 36 16 36 7 il2 I I6 'J.o 716 

7191654 7 16 16 58 7 18 16 42 7 Ol 
6 59 17 14 6 57 17 16 6 58 17 02 6 43 
637

1
1732 6 37117 33 6 34 17 23 6 24 

615 175u 6 15117 50 6 08, 17 43 6 03 
l 

KSIĘŹYC -
l h czasu lh czasu 

Warszawa ctl 
środk.·europ. .... środk .-europ. 

ctl 

l o wsch . / zach Q l 8 a a 

h m J h mi h m h m ' 2 51 + 10.9 lO 19 -- 11.21 1118 + 7.3 
344 + 14.4 10 50 l 1 o 22 12 03 + 35 
4 37 + 17.1 II 26 2 18 23 12 48 - os 
5 31 + 139 12 07 3 22 24 13 33 ·- 46 
6 23 +197 12 55 417 25 13 19 - 8.4 
7 16 +196 13 50 6 07 26 14 06 -12.0 
8 07 + 18.5 14 48 5 47 27 15 56 -15.1 
8 57 + 16.7 15 50 6 21 28 16 49 -17.6 
9 45 + 141 16 53 6 50 

10 32 +I0.9 17 57 714 

zac h -:'ich . / zach w'ich l zach wsch j zach 

h m h m i 

16 31 7 20 
16 48 7 03 
17 os 6 43 
17 22 6 21 
17 39 5 59 

Warszawa 
L.._ __ 

wsch . l zach . 

hm h m 
19 Ol 7 361 
20 06 7 58 
21 09 8 17 
22 15 8 38 
23 21 9 00 
-- 9 26 
o 28 9 56 
l ilS 10.1:! 

h m h mi b m b m h m 

16 20 7 08116 23 7 14 16 08 
16 38 6 53 16 40 6 56 16 27 
16 58 6 34 16 58 6 36 16 43 
17 16 61411715 6 15 17 06 
17 3-1- 5531732 5 52 17 2~ 

Fazy Księżyca: 

Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza k w . 
Pełnia 
Ostatnia kw 
Nów 

d h 

I. 2<i J 
II. 5 l 
II. 11 l 7 
n. 19 n 
II.2717 

III. 6 12 

Odległoś6 l średnico 
Ksłętyca tarczy 
od Złemł 

d h_l __ _ 

Najrn. II. 5 23! 33.+ 
Najw. II. 20 22 29.4 

~ 

. ::-.l 
' ;t. 

z 
>-< 

;t> 

"' ..... 
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Luty 1962 r. PLANETY i PLANETOIDY 

Data 
1962 

l. 31 
11.11 

21 
III. l 

l. 31 
11.10 

20 
III. 2 

l. 21 
11. 10 
III. 2 

l. 24 
11. 13 
III. S 

l. 26 
11. 5 

15 
25 

III . 7 

MERKURY 
--- -

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

f1 l !i wsch. l 
hm . hm 

21 33 -11.8 7 27 
20 51 -14.0 6 24 
20 38 -16.6 5 43 
21 05 -16.8 5 35 

Niewidoczny. 

MARS 

20 03 l- 21.4 6 56 
20 36 -19.7 6 38 
21 07 -17.6 6 20 
21 39 -15.3 s 56 

Niewidoczny. 

SATURN 

l 20 08 l - 20.51 8 551 
20 17 - 20.0 7 41 
20 27 - 19.5 6 26 

Niewtdoczny. 

zach. 
hm 

17 35 
16 00 
14 50 
H36 

15 06 
15 12 
15 18 
15 24 

17 08 
16 06 
15 Ol 

WE~US -- - = 
lh czasu 

W arszawa 
środk. - europ. 

a l a wsch. l 
hm . h mi 

20 57 -18.5 7 30 
2147 -14.8 7 221 
22 35 -10.4 7 08 
23 22 - 5.6 6 52 

Ntewidoczna. 

JOWISZ 

21 20 
l 

-16.3 740 
21 30 -15.51 7 05 
21 39 -14.8 6 35 
2148 -14.0 5 53 

Ntewidoczny. 

10 08 
101o5 
lO 02 

URAN 

l 
+ 12.3,18 36 + 12.6 17 16 1 
+ 12.9 15 50 

zach. 

hm 
16 lO 
16 38 
17 lll 
17 53 

16 50 
1ó 30 
16 06 
15 45 

8 48 
7 29 
6 08 

Widoczny przez całą noc w gwla-

1 
zdazbiorze Lwa, łatwy do odnale
zienia nawet przez lornetkę (5.7 w. 
gw.). 17. II. przypada jego opozyc. 

l o / wpołud. 'J. r, l w połud. 
-----'--- __ ...:......_ - -- l -

a 

NEPTUN 
h m 

h m l " l 
14 45.8 - 11 l o l 6 09 
14 4fi.4 - 14 11 4 51 
141.6.0 l -H 08 3 32 

Widoczny nad ranem w Wadze, 
w pobliżu gwiazdy 3 wielk. alfa 
Wagi (7.7 wlelk. gw.). 

Flanetoida 18 MELPOMENA 

h m l 
10 18.0 l 10 09.8 
10 00.3 

9 50.7 
9 42.1 l 

o l 

t 118 
2 43 

1116 
+ 12 48 + 1411 

h m 
135 
o 47 

23 54 
23 05 
22 17 

Około 10.7 wielk. gwiazd. 
Widoczna przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa w pobliżu Regulusa. 
Opozycja 16 lutego. 

PLUTON 

1to;'39~ + 2o'22.·o l h2 37 
11 04 0·1 + 20 37.2 l 10 
11 02 lO + 20 51.1 l 23 51 

Widoczny w gwiazdozbiorze Lwa 
tylko przez wielkie teleskopy (15 
wielk. gwiazd.). Opozycja 27 lutego. 

Planetoida 44 NYSA 
h m 

10 18.2 
lO 11.4 
lO 02.7 

9 53.8 
9 46.1 

o l + 1138 + 124:> 
+11,00 
+ 1511 
+ 1610 

h m 
l 35 
o 48 

23 57 
23 08 
22 21 

Około 9.8 wielk. gwiazd. 
Widoczna przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa w okolicy Regu
lusa. Opozycja 17 lutego. 

Planetoidy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
aocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okŁadki: Clavius. jeden z nRjwiększych kraterm'>· 

J:;:iężycowych. 
Znak Zodiaku: Ryby. 
Druga strona okładki: 
U góry: Rysunek plam i pochodni na Słońcu według obserwacji He

weliusza w okresie od 17 do 27 lipca 1643 r. U doŁu: Rysunki Jowisza, 
Saturna i Marsa z dzieła Heweliusza "Selenographia" (1647 r.). 

Trzecia strona okładki: Rycina z dzieła Heweliusza "Prodomus cum 
catalogo fixar·um et firmamentum Sobiescianum" (1690 r.). Na rycinie 
widzimy w środku muzę Uranię siedzącą na tronie w otoczeniu 10 wy
bitnych astronomów, którzy zajmowali się układaniem katalogów 
gwiazd. Urania w prawej ręce trzyma Słońce, a w lewej Księżyc, po 
prawej stroni~ stoją obok niej Wenus i Ziemia, a po lewej, JowL<;z 
i Saturn. Na pierwszym planie Heweliusz trzymający w prawej n;cę 
.,Tarczę Sobieskiego", a w lewej sekstant, obok niego zwierzęta, ktore 
umieścił na niebie. 

Czwarta strona okładki: Podwójny refraktor fotograliczny slacjl. 
poludniowo-afrykańskiej Obserwatorium w Lejdzie (Holandia). Instru
ment WJ"POsażony jest w dwa 40 cm obiektywy fCYtograficznc Zeissa 
oraz 20 cm teleskop prowadzący. 

KOMUNIKATY 
OBROTOWA MAPKA NIEBA - nowe wydanie (poprawione) - Jest do nabvcia 

w biurze Zarządu GI. PTMA, w cenie 12 zł plus koszta przesyłki 4 zł. · 
,.NIEBO PRZEZ LORNETKĘ" dra J. Pagaczewsk!ego - str. 112 - cena 4 zł 

(plus l zł na koszta przesyłki) jest do nabycia w biurze Zarządu GI. PTMA. 

INł'ORMACJE O ODDZIAŁACH P . T. M. A. 

Luty 1962 r. 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. K1lińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokaz;y 

nieba odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61. 
Czę~;tochowa - 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 - Sekretanat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w każdy drugi czwarte
miesiąca. Pokazy nieba w każdy pogodny wieczór. 

Gdańsk - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym -
Gdańsk-Oliwa, ul. P!astowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lO-go Lutego 24, w biurach Polskich 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 kazdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. G2-481). 

J~clrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, teJ. 78. Pokazy nieba 1 zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w kazdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostklewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Kanopme
klej 78. 

K raków - 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. 18) czynna jest w kazdy poniedziałek i czwartek biblio
teka. Ponadto 10 i 20 kazdego miesiąca "Studium z astronomiJ ogólnej" 
.,Wieczory nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania 
•ekcji obserwacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca 
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Krosno nfW. - Sek,·etarJat w lokalu własnym, przy ul. No'Wotki Nr 1, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul Traugutta 18, pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki l r.zwartkl w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki 1 soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatóv. 
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 bez
chmurne wieezory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, tel. 24-74 
(W. Radziwinowicz) . Zebrania wraz zadczytarni 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 ~5. Sekretariaot czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy 
nleoo w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Palacu Młodzieży. 

Ostrowlec Swlętokrzyskl - 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 1 po uprzednim porozumeniu: H. Stpkowa. 
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

J>oznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat 1 biblioteka 
czynne we wtorki i czwartki w godL. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska. Publiezne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka . 

"zczecln - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechnikl Szczecińskiej . 
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 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 te!. 2586. 

l'oruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll . Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie . 

Warszawa - l. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki . 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
1ieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - StedzJba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
Lantów) te!. 347-32. Sekretanat 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. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący : WŁODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI. 

ANTONI PIASKOWSKI KONRAD RUDNICKI 
Sekretarz redakcji: GRZEGORZ SITARSKI 

Redaktor terhniczny : ALEKSANDER CICHOWICZ 
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego P. T. M. A.: Kraków, 
ulica L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro 
.:zynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki, czwartki do 19, w soboty od 8-12. Konto Zarządu Głównego 
P. T. M. A.: PKO 4-9-5227. 

Cena 4 zł, dla Członków PTMA 3 zł. 

Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. M:kołajska 13 

Za m. 6600 61 - N -32 - 3.800 32- Obj. 2 ark. "'- okł. Pap. sat. A-1 70 g 
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ROMAN WOYNARSKI - Kat o w i c e 

NOWA WERSJA EWOLUCJI HELIOEKOSFERY 

K osmobiologowie zajmujący się problematyką życia we 
Wszechświecie w oparciu o dotychczasową znajomość warun

ków ekologicznych planet i ewolucji życia na Ziemi wysuwają 
szereg koncepcji na temat np. roślinności Marsa, rodzaju ekosfer 
w zależności od typu gwiazdy macierzystej, itp. Calość rozwa
żań dotyczących możliwości występowania życia organicznego 
poza Ziemią oparta jest na postulatach biologów, którzy dla 
form białkowych określili następujące wymagania: 

a) przedział temperatur od około -70°C do +80°C, w tym 
od -l0°C do około + 30°C dla większości form życia aktyw
nego, 

b) dopływ energii Słońca (lub innej gwiazdy) w ilości 12 
kwantów na każdą cząstkę asymilowanego dwutlenku węgla 
i długości fali od 0,68 do 0,4 mikrona (R e i n k e, S a y re), 

c) odpowiednie nawilgocenie podloża i częściowo atmosfery 
w łącznej ilości średnio 500 gramów H20 na produkcję każdego 
grama suchej masy roślinnej, z czego l gram dla fotochemicz
nego rozkładu na tlen i wodór oraz około 10 gramów dla nasy
cenia treści komórkowej, 

d) środowisko atmosferycznego co2 o stężeniu zapewnia
jącym 1,5 grama tego składnika na każdy gram wyproduko
wanej suchej masy roślinnej dla zapewnienia ciągłości procesu 
fotosyntezy, który może ulec przerwaniu w wyniku nadmiaru 
dwutlenku węgla (działając zakwaszająco powoduje między in
nymi zmianę cukru w skrobię i zamyka szparki liściowe), 

e) tylko organizmy oparte na metabolizmie tlenowym wy
magają środowiska walmego tlenu atmosferycznego, przy czym 
znane są wypadki roślin, które oddychają tlenem wyzwalanym 
w czasie fotosyntezy. 

Podane postulaty dotyczą form życia opartego na białku 
i określają jego wymagania ekologiczne na Ziemi i innych pla
netach, warunki te ulegają jednak ustawicznym zmianom i prze
obrażeniom między innymi w zależności od kierunku ewolucyj
nego helioekosfery. Problem ten do chwili obecnej nie został 
ostatecznie rozstrzygnięty. 

Ekosferą - terminem wprowadzonym przez H. S t r u g
h o l d a dla Słońca i rozwiniętym przez J. G a d o m s k i e g o 
dla innych gwiazd - nazwamy wycinek przestrzeni wokół 
jakiejkolwiek gwiazdy, w którym krążące planety posiadają 
średnie temperatury w granicach określonych przez biologów 
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(temperatury te obliczamy zakładając, że planety te zachowują 
się jak ciała doskonale czarne). 

Jedna z wersji dotyczących ewolucji warunków biologicz
nych i zmian granic helioekosfery obliczona została przez 
J. G a d o m ski e g o*) w oparciu o aktualną kilka lat temu 
teorię malejącej masy Słońca i mieszaniu "spalanej" w jego 
wnętrzu materii (F i e s e n k o w, M a s i e w i c z). Przepro
wadzone obliczenia doprowadziły do wniosków: 

a) na skutek stałego ubytku masy Słońca i malejącej siły 
grawitacyjnej ekosfera zwęża się i zbliża do centrum układu, 
podczas gdy orbity planet coraz szybciej odsuwają się od niego, 

b) tylko Wenus, Ziemia i Mars są planetami ekosferycznymi, 
c) w wyniku przeciwstawnych kierunków odsuwania się or

bit planetarnych i kurczenia ekosfery najszybciej Mars, potem 
Ziemia i w końcu Wenus "wyskoczą" z jej granic w odsłoneczną 
strefę zimna poniżej -70°C. 

W konkluzji powyższego moglibyśmy powiedzieć, że plane
tom ekosferycznym grozi stopniowe zamarznięcie i że gorąca 
obecnie Wenus posiadać będzie z czasem warunki sprzyjające 
rozkwitowi życia, natomiast zimny od zarania swego istnienia 
Mars (średnia temperatura tej planety oceniana jest na około 
- 25 °C) warunków takich nigdy mieć nie będzie. 

ltOlMIAR.Y fi\.05HitY R.O l MIA zy fK.OSF E!lY 

Rys. l. Schemat ewolucji ekosfery Slońca: a) wg J. Gadomskiego (l wer
sja ewolucji Słońca), b) wg autora artykułu (II wersja ewolucji Słońca). 

Rozmiary ekosfery podane są szkicowo, szczegóły - patrz rys. 2. 

Czy ewolucja warunków biologicznych układu planetarnego 
Słońca przebiega rzeczywiście według omówionego schematu'? 

Siedząc przemiany energetyczne wnętrza gwiazd przy po
mocy maszyn elektronowych H a s e l g r o v e i H o y l e zbu
dowali ostatnio ciąg ewolucyjny modeli Słońca, którego orien
tacyjne etapy podaję w poniższym zestawieniu (dane zaczerp-

*) Por. "Urania", nr 2, 4, 9, 1959 r. 
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nięte zostały z artykułu J. Smak a "Życie Sl01l.ca", Urania, 
nr 8 i 9, 1960 r.): 

---·== ~= 

Charakterysty-
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Na tle podanej wersji przeprowadzić można nader ciekawe 
rozważania. Konsekwencją ich jest wręcz odwrotny kierunek 
przesuwania się granic ekosfery aniżeli przy wersji pierwszej 
(rys. la i b). 

Fosługując się wzorami J. Gadomskiego otrzymałem nastę
pujące zc.leżności usytuowania helioekosfery i średnich tem
peratur planet dla poszczególnych modeli ewolucyjnych Slor'lca 
(rys. 2): 

---~---= 

l Granice ekosfery Średnie temperatury planet 
Wiek 

l 
w milionach km ekosferycznych w oc 

słońca 
w mld 

l Wenus l Ziemia l l Jowisz l Saturn lat 
l 

d, d2 Mars 

--

o 81 252 + 33 - 15 - 63 -157 -189 
5 97 l· 294 +58 + 5 - 46 -104 -182 

lO 455 1400 +447 +335 +223 - 5 -75 
11 892 2688 +719 +572 +412 + 98 + 2 
12 137 437 +297 +207 +119 - 61 -116 
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W tabeli pominąłem celowo planety: Urana, Neptuna i Plu
tona, ponieważ posz rzająca się ekosfera nawet w maksimum 
swego oddalenia od Słońca nie obejmie ich orbit, oraz Merku
rego, który wprawdzie za około 7 miliardów lat znajdzie się 
w granicach ekosfery, lecz z braku wody wycofanej z obiegu 
na skutek różnic temperatur dobowych (l doba = l rok) i z braku 
atmosfery utraconej na rzecz pobliskiego Słońca oraz jako pla
neta "zahamowana" nie może być siedliskiem życia opartego 
na białku. 
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Rys. 2. Ewolucja helioekosfery. 

~TADIA EWO
LVCII SŁONCA 

PODOL!Hll~'t\ 

Śr dnie temperatury planet są oczywiście orientacyjne, po
nieważ wartości wyjściowe obliczeń potraktowane zostały 
w dużym przybliżeniu. Większa dokładność dla konkluzji ko·· 
smologicznych, operujących skalą czasu liczoną w miliardach 
lat nie wydaje się być konieczna. 

Według nowej wersji ewolucji warunków biologicznych 
układu plnnetarnego Słońca - przy dużym uproszczeniu za
gadnienia - można by np. Marsa potraktować jako planetę 
rodzącego się życia, podczas gdy temperatury Wenus i Ziemi 
stale będą wzrastać aż w końcu przekroczą granice ustalone 
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przez biologów i planety te "wyskoczą" z ekosfery w stronę 
przysłonecznej strefy gorąca. Bardziej szczegółowe wnioski, 
jakie nasunęły się po przeprowadzeniu uprzednio podanych 
obliczeń przedstawiam w poniższym zestawieniu: 

Wiek Słońca l Ważniejsze zmiany warunków ekologicznych i wydarzenia 
w mld lat biologiczne w układzie planetarnym Słońca 

0-2 

2,5-3 

5 

6,5-7 

8-8,5 

9 

Slońce otacza się planetami. 
Poprzez szereg procesów i zmian ewolucyjnych usta

lają się warunki ekologiczne planet, zwolna upodabnia
jące się do obecnych. 

Na Ziemi usytuowanej w centralnej partii ekosfery 
(od -10°C do +30°C) pojawiają się pierwsze organizmy 
żywe. 

Mars krąży blisko granicy zewnętrznej, a Wenus 
w partii przysłonecznej ekosfery. 

Obecny stan i formy życia na Ziemi. 
Wenus planetą polarną - możemy bowiem przypusz

czać, że w strefie równikowej temperatury przekraczają 
+80°C, biostrefy cofają się więc coraz bardziej w kie
runku biegunów. 

Mars zbliża się do centralnej partii ekosfery. 
Zycie na Ziemi wycofuje się zwolna ze strefy równi

kowej, gdzie temperatury zaczynają przekraczać górną 
granicę ustaloną przez biologów. Ziemia opuszcza prze
dział temperatur wymaganych przez większość form ży
cia aktywnego. 

Wenus "wyskakuje" z ekosfery w kierunku przysło
necznej strefy gorąca, a życie organiczne - o ile ist
niało - zamiera na niej zupełnie. 

Następuje wyraźna poprawa warunków ekologicznych 
Marsa, może nawet wzrost wilgotności podloża i poja
wienie się otwartych zbiorników wodnych w wypadku 
słuszności teorii prof. Lebiedyńskiego o cyrkulacji wody 
na Marsie. Pod koniec tego okresu planeta wkroczy na 
miejsce Ziemi do centralnej partii ekosfery, co spowo
dować może bujny rozwój życia i przyspieszy tempo 
ewolucji tamtejszych organizmów żywych. 

Ziemia opuszcza ekosferę i przez krótki okres czasu 
jedynie nieliczni przedstawiciele świata żywego egzysto
wać będą nadal na biegunach lub w głębinach gorących, 
intensywnie parujących oceanów. 

Mars staje się planetą polarną. 
Lącznie po dziewięciu miliardach lat pobytu w eko

sferze (najdłużej ze wszystkich planet!) Mars wkracza 
w przysłoneczną strefę gorąca i zamierają na nim nawet 
organizmy termofilne. 

Zewnętrzna granica ekosfery (- 70°C) obejmuje orbitę 
Jowisza, na którym pojawia się biosfera równikowa. 

Wewnątrz ekosfery nie krąży ani jedna planeta! 
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Wiek Słońca Ważniejsze zmiany warunków ekologicznych i wydarzenia 
w mld lat biologiczne w układzie planetarnym Słońca 

10 

11 

11-12 

Srednia temperatura Ziemi przekracza teoretycznie 
+335°C. 

Jowisz ulokował się w centrum ekosfery. 
Zewnętrzna granica ekosfery dotarła do orbity Sa

turna. 
Slońce w stadium czerwonego olbrzyma. Będzie to 

punkt zwrotny dla ewolucji helioekosfery, która po
cząwszy od tego okresu zacznie się gwałtownie kurczyć 
i ponownie zbliżać do Słońca. 

Przez blisko pól miliarda lat Jowisz przebywać będzie 
w przysłonecznej strefie gorąca. 

Srednia temperatura Ziemi osiąga teoretyczne maksi
mum, wynoszące + 572°C. 

Po krótkotrwałym pobycie w przysłonecznej strefie 
gorąca Jowisz powraca w granice ekosfery na dalsze pól 
miliarda lat. Ewentualne organizmy termofilne, które 
przetrzymały temperaturę blisko + 100°C ponownie roz
wijają się do form pierwotnych. 

Saturn opuszcza ekosferę po łącznym pobycie w jej 
granicach przez ponad półtora miliarda lat. 

Od strony przysłonecznej strefy gorąca w granice eko
sfery na bardzo krótki okres kilkudziesięciu, lub kilkuset 
milionów lat wkraczają po raz drugi kolejno: Mars, Zie
mia i Wenus. Jako ostatni znajdzie się w ekosferze Mer
kury, bez jakichkolwiek szans dla rozwoju i utrzymania 
życia opartego na białku. 

Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień podkreślam, że 
omówione zmiany warunków ekologicznych powodowane są 
przesunięciami granic ekosfery w zależności od stadium ewo
lucyjnego Słońca przy zachowaniu względnie stałych odległości 
orbit planetarnych od centrum układu. Uwaga druga dotyczy 
średnich temperatur planet, które w wyniku oddziaływania róż
nych czynników dodatkowych (np. izolacyjne właściwości co2 
nie przepuszczającego długofalowego promieniowania własnego 
planet) w rzeczywistości mogą się poważnie różnić od podawa
nych w tym artykule. Np. faktyczna, średnia temperatura Ziemi 
wynosi +14°C, natomiast teoretyczna zaledwie +5°C. 

Zestawmy całość w postaci jeszcze jednej tabeli podającej 
orientacyjny czas (w miliardach lat) pobytu planet w ekosferze 
i poza nią. 

Na zakończenie podaję kilka wniosków ogólnych, przyjmu
jąc oczywiście słuszność założeń omówionej wersji ewolucji 
helioekosfery. Oto one: 



72 URANIA 

1-. 
li:' 

Nazwa <!)"' ..... ..... 
Cll<ll 

planety Ol-< 

~~cu 
"' "' 1=: N J:: s 

l· 0 N ·-
O.<.> N 

---.----C_z_a_s -'p'-o--'bytu planety w strefa_ch __ -;--;---

Wenus -
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Saturn lO 

Za około 3 miliardy lat na skutek nadmiernej ciepłoty znikną 
z powierzchni Ziemi ostatni przedstawiciele świata żywego. 

Merkury, Uran, Neptun i Pluton nie były i nie będą siedli
skami życia opartego na białku i fotosyntezie. 

Jowisz i Saturn mają przed sobą 4-5 miliardów lat czasu 
do ostatecznego ustalenia swych warunków ekologicznych za
nim znajdą się w granicach ekosfery - mogą więc być brane 
w rachubę przy rozważaniach kosmobiologicznych. 

Najlepsze po Ziemi warunki dla rozwoju i egzystencji wyż·· 
szych form życia jeszcze przez 4 miliardy lat posiadać będzie 
Mars. 

Z punktu widzenia kosmobiologii Wenus jest raczej planetą 
przeszłości o malejących biostrefach polarnych. Na planecie 
tej odnajdziemy może z czasem ślady bujnego życia z okresu. 
kiedy Wenus ulokowana była blisko centralnej partii ekosfery. 

Inne, bardziej szczegółowe wnioski pozostawiam fantastom. 

ANTONI PIASKOWSKI - War s z a w a 

OBIEKTYWY FOTOGRAFICZNE STOSOWANE 
W ASTRONOMII (III) 

4. Tryplety anastygmatyczne Cooke'a 

wroku 1894 H. D. T a y l o r, kierownik naukowy angiel
skich zakładów optycznych T. Coowe & Sons, skonstru

ował trójsoczewkowy obiektyw fotograficzny, który w stosunku 
do uzyskanego stopnia korekcji odznaczał się rekordową pro·· 
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stotą, składając się jedynie z 3 soczewek. Były bowiem w owym 
czasie obiektywy niegorszej jakości, lecz posiadały one bar
dziej złożoną budowę i stąd dla celów astronomicznych mniej 
się nadawały. 

Zadanie jakie postawił sobie H. D. Taylor polegało na uzy
skaniu płaskiego pola, skorygowanego na astygmatyzm oraz 
wolnego od błędu komatycznego. Udało mu się to osiągnąć przy 
użyciu jedynie 3 soczewek, z których 2 zewnętrzne były sku
piającymi, zaś pomiędzy nimi umieszczona była rozpraszająca 
soczewka dwuwklęsła (rys. 8). Soczewki skupiające wykony
wane były początkowo z ciężkich kronów barowych, zaś so
czewka rozpraszająca z lekkiego flintu. Później zmieniono nieco 
używane gatunki szkła, zwiększając równocześnie odległość so
czewek pierwszej i drugiej. Dane konstrukcyjne jednego z try
pletów Cooke'a podaje (wg G. Z. D i m itr o f f a i J. G. B a
k e r a) tablica 2. przy czym wartości liniowe przeliczone zo
stały na f= 100 mm i podane w milimetrach. 

Tablica 2. Przykład konstrukcji trypletu Cooke'a. 

Soczewka 
l 

I 
l 

II 
l 

III 

Wspólcz. załamania 

l 
1,5368 

l 
1,6245 l 1,4933 

liczba Abbego 51,2 35,8 70,0 

promień krzywizny pierwszej 
powierzchni +26,7 -36,8 +122,1 

promień krzywizny drugiej po-
wierzchni -184,8 +22,3 -26,9 

grubość wierzeholkowa 5,0 1,0 5,0 
odległość do następnej soczewki 9,0 l 14,9 -

Tryplety Cooke'a udoskonalone zostały w zakładach C. Zeissa 
przez A. S o n n e f e l d a, który przez wprowadzenie asfe
rycznej deformacji ostatniej powierzchni obiektywu uzyskał 
praktycznie całkowitą korekcję resztkowej aberacji sferycznej 
(błędów zonalnych). Obiektywy te były produkowane w róż
nych rozmiarach, przy mniejszych średnicach o otworze względ
nym l : 4,5, przy większych natomiast, o światłosile od l : 5 do 
l : 7. W stosunku do obiektywów Petzvala posiadały one nieco 
większe użyteczne pole oraz mniejsze straty światła. Do chwili 
obecnej tryplety Cooke'a stanowią "standartowy" typ obiek
tywu astrofotograficznego. 
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Trypletem Cooke'a jest największy polski obiektyw astro
fotograficzny, znajdujący się obecnie w Obserwatorium UW 
w Ostrowiku kolo Warszawy. Posiada on średnicę 33 cm przy 
odległości ogniskowej 2 m. Stanowił kiedyś część astrografu 
wykonanego na zamówienie Folski przez firmę H. Grubb z Du·
blina i zainstalowanego w roku 1938 w wysokogórskim obser
watorium na górze Pop Iwan w Karpatach. Obecnie służy 
głównie do prac z zakresu fotometrii gwiazd zmiennych. 
5. Czterosoczewkowe obiektywy F. E. Rossaoraz firmy C. Zeiss. 

W § 2 niniejszego artykułu omówiono długoogniskowe obiek
tywy astrofotograficzne, w przypadku których dostateczne na 
ogół (dla specjalnych celów) pole widzenia uzyskać można 
w przypadku konstrukcji tylko dwusoczewkowych. § 3 poświę
cony został obiektywom, bardziej niż poprzednie złożonym 
i światłosilnym, lecz posiadającym w tej chwili znaczenie wła
ściwie już historyczne. § 4 dotyczył natomiast współczesnych 
już, światłosilnych obiektywów o korekcji, jaką zapewnić może 
zastosowanie 3 soczewek. Możliwe jest oczywiście zwiększenie 
ilości soczewek dla zapewnienia jeszcze lepszego skorygowania 
błędów optycznych. Na ogól jednak, z bardzo małymi wyjąt
kami, ilość soczewek w obiektywach astrofotograficznych nie 
przekroczyła czterech. 

-
-

Rys. B 

' 

~ -BF-
~ 

. ' 

Rys. 9 
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Przykładem takich konstrukcji jest obiektyw wprowadzony 
przez amerykańskiego optyka F. E. Ros s a, przypominający 
nieco budową czterosoczewkowe obiektywy symetryczne takie 
jak m. in. "Celor" Goerza względnie "Unofocal" Steinheila. 
Obiektywy Rossa posiadają duże i dobrze skorygowane (do 20°) 
pole widzenia, wadą ich jest natomiast dość silne wtórne widmo. 
Schemat obiektywu pokazany został na rys. 9. 

Największe dotychczas obiektywy typu Rossa posiadają śred
nicę 20 cali (50,8 cm) i wykonane zostały przez firmę J. W. F2c
ker z Pittsburgha dla podwójnego astrografu obserwatorium 
Licka. Ogniskowa obiektywów wynosi 3,5 m, zaś format klisz 
43X43 cm. Przyrząd przeznaczony był do pomiarów pozycji 
słabych gwiazd przez nawiązanie ich do położenia odległych 
galaktyk. 

Rola jaką spełniały w Ameryce obiektywy Rossa, przypadłu 
w Europie czterosoczewkowym obiektywom firmy Carl Zeiss 
(nazwa firmowa obiektywów - "Vierlinser"), których schemat 
przedstawiony został na rysunku 10. Konstruktorem powyż-

Rys. 10 Rys. 11 

szych obiektywów był A. S o n n e f e l d, który przednią so
czewkę trypletu Cooke'a zastąpił układem dwu soczewek, uzy-
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skując m. in. w ten sposób, lepszą korekcję niż w przypadku 
trypletów. W szczególności obiektywy te cechowala lepsza ko
rekcja chromatyczna, prawie całkowite skorygowanie różnicy 
chromatycznej aberacji sferycznej, zaś przez asferyczną defor
mację jednej z powierzchni optycznych osiągnięte zostało wy
datne zmniejszenie resztkowej aberacji sferycznej czyli tzw. 
błędów zonalnych. Specjalnie dobrze skorygowana została po
nadto dystorsja, gdyż dla pola kątowego 15° dochodziła ona 
zaledwie do 0,020/o i stąd "Vierlinsery" lepiej niż tryplety 
nadawały się do zdjęć przeznaczonych do pomiarów pozycji 
gwiazd, planetoid itd. Wadą ich natomiast były nieco większe 
straty światła przez odbijanie i pochlanianie (cztery soczewki 
zamiast trzech). 

Omawiane obiektywy produkowane były w szerokim zakre
sie średnic od 60 mm do 400 mm, przy czym fotografię dwu 
400 mm obiektywów przedstawia rys. 11. Przy mniejszych 
średnicach otwór względny wynosił l : 4,5, przy większych na
tomiast, do 40 cm włącznie - l : 5. W obiektywy te o śred
nicy 40 cm i ogniskowej 2 metry wyposażone są astrografy 
szeregu obserwatoriów, między innym w Uccle (Belgia), Salts
joebaden (Szwecja), Nicei itd. Przystosowane są do klisz o for
macie 24 X 30 cm względnie 30 X 30 cm, przy czym ten ostatni 
wymiar odpowiada kątowemu polu 8°,5 X 8°5. Zaznaczyć na
leży, że w przypadku mniejszych średnic (20 cm) użytkowane 
pole widzenia wynosiło niekiedy nawet l3°.6 X l3°,6. 

Mimo bardziej złożonej konstrukcji cena "Vierlinserów" prze
kraczała (przy średnicach 12-16 cm) zaledwie o około 1011/o 
cenę analogicznych wielkością trypletów; w ogóle jednak obiek
tywy astrofotograficzne były znacznie (2,5-3 razy) droższe 
od równych wielkością dwusoczewkowych obiektywów wizu
alnych. 

KOMUNIKAT 
Kierownictwo Administracji P . T. M. A. zawiadamia wszystkich członków iż 

w styczniu br. zawarte zostało porozumlenie z Zakładem Optyki Politechniki Wro
cławskiej, na mocy którego Zakład ten wykonywać będzie dla członków P. T. M. A. 
aluminizowania zwierciadeł teleskopów w cenie: 

(/) 150 i 200 mm - około 100 zł. 
(/) 250 mm 220 zł. 
(/) 350 mm " 250 zł. 

Kierownictwo Administracji prosi zainteresowanych członków o nadsyłanie 
zwierciadeł do Krakowa - na adres Zarządu Głó~nego - ul. Solskiego 30. Po 
dokonaniu aluminizowania - będziemy zawiadamiać członków o wykonaniu zle
cenia i kosztach. Odbioru można będzie dokonać osobiście, lub też zlecić wysyłkę 
pocztową odpowiednio opakowanego zwierciadła. 

Termin wykonania aluminlzowania około cztery tygodnie. Pragniemy przy
pomnieć w tym miejscu wykonawcom optyki teleskopów zwierciadlanych by zwró
cili oni szczególną uwagę na kontrolę jakości powierzchni lustrzanej zwierciadeł, 
co stanowi podstawę dobrego aluminizowania. Ewentualne błędy wychodzą na 
jaw wielokrotnie dopiero po pokryciu zwierciadła aluminium. 

Przypominamy także o wysyłce zwierciadła w odpowiednim opakowaniu 
gwarantującym nie uszkodzenie powierzchni aluminiowej. 
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KRONIKA 

40-lecie pracy naukowej Prof. Dr Eugeniusza Rybki 

W 1961 roku upłynęło 40 lat pracy 
naukowej Dyrektora Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie - Prof. 
Dr E u g e n i u s z a Rybki. Był to 
również jubileusz członkowstwa 
i działalności w Polskim Towarzy
stwie Milośników Astronomii. do 
którego to Towarzystwa należał Ju
bilat od początku jego istnienia, jako 
jeden z pierwszych 53 członków sta
nowiących Towarzystwo po jego za
łożeniu w 1921 roku w Warszawie. 

Działalno5ć Jubilata w minionych 
czterdziestu latach była niezwykle 
wszechstronna i może najsłuszniej 
będzie ją rozpatrywać, czy oceniać 
jako naukową, dydaktyczno-popula
ryzatorską i społeczną. Nie sposób 
jest w ramach tego artykułu przed
stawić nawet wszystkie funkcje przez 
niego wykonywane w różnych orga
nizacjach i instytucjach naukowych 
i społecznych, krajowych i zagra
nicznych. 

Eugeniusz Rybka urodził się 6. V. 
1898 r. w Radzyminie. Po uzyskaniu 
matury w Warszawie w 1917 r. wstę
puje na wydział filozoficzny Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, gdzie rozpo

czyna studia astronomii. W 1921 r. jako młody student rozpoczyna pracę 
w Obserwatorium Krakowskim i zajmuje się problemem zakryć gwiazd 
przez Księżyc, opracowując 22-letnie obserwacje dokonane w polskich 
obserwatoriach. W pracy tej wyprowadza nowe wzory dla obliczania 
współrzędnych selenegraficznych punktów na brzegu tarczy Księżyca. 
W obliczeniach zostały uwzględnione nierówności brzegu tarczy, co miało 
bardzo istotne znaczenie dla wyznaczenia poprawek pozycji Księżyca 
i innych wielkości z tym związanych. Za pracę tę otrzymuje tytuł do
ktorski. 

W latach 1923-32 pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uni
wersytetu Warszawskiego. W tym okresie krystalizują się zainteresowania 
Jubilata fotometrią gwiazd, którym to zainteresowaniom z wielkim po
żytkiem dla światowej nauki pozostal wierny do dzisiaj. W 1932 r. habi
lituje się na podstawie pracy wykonanej w Obserwatorium w Lejdzie 
(Holandia) dotyczącej fotometrii gwiazd w gromadzie kulistej M 3. 

W 1932 r. docent Rybka obejmuje katedrę astronomii Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. Zastaje tam słabo wyposażony w instru
menty Zakład, przeznaczony właściwie do pracy dydaktycznej. Z wła
ściwą sobie energią przekształca Zakład w Obserwatorium Astronomiczne, 
tak że można było prowadzić w nim regularne obserwacje astronomiczne. 
Zakupując nową aparaturę skierowuje główne wysiłki na zorganizowanie 
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obserwacji z zakresu fotometrii fundamentalnej gwiazd w celu utwo
rzenia fundamentalnego katalogu wielkości fotowizualnych wszystkich 
gwiazd do 8 wielkości na pólnocnej pólkuli nieba. Powiększa również 
wvdatnie personel naukowy obserwatorium. 

Wyniki prac naukowych obserwatorium były drukowane w wydaw
nictwie "Prace Obserwatorium Astronomicznego we Lwowie". W latach 
1933-39 ukazało się 10 zeszytów tego wydawnictwa. Równocześnie pra
cuje wiele nad popularyzacją astronomii: pisze artykuły, wydaje podręcz
niki dla szkól średnich i w latach 1930-32 i 1936-39 jest redaktorem 
"Uranii' wykonując tę funkcję zupełnie honorowo. Jego wielką zasługą 
jest wprowadzenie astronomii do szkól średnich jako przedmiotu obo
wiązkowego. 

Po zakończeniu wojny w 1945 r. Profesor Rybka obejmuje obowiązki 
profesora astronomii i dyrektora Obserwatorium Astronomicznego we 
Wrocławiu. Po raz drugi organizuje Obserwatorium Astronomiczne i jeg:> 
stację zamiejską w Białkowie. Nie poprzestaje na pracy naukowej 
i działa także jako organizator i społecznik. Dwukrotnie jest wybierany 
dziekanem Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Wrocław
skiego. W 1948 r. organizuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jest 
jego pierwszym prezesem. Działa jako przewodniczący Komisji Kultury 
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W Towarzystwie Wiedzy 
Powszechnej jest przewodniczącym Rady Naukowej przy Zarządzie Głów
nym oraz prezesem Zarządu wojewódzkiego najpierw we Wrocławiu, 
a następnie w Krakowie. 

Współpracując z Polską Akademią Nauk jest Prof. Rybka od 1952 r. 
przewodniczącym Komitetu Astronomicznego i Zespołu Historii Astro
nomii, gdzie pod jego i Prof. A. B i r k e n m ajer a redakcją przygo
towuje się dwutomowa Historia Astronomii Polskiej. 

W tym samym okresie wydaje podręcznik uniwersytecki "Astronomia 
Ogólna" oraz sześć książek popularno naukowych, nie licząc wielu prac 
naukowych i innych artykułów. 

Działając w organizacjach międzynarodowych, w latach 1952-58 pia
stuje funkcję Wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Unii Astrono
micznej. W ramach 25-tej Komisji Unii - Komisji l<,otometrii Gwiaz
dowej Prof. Rybka podczas konferencji w Dublinie w 1955 r. zwrócił 
uwagę na konieczność przeprowadzenia od podstaw badań fotometrii 
fundamentalnej, a w szczególności punktu zerowego fotometrii i przed
stawił gotowy program takich badań. Problem ten ma podstawowe zna
czenie w badaniach astronomii gwiazdowej. Zaproponowany podczas 
konferencji program został podjęty przez Krymskie Obserwatorium Astro
nomiczne, którego położenie sprzyjało tego rodzaju pracy i w latach 
1958-61 został-zrealizowany dla gwiazd pólkuli północnej. W związku 
z tym Prof. Rybka wielokrotnie wyjeżdżał na Krym celem pokierowania 
tymi pracami. 

W 1958 r. Jubilat przenosi się do Krakowa, gdzie obejmuje kierow
nictwo Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Katedry Astronomii Obserwacyjnej. Powraca więc do Obserwatorium, 
w którym przed czterdziestu laty jako młody student rozpoczął wdzięczną 
pracę astronoma. 

W ramach zbliżającego się Jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiel
lońskiego przystąpił Prof. Rybka z młodzieńczym zapałem do organizacji 
już trzeciego w swym życiu Obserwatorium Astronomicznego na Forcie 
~kala kolo Krakowa. 

Nadal działa jako prezes Zarządu Wojewódzkiego TWP, współpracuje 
ze śląskim Planetarium w Chorzowie, kierując jego Radą Naukową. 
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W ostatnich bardzo trudnych latach dla Folskiego Towarzystwa Mi-· 
lośników Astronomii nie odmawia przyjęcia powierzonej mu funkcji 
kuratora tego Towarzystwa. 

Profesor Rybka jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim tegoż or
deru oraz medalem Dziesięciolecia Folski Ludowej. 

Wieslaw Wiśniewski 

Niepowodzenie astrologów 

Przeżyliśmy szczęśliwie jeszcze jeden koniec świata. Tym razem mial 
on nastąpić 4 lutego z "winy" bliskiej koniunkcji jasnych planet na nie
bie, co według wierzeń astrologicznych jest jednym z najbardziej niebez
piecznych zdarzeń niebieskich. 

Astrologia istnieje już co najmniej od 5 tysięcy lat. W dawnych cza
sach traktowano ją jako naukę bodaj nawet najważniejszą. Setki astro
logów próbowało odczytać z położeń gwiazd i planet losy ludzi i całych 
narodów. W miarę rozwoju nauki okazywało się coraz wyraźniej, że 
podstaw naukowych astrologia nie ma. Ta dawna nauka o niebie ustą
piła miejsca nowoczesnej astronomii. Ale jeszcze dzisiaj, chociaż może 
się to wydawać niewiarygodne, jest bardzo wielu ludzi, którzy w prze
powiednie astrologiczne wierzą i wielu astrologów, którzy doskonale 
prosperują układając horoskopy i przepowiednie (chociażby przykład 
z ostatniej wojny - "nadworny" astrolog Hitlera). 

Szczególnie wielką wagę mają dla astrologów koniunkcje planet na 
niebie. Każda koniunkcja stanowi zapowiedź jakiegoś ważnego wyda
rzenia światowego. A gdy w bliskiej odległości na niebie znajduje się 
wiele planet - przy tym zdarza się to w "złym" znaku Zodiaku - wróży 
to niechybne katastrofy i może nawet koniec świata. Właśnie na początku 
lutego pięć jasnych planet: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn zna
lazło się na niebie w obrębie zaledwie 16°. Na domiar złego w tym samym 
miejscu znalazły się również Słońce i Księżyc, które astrologowie uważają 
za planety. Nastąpiło to w dodatku w niekorzystnym znaku astrologicz
nym Koziorożca. 

Trudno uwierzyć, że panika wywołana mrożącymi krew w żyłach 
zapowiedziami astrologów zapanowała nie tylko w krajach zacofanych 
o niskiej kulturze. :;;rozumiałe mogą być jeszcze wydarzenia w krajach 
azjatyckich. W Indii na przykład tysiące kapłanów hinduskich zbierało 
się na nieustających modłach, aby odwrócić mające spaść na świat nie
szczęścia (według przepowiedni - najgorsze od 5 tysięcy lat). Aktywność 
na giełdzie w New Delhi uległa poważnemu zahamowaniu, gdyż wielu 
ludzi wstrzymywało się za radą astrologów od większych interesów. 
W księstwie Sikkim odłożono do 1963 r. ślub syna maharadży. W Kat
mandu (Nepal) ludność budowała szałasy, aby w nich przeczekać fatalną 
noc 4 lutego, w czasie której trzęsienie ziemi miało zniszczyć miasta. Ale 
trudniej już zrozumieć wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Na przy
kład w Kalifornii grupy ludzi uciekały w specjalnie wybrane miejsca 
w górach, które miały przetrwać zniszczenia. W Los Angeles lokalna 
radiostacja nadała godzinny program z przepowiedniami astrologicznymi. 
Nawet w Nowym Jorku ludzie zwracali się z prośbą o pociechę do Hyden 
Planetarium. 

No, ale na szczęście koniec świata nie nastąpił i aż do następnej bli
skiej koniunkcji 7 "planet" możemy żyć spokojnie. Obejrzymy ją w rok•1 
2000, jeśli oczywiście przedtem przeżyjemy koniec świata przepowiedziany 
na rok 1999 przez słynnego astrologa z XVI wieku Nostradamusa. 

A. Wróblewski 
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Pochodzenie "Trojańczyków" i zewnętrznych księżyców Jowisza 

Spośród 1650 planetoid o znanych elementach orbit 14 posiada okresy 
obiegów w przybliżeniu równe okresowi obiegu Jowisza wokół Słońca. 
Planetoidy te nazwano imionami bohaterów wojny trojańskiej według 
"Iliady" Homera, stąd cała grupa znana jest pod nazwą "Trojańczyków". 
(Planetoidom nadawano z reguły żeńskie imiona, wyjątek stanowią tylko 
"Trojańczycy" oraz Ikar i Eros.) 

W 1772 r. matematyk francuski L a gr a n g e zwrócił uwagę na szcze
gólne rozwiązanie zagadnienia trzech ciał w mechanice niebieskiej, kiedy 
planeta i jakieś ciało o znikomej masie (np. planetoida) poruszałyby się 
w jednej płaszczyźnie po orbitach kołowych z tym samym okresem obiegu 
wokół Słońca. Z rozważań teoretycznych wynikało, że gdyby w odpowied
nich warunkach Słońce, planeta i to znikome ciało znalazły się w jedna
kowych odległościach względem siebie (tzn. zajęłyby położenia w wierz
chołkach trójkąta równobocznego), to w takiej konfiguracji pozostałyby 
już na zawsze. W owym czasie nie znano jeszcze w ogóle żadnej plane
toidy i przez wiele lat problem był interesujący jedynie z matematycz
nego punktu widzenia i nie miał żadnego potwierdzenia w przyrodzie. 

Pierwszą planetoidę odkrył włoski astronom P i a z z i l stycznia 
1801 r. Pod koniec XIX w. znano już ponad 300 planetoid, kiedy w grud
niu 1891 r. Max W o l f z Heidelbergu odnalazł pierwszą planetoidę na 
kliszy fotograficznej. Zastosowanie fotografii do badania nieba pozwoliło 
na odkrycie dalszych 300 planetoid w ciągu następnych 15 lat, przy czym 
większość z nich odnalazł Max Wolf. 22 lutego 1906 r. Wolf odkrył w od
ległości 55° na wschód od Jowisza planetoidę, która miała taki sam średni 
ruch dzienny (a więc taki sam okres obiegu wokół Słońca), jak Jowisz. 
Było to pierwsze obserwacyjne potwierdzenie szczególnego rozwiązania 
Lagrange'a w zagadnieniu trzech ciał. Drugą podobną planetoidę, na za
chód od Jowisza, odkrył A. Kop f f w Heidelbergu 17 października 
1906 r., a trzecią, na wschód od Jowisza takźe Kopff w lutym 1907 r. 
Kiedy wyznaczono już dokładne orbity tych planetoid, J. P a l i s a 
z Wiednia zaproponował nadać im nazwy: Achilles, Patroclus i Hektor. 

Obecnie znamy 14 planetoid spełniających w przybliżeniu warunki 
zagadnienia trzech ciał Lagrange'a w układzie Słońce - Jowisz. Całą tę 
grupę nazywa się "Trojańczykami", chociaż tylko 5 z nich nosi imiona 
Trojańczyków, a 9 imiona wojowników greckich. Początkowo Palisa nie 
mial widocznie zamiaru wprowadzenia specjalnego podziału "Trojańczy
ków" pod względem imion, ale potem kolejno odkrywanym planetoidom 
tej grupy nadawano nazwy w ten sposób, że planetoidy na wschód od 
Jowisza noszą imiona Greków, a na zachód Trojańczyków (jedynym Tro
jańczykiem na polu Greków jest Hektor, a jedynym Grekiem wśród 
Trojańczyków jest Patroclus). 

Teoria Lagrange'a zagadnienia trzech ciał w przypadku "Trojańczy
ków" zakłada ścisłe spełnienie warunku obiegu planety i planetoidy 
wokół Słońca po orbitach kołowych i w jednej płaszczyźnie. Jednakże 
orbita Jowisza nie jest kolowa (mimośród e= 0.048), a orbity większości 
"Trojańczyków" są nawet bardziej eliptyczne. Orbity planetoid nie leżą 
także w płaszczyźnie orbity Jowisza, a co najważniejsze wpływ perturba
cyjny planet, szczególnie Saturna, wyraźnie narusza warunki stabilności 
w idealnym zagadnieniu Lagrange'a. Dlatego też planetoidy z grupy 
"Trojańczyków" nigdy nie przebywają długo w pobliżu punktów libracji 
(punktów na orbicie Jowisza, położonych o 60° na wschód i zachód od 
planety), ale oscylują wokół tych punktów po pewnych krzywych za
mkniętych. Ruch "Trojańczyka" przypomina ruch wahadłowy wzdłuż 
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orbity Jowisza, przy czym punkt libracjiii'est punktem równowagi i w po
bliżu niego planetoida przebiega najs bciej. "Trojańczycy" obiegają 
punkty libracji po wydlużonych krzywy h zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (a więc przeciwnie, niż wokół Słońca) z okresem okolo 160 lat, 
przy czym okres ten, podobnie jak w przypadku wahadła, nie zależy od 
długości przebieganego luku. Dzięki takim ruchom "Trojańczycy" mogą 
znacznie oddalać się od punktu libracji i np. Diomedes może odchylić 
się o 24° w kierunku Jowisza i o 40° w kierunku przeciwnym (ruch wokól 
punktów libracji nie jest symetryczny). 

Planetoidy z grupy "Trojańczyków" są więc w dużym stopniu zwią
zane na stałe z Jowiszem. Zakłócający wplyw Saturna może spowodować 
znaczne wychylenie "Trojańczyka" od punktu libracji w kierunku Jo
wisza, a ponieważ prędkość planetoidy względem Jowisza jest wtedy 
bardzo mała, nie jest wykluczone, że przy dużym zbliżeniu Jowisz może 
taką planetoidę zatrzymać zamieniając ją w jeden ze swoich zewnętrz
nych księżyców. Oczywiście taki księżyc-planeta może w odpowiednich 
warunkach znowu oderwać się od Jowisza i sytuacja taka może powsta
wać wiele razy. 

~owisz 299 

Rys. l. Położenie "Trojańczyków" względem Jowisza w czerwcu 1960 r. 
Liczby oznaczają średni ruch dzienny wyrażony w sekundach łuku, krzy
żyk wskazuje miejsce największego zbliżenia Anchisesa do Jowisza 

"Trojańczycy" stanowią około 10fo planetoid o znanych elementach 
orbit. Ocenia się, że przez wielkie teleskopy można by sfotografować 
około 40.000 planetoid, zatem Jowisz mógłby mieć pod swoją "opieką" 
około 400 "Trojańczyków" i wiele z nich mogło by brać udział w wymianie 
"Trojańczyk"- zewnętrzny księżyc Jowisza. W każdym razie jeśli istnieje 
jakiś związek pomiędzy zewnętrznymi księżycami Jowisza i planetoidami, 
to wydaje się prawie pewne, że muszą to być planetoidy z grupy "Trojań
czyków". 

Jednakże Ku i per sugeruje, że zewnętrzne księżyce Jowisza mogły 
powstać z tej samej materii razem z planetą macierzystą, a potem mogły 
oderwać się od Jowisza tworząc planetoidy z grupy "Trojańczyków". 
Kuiper uważa, że kluczem do rozwiązania problemu wspólnego pocho
dzenia księżyców Jowisza i "Trojańczyków" mogłyby być obserwacje 
zmian jasności tych ciał. Wiele planetoid wykazuje zmiany jasności na 
skutek nieregularnego kształtu i obrotu wokół osi z okresem kilku godzin. 
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Jeśli znajdziemy taki sam procent zmienności wśród "Trojańczyków" 
i księżyców Jowisza, jak u zwykłych planetoid, mogło by to świadczyć 
o ich wspólnym pochodzeniu. 

Pewne światło na pochodzenie "Trojańczyków" i księżyców Jowisza 
mogą rzucić pomiary ich jasności absolutnej. Trzynaście spośród czter
nastu "Trojańczyków" jest jaśniejszych niż sześć z siedmiu słabych księ
życów Jowisza. Szósty księżyc Jowisza jest jaśniejszy niż jakikolwiek 
znany "Trojańczyk". Słabe planetoidy z grupy "Trojańczyków" mogą 
jeszcze być odnalezione, ale księżyce Jowisza tak jasne, jak najjaśniejsze 
ze zna nych "Trojańczyków" powinny już być dawno odkryte. Jeśli więc 
grupa . ,Trojańczyków" miałaby powstać na skutek ucieczki zewnętrznych 
księżyców Jowisza, to wydaje się dziwne, że wszystkie, oprócz jednego, 
jaśniejsze zewnętrzne księżyce Jowisza uciekły, a tylko kilka slabszych 
obiega jeszcze planetę. Z drugiej strony, jeśli słabe planetoidy-"Trojań
czycy" są tak liczne, jak slUJbe planetoidy w ogóle, to Jowisz mógł schwy
tać więcej słabych "Trojańczyków" niż jasnych. 

Tak więc wydaje się, że istnieje bUski związek między "Trojańczy
kami" a zewnętrznymi księżycami Jowisza, ale problem, czy księżyce 
Jowisza powstały z planetoid, czy odwrotnie - pozostaje nadal otwarty 
i wymaga danych obserwacyjnych. 

G. Sitarski 
(Wg Leaflet No 381, Astronamical Society of the Pacific). 

Nowe dane o rotacji Galaktyki 

Japoński astronom Sukenaru E m o t o w dwu kolejnych pracach 
wykazał, że prędkość rotacji Galaktyki maleje w miarę zwiększania od
ległości od płaszczyzny galaktycznej. Teoretycznie zjawisko takie było 
przewidziane od dawna, sądzono jednak, że w obrębie jednolitych pod
systemów gwiazd jest to efekt w praktyce niezauważalny. Emoto wykazał 
natomiast, że w obrębie poszczególnych grup gwiazd typów widmowych 
A, F i K różnice w prędkości rotacji w różnych odległościach od pła
szczyzny galaktycznej są rzędu kilkudziesięciu km/sek. Mimo wnikliwej 
analizy liczbowej praca Emoto daje wynik raczej jakościowy niż ilo
ści owy ; jest pewnego rodzaju sygnałem zapowiadającym nieznane zja
wisko, któte wymaga dopiero ściślejszego opracowania. 

Konrad Rudnicki 
(Wg Publ. of Astr. Soc. of Japan 13, 15 i 221, 1961). 

TO I OWO ... 

Uniwersytet w Cambridge, pragnąc być godnie reprezentowanym 
w parlamencie, postanowił wydelegować doń swego czasu najwybitniej
szego uczonego, astronoma I. N e w t o n a. 

Długi czas wyczekiwano jego wystąpienia w parlamencie, ale na 
próżno. Wprawdzie Newton przesiadywal na sali posiedzeń, ale był mil
czący i pogrążony w myślach. Rozczarowanie było więc wielkie. 

Ale oto na jednym z ostatnich zebrań kadencji parlamentu Newton 
podniósł rękę prosząc o głos. Jll'a sali zapanowała głęboka cisza, aby nie 
utracić ani jednego słowa z tego co powie wielki uczony. 

"Panie Przewodniczący - powiedział Newton - czy móglbym się 
zwrócić do Pana z uprzejmą prośbą o zlecenie zamknięcia okna, które 
powoduje przeciąg ... " 

G. Sitarski 
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PORADNIK OBSERWATORA 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

Obserwacje planetograficzne, a wielkość teleskopu 

Sądzę, że obserwacje powierzchni ciał niebieskich należą do najprzy
jemniej zych dla amatora obserwacji astronomicznych. Powierzchnia 
Księżyca ze swym niezwykłym wręcz bogactwem szczegółów, powierzchnia 
Jowisza z szybko zmieniającym się ukształtowaniem pasów atmosferycz
nych na skutek szybkiego wirowania planety i silnej turbulencji atmo
sferycznej, powierzchnia Marsa z sezonowymi zmianami wyglądu obsza
rów ciemnych, a także ze zmianami wyglądu lodów podbiegunowych, 
stanowią wdzięczny obiekt zarówno dla zwykłych oględzin jak i poważ
nych badań naukowych. Szczególnie Mars od dawna jest przedmiotem 
zarówno energicznych badaó. jak i zagorzałych, nieraz wręcz namiętnych 
sporów. Któż z nas nie słyszał o "kanałach na Marsie". Aczkolwiek dziś 
rozwiązaliśmy już tę kwestię, to jednak Mars bynajmniej nie przestał nas 
interesować głównie dzięki odkryciu, że obszary ciemne stanowią tereny 
pokryte roślinnością. 

Oczywiście możliwości obserwacji planetograficznych na tych ciałach 
niebieskich się nie wyczerpują. Wypada tu wymienić jeszcze Saturna, 
Wenus i Merkurego. Szczegóły ich widocznej powierzchni są jednak bar
dzo słabo widzialne, ale właśnie to może stanowić podnietę dla ich ba
dania. O ile chodzi o inne planety i ich księżyce, to badanie wyglądu ich 
powierzchni jest bardzo cenne i ciekawe, jednak jest ona tak słabo wi
doczna, że nastręcza to bardzo poważne trudności. 

Obserwacje planetograficzne są podejmowane dość często przez ama
torów astronomii. Przyczyniły się one nawet do powstania wielkich obser
watmiów np. Licka i Lowella dlatego, że ich założyciele byli entuzja
stami badaó. Marsa (były to lata najbavdziej zagorzalej "dyskusji kana
łowej"). 

Obecnie jednak w poważnym stopniu zniechęca amatorów do pracy 
na tym polu fakt, że ich instrumenty znacznie ustępują instrumentom 
używanym przez astronomów zawodowych. Oczywiście ze swymi wielkimi 
instrumentami znajdują się oni w znacznie lepszej sytuacji. Przewaga 
ta nie jest jednak wcale tak przytłaczająca, jak to się zwykle mniema. 

W niniejszym artykule pragnąłbym właśnie zwrócić uwagę na kilk 
ważnych, lecz na ogól mało raczej znanych faktów. Powszechnie panuje 
przekonanie, że w wielkich teleskopach można stosować bardzo duże po
większenie i dostrzegać na skutek tego drobniej sze szczegóły powierzchni 
niż w teleskopach średnich rozmiarów. Pogląd ten polega w znacznej 
mierze na nieporozumieniu i byłby słuszny tylko wówczas, gdyby wokół 
Ziemi nie było atmosfery. Wpływ jej stawia jednak naturalną granicę 
dla dostrzegania drobnych szczegółów powierzchni cial niebieskich. Prze
cież walec powietrza jaki oddziela obiektyw teleskopu od ciała niebie
skiego nie jest jednorodny, a co więcej zachodzą w nim ciągle turbu
lencje. Oczywiście v:ywiera to wpływ na drogę promieni świetlnych 
wzdłuż tego walca. Zjawisko to sprawia, że nawet w najkorzystniej szych 
warunkach, które posiada tylko kilka wysokogórskich obserwatoriów 
astronomicznych, niemożliwe jest dostrzeganie szczegółów powierzchni 
ciał niebieskich o rozmiarach kątowych mniejszych niż o;'2. (Wyniki takie 
uzyskano przy obserwacji Marsa na Pic du Midi.) 



84 URANIA 

W normalnych warunkach, przy obserwacji z przeciętnego miejsca 
powierzchni Ziemi, kąt ten zawiera się w granicach 0~ 1 3-0:'5 . 

Bardzo ważną cechą charakterystyczną teleskopu jest jego zdolność 
rozdzielcza, tzn. zdolność do dostrzegania oddzielnie punktów leżących 
w małej odległości kątowej od siebie. Od zdolności rozdzielczej zależy 
zdolność dostrzegania drobnych szczegółów na powierzchni ciał niebie
skich. Ograniczenie tej zdolności stawia w teleskopach zjawisko dy
frakcji, które sprawia, że punkty powierzchni obserwowanego przedmiotu 
nie odwzorowują się w teleskopie jako punkty, ale jako małe plamki. 
Wielkość dyfrakcji jest liniową funkcją średnicy obiektywu teleskopu. 
W związku z tym wzór na zdolność rozdzielczą obiektywu teleskopu ma 
zupełnie prostą, liniową postać: r = 12 :D, gdzie r oznacza zdolność roz
dzielczą obiektywu w sekundach kątowych, a D - średnicę obiektywu 
w centymetrach. Aby uzyskać instrumentalną zdolność rozdzielczą o:'2 
należy więc użyć teleskopu o średnicy obiektywu około 60 cm, o:'3 -
40 cm, 0~ 1 5 - 24 cm itd. Teleskopy o większej średnicy obiektywu mają 
więc więksEą instrumentalną zdolność rozdzielczą, jednak dla obserwacji 
planetograficznych jest ona mało przydatna, gdyż nie może być w pełni 
wykorzystana ze względu na wymienione uprzednio ograniczenie ze strony 
atmosfery. Tak więc, w przeciętnych warunkach obserwacyjnych, z ja
kimi właśnie ma do czynienia amator, już teleskop o średnicy obiektywu 
24--40 cm pozwala na całkowite wykorzystanie pozostawianych przez 
atmosferę możllwości dostrzegania drobnych szczegółów na ciałach nie
bieskich. Jak wiadomo, budowa teleskopów zwierciadlanych do średnicy 
35 cm leży w sferze przeciętnych możliwości konstrukcyjnych amatora. 

Z powyższych wywodów widać, że udział w obserwacjach planetogra
ficznych amatorów, którzy zdobędą się na posiadanie teleskopu o średnicy 
zwierciadła rzędu 35 cm, jest zupełnie realny. Wyniki uzyskane przez 
nich będą oczywiście ustępować wynikom uzyskiwanym przez profesjo
nalistów rozporządzających dużo większymi teleskopami i obserwujących 
w wyjątkowo korzystnych warunkach, jednak to ustępstwo nie jest wcale 
tak wielkie jak to się na ogól sądzi i w dużej mierze może być wyrów
nane przez systematyczną i staranną pracę. Systematyczne i staranne 
amatorskie obserwacje planetograficzne wykonane teleskopami o średnicy 
około 35 cm mają realną wartość naukową i są ze wszech miar godne 
polecenia, gdyż stanowią wdzięczny, przyjemny i cenny dział naukowej 
działalności amatorów na polu badań astronomicznych i mogą przynieść 
poważne rezultaty. 

Oczywiście zupełna wystarczalność teleskopu 35 cm dla obserwacji 
planetograficznych wystąpi tylko pod warunkiem idealnego wykonania 
jego części optycznych. Na polecenie zasługuje tutaj konstrukcja o sile 
światła 1 : 10, gdyż pozwala na użycie zwierciadła o powierzchni w mi
nimalnym tylko stopniu parabolizowanej, którego dokładne wykonanie 
jest bez porównania łatwiejsze niż zwierciadła paraboloidalnego. Poza 
tym teleskop długoogniskowy posiada jeszcze i inne cenne właściwości 
dla takich obserwacji. Niestety jednak tubus teleskopu jest wtedy długi 
(przeszło 3 m) co utrudnia jego konstrukcję i czyni teleskop uciążliwym 
w obsłudze. W naszych warunkach polecić można szkieletową konstrukcję 
tubusa, z dobrze wysuszonych i zaimpregnowanych desek. Teleskop taki 
słabo nadaje się jako instrument przenośny. Najbardziej celowa jest jego 
konstrukcja w systemie azymutalnym na zabetonowanym w ziemi gru
bym słupie żelaznym. Oczywiście na taki montaż pozwolić sobie 111ogą 
tylko mieszkańcy dzielnic willowych. Z amatorskiej literatury astrono
micznej można się zorientować, że teleskopy tych rozmiarów stanowią 
górną granicę wielkości teleskopów przeciętnie budowanych przez ama-
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torów. Również i w Polsce teleskop zwierciadlany o średnicy 35 cm 
(w układzie Schmidta) znajduje się w rękach prywatnych (inż. A. R y
b a r ski - Warszawa). 

Dużą rolę przy obserwacjach planetograficznych odgrywa stosowanie 
filtrów barwnych (szczególnie czerwonego przy obserwacjach Marsa), 
umieszczanych zwykle bezpośrednio poza okularem. Jako taki filtr może 
nam posłużyć ostatecznie nawet czerwona szybka. Nie mniejsze znaczenie 
dla takich obserwacji ma także posunięta do ostatnich granic staranność, 
rzetelność i cierpliwość, no i w pewnej mierze umiejętności rysunkowe. 

Teraz, gdy zwróciłem uwagę, że dla wykonania zupełnie wartościo
wych naukowo obserwacji planetograficznych nie są konieczne teleskopy 
giganty, pragnąłbym "rozprawić się" z drugim powszechnie zakorzenio
nym mniemaniem, iż należy w tym celu stosować bardzo duże powięk
szenia, pogląd ten polega bowiem w znacznej mierze na nieporozumieniu. 
Dla każdego teleskopu istnieje pewne optymalne powiększenie, będące 
funkcją jego zdolności rozdzielczej. Jak wiadomo zdolność rozdzielcza 
nieuzbrojonego oka ludzkiego wynosi około 60". Zdolność rozdzielcza 
teleskopu 35 cm przewyższa ją więc około 180 razy. W pierwszym przy
bliżeniu byłoby to więc optymalne powiększenie dla tego teleskopu. 
W praktyce skłaniamy się zwykle do stosowania powiększeń o około 500fo 
większych (w mniejszych teleskopach nawet lOOOfo większych niż obli
czone w analogiczny sposób jak wyżej). W czasie obserwacji Marsa pro
wadzonych przez autora 30 cm refraktorem okazało się, że najlepsze 
warunki obserwacyjne występowały przy użyciu powiększenia 280 X 
i czerwonego filtru. 

O zasadniczej słuszności przybliżonych siłą rzeczy wywodów, świad
czyć może porównywalna jakość publikowanych rysunków planet, wyko
nanych przy użyciu różnej wielkości teleskopów, o rozmiarach większych 
niż 35 cm. świadczy to o tym, że poczynając od tej średnicy wzrost 
średn icy obiektywu nie odgrywa już tak zasadniczej roli. Pomijam tu 
oczywiście unikalnie dobre rysunki z Pic du Midi wykonane przy użyciu 
teleskopu o średnicy 60 cm w wyjątkowo dobrych warunkach obserwa
cyjnych. 

Nie zwracałem do tej pory uwagi na wyższość wielkich teleskopów 
wynikającą z tego, że skupiają one więcej światła niż teleskopy mniejsze 
w związku z czym wydatnie wzrasta jasność obrazu. Aczkolwiek nie 
wpływa to w zasadzie na dostrzeganie drobnych szczegółów powierzchni 
ciał niebieskich, wpływa jednak w pewnej mierze na kontrastowość 
obrazu, a już w zasadniczy sposób na dostrzeganie barw, które odgrywają 
tak istotną rolę w teleskopowym "krajobrazie" Marsa. Z tym niedostat
ldem musi się jednak amator pogodzić. 

Wypada jednak zwrócić także uwagę na pewną niższość teleskopów 
o dużych rozmiarach w porównaniu z teleskopami o rozmiarach mniej
szych. Wynika ona z tego, że w teleskopach większych slup powietrza, 
którego podstawę stanowi obiektyw, ma większą średnicę, na skutek 
czego wpływ niejednorodności i turbulencji powietrza w tym słupie jest 
silniejszy i dużo nieprzyjemniej odbija się na obserwowanym obrazie 
niż w teleskopach o mniejszych rozmiarach. 

Reasumując powyższe wywody można powiedzieć, że w polskich wa
runkach klimatycznych dobry teleskop o średnicy 35 cm stanowi instru
ment całkowicie wystarczający dla planetograficznych obserwacji nauko
wych w pełnym tego słowa znaczeniu. 
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Obserwacje nieregularnej gwiazdy 

zmiennej VW Draconis 

Jak podaje "Ogólny katalog 
gwiazd zmiennych", gwiazda VW 
Dra jest zmienną nieregularną o nie
wielkich wahaniach blasku (zakres 
zmian: 6mQ-6m5). 

W okresie: lipiec 1958 - kwiecień 
1961, obserwatorzy SGZ PTMA wy
konali 186 wizualnych ocen blasku 
(A. B i s k u p s k i - 86, H. K a c z
m a r e k - 52, Z. K i e ń ć - 48 ob
serwacji). W wyniku opracowania 
sporządzono wykres zmian blasku 
w jednolitym systemie (rys. 1). Za
obserwowane zmiany blasku VW 
Draconis wskazują raczej na półre
gularny charakter zmian ze śreqnim 
okresem około 26 dni. 

Wyznaczono następujące momenty 
maksimum blasku (tabela l): 



\ 
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Tabcła l. 

Moment maksimum ~--E-~~_ ~~ 
blasku 

J. D. 2436401 O - 6 
425 l - 8 
447 2 -12 
487 3 ~ 2 
570 6 ~ 6 
646 9 ~ 4 
819 16 6 
844 17 7 
999 23 8 

2437043 24 ~lG 
080 25 ~20 
168 29 ~ 4 
205 30 ~15 

·---~4~15~~~3~9--~-- 10 

Odskoki 0-C liczono na podsta
wie elementów: 

Max = J. D. 2436407 t26d1 X E 
Niektóre odskoki są bardzo znacz

ne w porównaniu z długością okresu, 
np.: dla E = 2 mamy 0-C = - 12ct, 
dla E = 25, 0-C = + 20d itd. Fakt 
ten może nawet stawiać pod znakiem 
zapytania okresowość zmian. Jednak 
sporządzenie wykresu (rys. 2) zmian 
0-C w zależności od epoki E wska
zuje na możliwość występowania sy
stematycznych zmian okresu; kto 
wie, czy nie wystąpi tu nawet okre
sowość. 

Jak widać z wykresu (rys. l) am
plituda zmian blasku gwiazdy VW 
Dra jest bardzo mala. Dla przeważa
jącej części krzywej amplituda wy
nosi średnio 3st, co w wielkościach 
gwiazdowych daje okolo om2. Tylko 
w jednym przypadku, okolo mo
mentu 2437050 amplituda osiągnęla 
9St, co daje okolo om5. 

Prawdopodobne jest, że średni 
blask gwiazdy VW Dra podlega 
zmianom. Punkty na wykresie przed
stawionym na rys. 3 są punktami 
średnimi 30-dniowymi. Wyznaczono 
następujące momenty maksimum 
i minimum blasku średniego: 
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Maksimum l Interwał w dniach Minimum l Interwał w dniach l 

J. D. 2436508 488 (3 X 163) J. D. 2436441 193 
996 170 634 433 (2 X 216) 

2437166 2427067 

Nasze obserwacje obejmują zbyt mały interwał czasu, aby sądzić 
coś pewnego o okresowości zmian średniego blasku. Przypuszczalnie 
jednak zmiany średniego blasku mogą okazać się okresowe z cyklem 
okola 170 dni. Dalsze systematyczne obserwacje gwiazdy VW Draconis 
byłyby więc bardzo pożądane. 

Obserwacje omówionej przez nas gwiazdy są jeszcze z innych wzglę
dów potrzebne. Znany jest tzw. błąd tła nieba; jego wpływ na oceny 
jest tego rodzaju, że gwiazdy mogą wykazywać pozome zmiany blasku 
wynikłe ze zmian oświetlenia nieba przez Księżyc. Okres tych pozornych 
zmian jest równy okresowi synodycznemu Księżyca, tj. około 29 dni. 
Wspomniane na początku rezultaty obserwacji gwiazdy VW Dra wska
zywały na okres zmian koło 26 dni; okres ten niewiele różni się od 
obiegu synodycznego Księżyca. Może więc powstać podej.rzenie, że zmiany 
z okresem 26 dni są wywołane błędem tła nieba. Dlatego to warto za
lecić obserwatorom, którzy przystąpią do obserwacji gwiazdy VW Dra, 
aby obserwowali w takich momentach, kiedy Księżyc jest pod horyzon
tem. Taka metoda obserwacji pozwoliłaby wyjaśnić, czy zmiany z okre
sem okola 26 dni są zmianami fizycznymi gwiazdy, czy też są wywołane 
systematycznym błędem tła nieba. 

Andrzej Biskupski, Henryk Kaczmarek 

Jasność gamma Cas w 1783 r. 

J. G o o dr i ck e (1764-1786) tak pisze o maksymalnym blasku Al
gola (beta Persei) *: "Największa jasność Algola jest dla niego zwyczajna 
(tzn. zwykle obserwowaną- przyp. A. B.). Jest to druga wielkość gwiaz
dowa, dużo słabsza od jasności alfa Persei i nie tyle jasna co gamma 
Andromedae, a jaśniejsza niż alfa Cassiopeiae i beta Arietis, prawie taka 
sama albo nieznacznie jaśniejsza niż alfa Pegasi i beta Cassiopeiae, bar
dziej słaba niż gamma Cassiopeiae i znacznie jaśniejsza niż epsilon 
Persei i beta Trianguli... 

Ow cytat jest charakterystyczny dla sposobu ocen blasku pierwszych 
gwiazd zmiennych, stosowanego aż do czasów F. W. Ar g e l a n d er a 
(1844 rok). 

Interpretując zwroty słowne użyte przez Goodricke'a można maksy
malny blask Algola (skrót A) zapisać następująco: alfa Per 5 A, gamma 
And 2 A, A .2 alfa Cas, A 2 beta Ari, A l alfa Peg, A l beta Cas, 
A 4 epsilon Per, A 4 beta Tri oraz gamma Cas 2 A. 

Ostatnią ocenę, wiążącą blask gamma Cassiopeiae i Algola, celowo 
wydzieliliśmy na końcu, gdyż ona, w oparciu o oceny poprzednie, może 
posłużyć do wyliczenia blasku gamma Cas dla momentu 1782.9. Jest to 

• podaję za B. W. Kukarkinem - "Pieremiennyje zwiozdy", tom. III, 
str. 20. 
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z tego względu celowe i ciekawe, że jak wiemy gamma Cas pojaśniała 
dość znacznie w 1936 roku, osiągając blask 1.6 wielkości gwiazdowej 
i od tego czasu zaliczona została w poczet gwiazd zmiennych. Można 
by postawić pytanie, czy w l::ttach znacznie wcześniejszych nie było po
dobnych pojaśnień tej gwiazdy. D. L. E d w a r d s (1944 r.) wskazał, 
że w latach 1840-1898 gamma Cas wykazywala nieznaczne zmiany z am
plitudą rzędu 0.2 wielkości gwiazdowej w granicach 1m,95 do 2m,35. 

Pośrednio z notatek Goodricke'a mielibyśmy dla gamma Cas oceny 
następujące: 

atfa Per 3 gamma Cas, gamma And = gamma Cas, gamma Cas 4 
atfa Cas, gamma Cas 4 beta Ari, gamma Cas 3 alfa Peg, gamma Cas 3 
beta Cas, gamma Cas 6 epsilon Per, gamma Cas 6 beta Tri. Albo zapisując 
sposobem Nijlanda Błażko (skrót v = gamma Cas): 

alfa Per 3 v 4 alfa Cas, Per 3 v 4 beta Ari, alfa Per 3 v 3 alfa Peg, 
alfa Per 3 v 3 beta Cas, alfa Per 3 v 6 epsilon Per, alfa Per 3 v 6 beta Tri, 
gamma And = v. 

Skąd średni blask gamma Cas = 2,23 ± 0,02. A więc dla epoki 1782.9 
blask gwiazdy zmiennej gamma Cassiopeiae był raczej przeciętnym 
blaskiem, zbliżonym do tego jaki średnio utrzymywał się w latach 
1840-1898. 

Było by rzeczą bardzo ciekawą prześledzić, w podobny sposób w szyst
kie możliwe dane o blasku gwiazdy gamma Cas począwszy od końca 
XVIII wieku, a skończywszy w połowie wieku XIX. Niestety dotarcie 
do historycznych obserwacji pierwszych obserwatorów jest dla nas nie
zwykle trudne. 

A. Biskupski 

Z HISTORII ASTRONOMII 
Rudolf Wolf 

Za miarę aktywności Słońca przyjęte są tzw. względne liczby Wolfa. 
Nazwa tych liczb pochodzi od astronoma szwajcarskiego Rudolfa W o l f a 
(1816-1893), znanego badacza zjawisk słonecznych. 

W 1844 r. miłośnik astronomii Samuel Heinrich S c h w a b e opubli
kował wyniki swych obserwacji pbm na Słońcu za lata 1826-1843 
(" Astronomische Nachrichten", 1844). Na podstawie tych obserwacji 
stwierdził on lO-letni okres występowania plam. Pracami Schwabego 
zainteresował się Rudolf Wolf, który w 1855 r. został dyrektorem obser
watorium w Zurichu. 

Wolf opracował stare obserwacje Słońca i na tej podstawie ustalił 
momenty maksimów i minimów występowania plam od roku 1610 do 
roku 1850, wyznaczając jednocześnie długość cyklu na około 11,1 lat. Do
konywał on również systematycznych obserwacji Słońca małym refrakto
rem Fraunhofera o średnicy 8 cm i ogniskowej 110 cm, stosując powięk
szenie 64 X . Te wizu3lne obserwacje Słońca i za pomocą tej samej lunety 
kontynuuje się w Zurichu do dzisiaj. Wyniki tych obserwacji jako ,.wzo
rzec" publikowane są w międzynarodowych publikacjach wydawanych 
przez Obserwatorium Zuriehskie ("Quarterly Bulletin Zurich"). W 1849 r. 
Wolf podał znany "słonecznikom" prosty wzór do liczbowego określenia 
stopnia zaplamienia Słońca (R = k/ lOg + f). Wzór ten pozwala redukować 
obserwacje wykonane przez różnych obserwatorów różnymi instrumen
tami. 

W naszych czasach obserwacje Słońca, podobne do tych jakie robił 
Wolf, prowadzone są w wielu krajach w ramach tzw. ,,Służby Słoóca". 

Stanislaw R. Brzostki ewicz 
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KRONIKA :ZAŁOBNA 

Zmarł Prof. Dr Władysław Dziewulski 

Nieliczne grono astronomów polskich uszczuplone zostało odejściem 
najbardziej zasłużonego, wybitnego uczonego, promotora nowych idei 
i nowych pokoleń astronomów, krzewiciela i orędownika nauki i kultury 
polskiej, najzacniejszego kolegi i wzoru doskonałego człowieka. 

Tak niedawno jeszcze Profesor D z i e w u l ski obchodził 45- i 50-le
cie swej działalności naukowej, a ostatnio 80-lecie urodzin. Z okazji tych 
uroczystości w czasopismach astronomicznych i dziennikach ukazało się 
wiele artykułów podnoszących Jego zasługi, których najpełniejszy wyraz 
zawierał rys biograficzny z wykazem prac pióra prof. W. Iwanowskiej 
(Biuletyn Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, Nr 9, 1950 r.). 

W tym miejscu pragnę dorzucić wspomnienie o Wl. D z i e w u l
s ki m, kiedy, jako asystent Obserwatorium w Krakowie, w latach 
1907-09 przebywał w Getyndze na studiach, najprzód jako wolonta
riusz, a później asystent tamtejszego Obserwatorium. Ilekroć razy w póź
niejszych czasach była mowa o tym okresie, odczuwało się, jak chętnie 
powracał On do wspomnień o Getyndze. 

Były to lata przełomowe, kiedy polska młodzież uniwersytecka, boj
kotując oddany na usługi propagandy carskiej Rosji Uniwersytet War
szawski, znalazła się w rozsypce po wyższych uczelniach zagranicznych, 
zwłaszcza szwajcarskich, niemieckich, rosyjskich i francuskich. Dość 

liczną kolonię polską skupiała wówczas Getynga, w której profesorami 
Uniwersytetu byli: Hilbert, Minkowski, Runge, Klein, Schwarzschild 
i wiele innych znakomitości nauk matematyczno-fizycznych. 

Otóż życie polonijne w Getyndze ogniskowało się w owych czasach 
dookoła braci D z i e w u l ski c h, Władysława i Wacława (fizyka, póź
niejszego profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zm. 
w 1938 r.), często w ich mieszkaniu, Friedlanderweg I. Odbywające się 
tam zebrania dyskusyjne i towarzyskie cechowal wysoki poziom mo
ralny i żywe interesowanie się sprawami przygotowującej się do nowego 
życia Polski, a wszystko działo się za inicjatywą braci D z i e w u l ski c h, 
którym przypisywano analogię do braci Śniadeckich. 

Folska kolonia getyngeńska posiadała bibliotekę książek polskich, wśród 
których poczytną rolę oświatową odgrywały książki popularne, a nawet 
elementarze, udostępniane w dowozach, rowerami osiadłych i przyjezd
nych, wieśniakom i robotnikom polskim w okolicach Getyngi. Duszą 
poczynań sportowych i turystycznych (wycieczki do pobliskiego Harzu) 
był Wacław, a opromieniała je obdarzona ewangelicznymi przymiotami 
charakteru osoba Władysława. 

Więź zadzierzgniętej w młodości przyjaźni między członkami kolonii 
polskiej w Getyndze utrzymała się i po ich powrocie do kraju. Toteż 
nad świeżą mogiłą ś.p. Władysława D z i e w u l s ki e g o, wraz z licz
nymi Jego przyjaciółmi, w smutku głębokim pochylają głowy również 
wierni getyngeńczycy. 

Felicjan Kępiński 
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PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZVCH 
l. H. W. N e w t o n: "Oblicze Slońca" str. 327, cena zł 25,- (przekład 

z jęz. angielskiego - J. S m a k). 
H. W. Newton przedstawił historię rozwoju metod obserwacji Słońca 

oraz omówił w popularny sposób rozmaite zjawiska związane z aktyw
nością Słońca. Prof. J. M er g e n t a l er uzupełnił polskie wydanie 
książki rozdziałem ujmującym najciekawsze badania Słońca prowadzone 
w ostatnich latach. 

2. T. Przy p k o w ski: "Po drodze w Kosmos" str. 237, cena zł 28,-. 
Bogato ilustrowana książka wytrawnego znawcy historii astronomii 

stanowi krótki i treściwy przegląd rozwoju astronomii od czasów kształ
towania się najdawniejszych prymitywnych i naiwnych pojęć o świecie 
aż do wyodrębnienia się astronautyki - jako nauki - włącznie. Książka 
jest szczególnie atrakcyjna, ponieważ zawiera bardzo dużo ciekawych 
szczegółów, które zazwyczaj są pomijane (np.: autor tłumaczy pochodze
nie nazw dni tygodnia, kult pewnych liczb, pochodzenie określeń minuta, 
sekunda i wiele innych). 

3. W. C h o t o m ska: "Dzieci Pana Astronoma" - cena z. 10,-. 
Książeczka jest uroczą bajeczką dla małych dzieci. Autorka dowiodła, 

że w popularnej i łatwej bajeczce można z powodzeniem podać mnóstwo 
wiadomości nie rezygnując nawet z terminologii naukowej. 

Maria Pańków 

KRONIKA PTMA 

Z działalności Oddziału Krakowskiego PTMA 

Na zakończenie roku 1961 Oddział Krakowski zorganizował - wspól
nie z Polskim Radiem i Krakowskim Oddziałem Folskiego Towarzystwa 
Astronautycznego - imprezę estradową p. n. "Spotkanie w Kosmosie", 
połączoną ze "zgaduj-zgadulą" na tematy astronomiczno-astronautyczne. 
Blisko 200 osób zgromadzonych w stylowej sali Krakowskiego KMPiK 
przez 2 godziny bawiło się oglądając występy krakowskich artystów 
estradowych oraz uczestnicząc w turnieju na najlepszą anegdotkę "ko
smiczną". 

Impreza została zorganizowana i przeprowadzona z myślą podania 
w lekkiej formie szeregu wiadomości astronomicznych. Również tematyka 
pytań "zgaduj-zgaduli" została dobrana w ten sposób, by audycja, od
tworzona przez krakowską rozgłośnię Folskiego Radia w dniu 2 stycznia 
1962 r., była przystępna dla najszerszego kręgu słuchaczy. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Marzec 1962 r. 

A. Slowik 

Wszystkie jasne planety w dalszym ciągu przebywają w pobliżu Słońca 
i są w tym miesiącu niewidoczne. Wprawdzie na początku marca Merkury 
osiąga największe zachodnie odchylenie od Słońca i powinien być wi
doczny, ale jednocześnie znajduje się na części swej orbity położonej pod 
płaszczyzną ekliptyki, w związku z czym wschodzi na krótko przed Słoń
cem i ginie w jego blasku. Pod koniec marca po zachodzie Słońca możemy 
już próbować odszukać Wenus, która przez wszystkie letnie miesiące 
będzie świeciła pięknym blaskiem jako Gwiazda Wieczorna. 
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Uran i Pluton przebywają w gwiazdozbiorze Lwa i widoczne są pra
wie całą noc z tym, że Urana odnajdziemy łatwo przez lornetkę, nato
miast Pluton dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptun wi
doczny jest przez lunety po pólnocy w gwiazdozbiorze Wagi. 

Przez większe lunety możemy także obserwować w gwiazdozb iorze 
Lwa dwie planetoidy o kolo 11 wielkości gwiazdowej: Melpomenę i Nysę. 
Nawiązując do obserwacji z ubieglego miesiąca możemy wykreślic na 
mapie nieba część pętli, jakie planetki zakreślają na niebie w swym 
pozornym ruchu wśród gwiazd. 

J.d8h Merkury w węźle zstępującym swej orbity, czyli przechodzi na 
część orbity polożoną pod płaszczyzną ekliptyki. 

3d511 Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt 
odchylenia wynosi 27°), teoretycznie powinien być więc widoczny nad 
ranem, praktycznie jednak nie uda się nam odnaleźć go w blasku wscho
dzącego Słońca. O 2311 Saturn w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 

4dJ.4h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
5d Tego dnia nastąpią bliskie złączenia Księżyca z Marsem i Jowi

szem, połączone z zakryciem planet przez tarczę Księżyca (w Polsce nie
widoczne). O 3h tarcza Księżyca zakryje Marsa (widoczne w poludniowej 
Azji i na pólnocnym Pacyfiku), a o 4h Jowisza (zakrycie widoczne we 
wschodnich Indiach i w Australii). 

6dJ.5h Bliskie zlączenie Marsa z Jowiszem (w odległości mniejszej niż 
średnica tarczy Księżyca). 

7d2h Niewidoczne zlączenie Wenus z Księżycem. 
UdJ.5h Merkury w punkcie odsłonecznym swej orbity. 
13d5h Merkury w bliskim złączeniu z Jowiszem. 
15d Wieczorem Księżyc w fazie po pierwszej kwadrze zakryje gwiazdę

S wielkości, 81 Bliźniąt. Obserwujemy przez lunety lub lornetki początek 
zjawiska, kiedy to gwiazda skryje się za niewidocznym ciemnym brze
giem tarczy Księżyca z lewej strony, nieco u dołu (patrząc gołym okiem): 
w Poznaniu o J.9hJ.4mO, we Wrocławiu o 19hJ.5m8, w Toruniu o 19hJ.6mO, 
w Krakowie o 19h2J.m6, w Warszawie o 19h20m6 (według Rocznika Obser
watorium Krakowskiego). 

18d Po poludniu obserwujemy przez lunety (dzień!) zakrycie Regu
lusa, gwiazdę 1.3 wielkości w gwiazdozbiorze Lwa przez tarczę Księżyca. 
Przed zakryciem odnajdziemy gwiazdę blisko niewidocznego brzegu tar
czy Księżyca z lewej strony u dołu (patrząc gołym okiem). Po zakryciu 
gwiazda ukaże się spoza tarczy Księżyca z prawej strony, nieco u góry. 
Podajemy momenty początku i końca zjawiska dla niektó ych miast 
w Polsce: Poznań p. 16h5ms, k. 17h4m8; Wrocław p. 16h4m8, k. 17h2m3; 
Toruń p. 16h6ml, k. 17h6m5; Kraków p. 16h4m5, k. 17hJ.mJ.; Warszawa 
p. 16h5m9, k. 17115m7 (wg Roczn. Obserw. Krak.). Tego dnia nastąpią także 
dwa niewidoczne złączenia: o J.4h Księżyca z Uranem, o 1811 Merkurego 
z Marsem. 

21d3h30m Slońce wstępuje w znak Barana, początek wiosny astr ono
micznej. 

24d20h Neptun w złączeniu z Księżycem. 
31dJ.2h Niewidoczne w Polsce zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca. 

Zakrycie widoczne będzie w pólnocno-wschodniej Ameryce i w północno
-zachodniej Europie. Będzie to zakrycie już trzeciej w tym miesic1cu pla
nety przez tarczę Księżyca. 

Minima Algola (beta Perseusza): marzec 4ct5h35m, 7d2h25m, 9d23h20m, 
12d20h5m, 27d4hJ.Om, 30dlhOm. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim. 
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Da tal 

l h cza ~ u l 
- W1·ocław r Gdc:ńsk 

środk. · europ . l Szczecin Poznań Kraków W arszawa Rz eszów Białydok 
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Marzec 1962 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

11. 2 
12 
22 

IV. l 

III. 2 
12 
22 

IV. 11 

MERKURY 

l h czasu 
środk.-europ. 

a 

hm 
2105 
21 52 
22 48 
23 50 

o 
-16.8 
-14.5 
-10.0 
- 3.6 

Nlewidoczny. 

21 39 
22 09 
2139 
23 08 

M AR S 
-15.3 
-12.6 
-9.8 
- 6.8 

Nlewidoczny. 

Warszawa 

wsch. l zach. 

hm 
5 35 
5 32 
5 20 
5 10 

5 56 
5 35 
5 05 
4 40 

hm 
14 36 
15 00 
15 43 
16 36 

15 24 
15 26 
15 30 
15 36 

WENUS 

1h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a a wsch. l zach. 

h m l o 23 22 -5.6 
o 07 -0.6 
o 43 l +4.6 
139 +9.5 

hm 
6 52 
6 31 
6 06 
5 46 

h m 
17 53 
18 27 
19 Ol 
19 35 

Pod koniec miesiąca można p r óbo
wać odszukać ją po zachodzie Słoń
ca, nisko nad horyzontem. 

2148 
21 51 
22 06 
22 14 

JOWlSZ 
-14.0 
-13.3 
-12.5 
-11.8 

5 53 
4 15 
4 40 
4 10 

Nie widoczny. 

URAN 

15 45 
15 15 
14 45 
14 15 

III. 21 
22 

IV. 14 

SATURN 

20361-19.0 l 51711355 
20 44 -18.5 4 Ol 12 47 
30 51 -18.2 2 35 11 36 

10 02 
9 59 
9 57 l +12.9 l 15 50 l 

+13.2 14 28 
+13.4 13 07 

6 08 
4 48 
3 29 

III. 5 
25 

IV. 14 

11. 25 
III. 7 

19 
27 

VI. 6 

Pod koniec mlesląea teoretycznie po- Widoczny prawie całą noc w g wiaz. 
winlen być widoczny nad ranem, ale dozbierze Lwa (5. 7. wlelk. gwiazd.). 
ginie w blasku wschodzącego Słońca. 

a 

h m 
14 46.0 
14 44.8 
14 43.0 

a l w połud. 
NEPTUN 

o 
-14 081 

-1402 
-13 53 

h m 
3 32 
2 12 
o 52 

W drugiej połowie nocy widoczny 
w gwiazdozbiorze Wag! (7. 7 wlelk. 
gwiazd.). 

Planetoida 18 MELPOMENA 
h m 

9 50.7 
842.1 
9 35.6 
931.6 
9 30.3 

o 
+12 48' 
+1411 
+15 20 
+1611 
+1643 

h m 
23 05 
2217 
21 32 
20 49 
20 08 

Około 11 wlelk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Lwa. 

a l a l w połud.'. 
PLUTON 

h m s 
11 02 10 
11 00 15 
lO 58 38 

o 
+20 51~1 
+21 01.7 
+21 07.7 

h m 
23 51 
22 25 
21 05 

Widoczny w gwiazdozbiorze Lwa 
tylko przez wielkie teleskopy 

(15 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 44 NYSA 
h m 

9 53.8 
9 46.1 
9 40.7 
9 38.3 
9 39.2 

o 
+1511' 
+1610 
+16 51 
+1712 
+ 1712 

h m 
23 08 
22 21 
2137 
20 55 
2017 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
Lwa. 

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

Pierwsza strona okladki: 
Jeden z największych na sw1ecie teleskopów Schmidta, zbudowany 

przez niemiecką firmę "Askania" dla Wenezueli. Srednica zwierciadła 
wynosi 152 cm, średnica soczewki korekcyjnej 100 cm, długość ognisko
wej 3 m. Budowa teleskopu trwała 4 lata. 

Znak Zodiaku: Baran. 

Druga strona okladki: 
Mgławice gazowo-pylowe w gwiazdozbiorze Oriona, w okolicy gwiazdy 

Zeta Oriona (jasna, okrągła plama w górnej części mgławicy). Na tle 
jasnej mgławicy widać ostro zarysowane chmury ciemnej materii mię
dzygwiazdowej. Zdjęcie wykonane zostało 120 cm teleskopem Schmidta 
na Mount Palomar. 

Trzecia strona okladki: 
U góry: Rud o l f W o l f (1816-1893). U dolu: Refraktor Wolfa, 

za pomocą którego do dziś prowadzone są w Zurichu obserwacje plam 
na Słońcu (obecnie pracami tymi kieruje prof. M. W a l d m e i er). 

Czwarta strona okladki: 
Słynna ciemna mgławica "Koński Leb" w gwiazdozbiorze Oriona. 

Szczegół ten łatwo odnajdziemy na zdjęciu z drugiej strony okładki. 
To zdjęcie zostało wykonane za pomocą 5 metrowego teleskopu na Mount 
Palomar. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Marzec 1962 r. 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. K1Uńskiego l, Zakład Fizyki AkademU 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 kaMy 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 ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich 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 (te!. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek 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 uprzed
nim porozumieniu się z st. Brzostkiewlczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na m p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek 1 czwartek biblioteka. Po
nadto 10 l 20 ka:l:dego miesiąca "Studium z astronomii ogólnej". "Wieczory 
nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek kaMego miesiąca. 



96 URANIA 

luosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódż - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
teł. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów 
w prasie (poniedzlalki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
tcl. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Polmzy nieba w bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, teł. 24-74 
(W. Radziwonowicz). Zebrania wraz z odczytami l 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. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, AJ. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagielly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Folitechniki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, teł. 47b-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają siG 
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. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kqdzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sel{re
tariacie. 

\Varszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po plqtnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 i 18-19. 
Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarlum 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 
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FRANCISZEK FISCHER - P r a h a (CSSR) 

SELENOGRAFIA W OBSERWATORruM WROCLA WSKIM*) 

Q koło 900 r. czeski książę V rat i s l a v I, ojciec księcia 
Wacław a Św., założył na śląsku nad brzegiem Odry 

gród Vratislav (Wrocław). Położenie grodu na ważnym skrzyżo
waniu dróg handlowych sprawiło, że obok szybko rozwijało się 
podgrodzie. Już około 1000 r. powstało tutaj biskupstwo wro
cławskie. W mieście i okolicy przeważał żywioł polski, a we 
Wrocławiu od 1163 r. panowali książęta z rodu P i a stów. Po 
śmierci księcia H e nr y k a VI w 1335 r. cesarz Kar o l IV 
przyłączył księstwo wrocławskie do Czech. Pod panowaniem 
czeskim Wrocław był aż do roku 1724, kiedy terytorium to 
cesarzowa M ar i a T er e s a przekazała Prusom, jako odszko
dowania wojenne. 

Już w okresie przyłączenia do królestwa czeskiego Wrocław 
był drugim co do wielkości miastem Czech i szybko rozwijał 
się kulturalnie. W 1702 r. za namową jezuitów cesarz austriacki 
L e o p o l d założył tutaj uniwersytet, który w 1711 r. połączo
ny został z uniwersytetem we Frankfurcie nad Odrą. Na miej
scu starego grodu, który został zburzony, jezuici w 1728 r. zbu
dowali nowy budynek uniwersytecki z wieżą matematyczną. 
W wieży tej w l 790 r. założone zostało obserwatorium astrono
miczne**). Kopuły wieży jednak otwierać nie było można, po
siadała ona bowiem dach stały, co nie sprzyjało obserwacjom 
astronomicznym. Dyrektor obserwatorium prof. dr J. G. G a l
l e, który działał tutaj w latach 1853-1897, musiał swą czyn
ność ograniczyć jedynie do obserwacji meteorologicznych i ma-

*) Od tłumaczy: Artykuł ten został napisany specjalnie dla "Uranii". 
Autor mgr Franciszek F i s c h er, członek Czechosłowackiego Towarzy
stwa Astronomicznego jest znanym selenografem czeskim. Posiada on 
w Pradze prywatne obserwatorium astronomiczne. Mgr Fischer zagad
nieniami selenografii zajmuje się już ponad pól wieku. Na jego to wnio
sek w 1930 r. krater C y r i 11 u s B nazwany został na cześć Wojciecha 
S a f a tik a, czeskiego astronoma z ubieglego wieku. W 1938 r. mgr Fi
scher współpracowal z British Astronamical Association przy opracowa
niu dzieła "Who's Who in the Moon". Jest on również autorem cennego 
dzieła "Historia Selerwgraphiae" o,raz pracy "Lunarni nomenclatura", 
które obecnie przygotowywane są do druku. Należy też zaznaczyć, że 
jednym z autorów znanej u nas książki "Astronomie v Ceskoslovensku 
od dob nejstersich do dneska" (Praga 1952), jest syn mgr Fischera 
dr Karol Fischer, czeski historyk astronomii. 

**) Założycielem obserwatorium był astronom niemiecki J u n g n i t z 
(przyp. tłum.). 
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gnetycznych. Te ostatnie zostały jednak zaniedbane, gdy kolo 
budynku przeprowadzono kolej elektryczną *). 

W 1897 r. kierownictwo obserwatorium wrocławskiego prze
jął prof. dr Juliusz Franz. W tym samym roku obserwato
rium uzyskało od dra E n g e l m a n n a refraktor o średnicy 
203 mm, instrument przejściowy o średnicy 89 mm oraz helio
metr o średnicy 80 mm. Z uwagi na niemożliwość wykorzysta
nia instrumentów w dotychczasowym pomieszczeniu, obserwa
torium tymczasowo przeniesiono na wyspę na Odrze, o 180 m 
na poludnie od budynku uniwersyteckiego. Tutaj jednak, gdy 
woda w Odrze wezbrała, występowało kołysanie wyspy, które 
średnio wykazywało 3". Wkrótce więc, gdy otrzymano instru
ment pomiarowy Repsolda o średnicy 162 mm, zaczęto oglądać 
się za nowym miejscem pod obserwatorium. 

Gdy w 1898 r. w obserwatorium rozpoczął swą działalność 
dr A. M a i n k a, prof. Franz mógł zabrać się do od dawna 
planowanJ'Ch pomiarów 150 utworów Księżyca. W tymże roku 
wykonał on 21410 pomiarów. W 1899 r. liczba ta została roz
szerzona o dalsze 34342 pomiary, zaś dr Mainka rozpoczął 
pracę nad wyznaczaniem położenia osi Księżyca. W tym też 
roku prof. Franz opublikował w "Konigsberger Beobachtun
gen" swą cenną rozprawę "Ueber die Figur des Mondes". W na
stępnym roku wykonano dalsze 5804 pomiary 150 utworów 
Księżyca, a dr Mainka, który został odwołany z obserwatorium 
opublikował w 1901 r. rozprawę "Ueber Verliingerung des Mon
des". Wyszła ona z druku razem z pracą "Ortsbestimmungen 
von 150 Mondkratern". 

W 1903 r. prof. Franz zwrócił swe zainteresowanie na brze
gowe partie Księżyca. Rozpoczął on pomiary brzegowych utwo
rów na fotografiach wykonanych w czasie korzystnej libracji 
Księżyca, na 60° selenegraficznej odległości od środka tarczy 
Księżyca. Część ta wyrażona w projekcji ortograficznej zajmuje 
1/ 4 tarczy Księżyca, a w projekcji stereograficznej 2/s tarczy. 
W pierwszym etapie wykonano 8580 pomiarów utworów poło
żonych na południowo-zachodnim i północno-zachodnim brzegu 
tarczy Księżyca, a w 1904 r. dalszych 42800 pomiarów. W 1904 r. 
przybył do obserwatorium Eryk Przy by l ok i wykonał za 
pomocą heliometru 125 pomiarów brzegowych kraterów. Nie
stety, z uwagi na rozpoczęcie budowy mostu do wyspy, który 
przechodzić miał przez miejsce, gdzie znajdowały się instru
menty astronomiczne, w 1904 r. prace obserwacyjne całkowicie 

*) Od tłumaczy: W latach 1.831-1851 kierownikiem obserwatorium 
we Wrocławiu byl astronom polskiego pochodzenia, Henryk B o~ u
slawski. 
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przerwano. Obserwatorium zostało przeniesione na wschodni 
cypel wyspy o l s na zachód od wieży matematycznej budynku 
uniwersyteckiego. 

Celem otrzymania nowych danych o libracji fizycznej Księ
życa, w 1904 r. dokonano w obserwatorium redukcji pomiarów 
heliometrycznych krateru Mosting A, dokonanych w Kazaniu. 
Przemierzono też utwory północno-wschodniego kwadrantu 
tarczy księżycowej. W 1905 r. wykonano 45500 pomiarów, 
a w 1906 r. jeszcze 13620 pomiarów. Ogółem wykonano 75240 • 
pomiarów na fotografiach z obserwatorium paryskiego, a przy 
tej okazji odkryto nieznane dotąd formacje Księżyca. W tym 
też roku pro .f, Franz wydał drukiem dwie rozprawy: "Der 
Mond" i "Die Verteilung der Meere auf der Mondoberflii.che", 
zaś dr Max V o l k e l opublikował pracę: "Die Kanstanten 
der physischen Libration des Mondes". Dr Volkel opracował 
obserwacje przysłane dodatkowo z Kazania oraz obserwacje 
M i c h a j l o w i c z a, D u b i j a g a i kierownika obserwatorium 
warszawskiego K r a s n o w a. Opracowanie tych obserwacji 
dostarczyło nieznanych dotąd danych o fizycznej libracji Księ
życa. W 1908 r. odchodzi z obserwatorium dr Volker, a w 1909 r. 
rozpoczyna tu działać dr Ernst Z i n n e r. W tym czasie prof. 
Franz przygotowuje do druku fotografie Księżyca. W 1910 r. 
oznaczono literami brzegowe utwory Księżyca, zaś w 1911 r. 
za pomocą 45892 pomiarów ustalono pozycje 1334 utworów 
brzegowych, a dr R e c h en b e r g dokończył obliczeń kazań
skich obserwacji heliometrycznych krateru Mosting A. Cała ta 
praca została ukończona w 1914 r. 

Duchowym twórcą wszystkich tych prac selenograficznych 
był prof. dr Juliusz H. G. Franz. Urodził się on 28 czerwca 
1847 r. w miejscowości Miastko (Rummelsburg) na Pomorzu, 
gdzie ojciec jego był lekarzem. Do szkół uczęszczał w Nowym 
Szczecinie i w Koszalinie, gdzie w 1867 r. otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Matematykę i astronomię studiował na uniwersyte
cie w Greifswaldzie, Halle i w Berlinie. W 1874 r. zostaje mia
nowany asystentem w obserwatorium w Neuchatelu, skąd po 
dwóch latach odchodzi do Królewca. W 1882 r. udaje się na 
wyspy Karoliny, gdzie obserwuje przejście planety Wenus na 
tle tarczy słonecznej. W 1889 r. zostaje mianowany docentem 
w Konigsbergu, a w 1892 r. nadzwyczajnym i w 1897 r. zwy
czajnym profesorem astronomii we Wrocławiu. Przez długi 
czas zabiegał o przeniesienie obserwatorium na dogodniejsze 
miejsce, czego się jednak nie doczekał. Zmarł dnia 28 stycznia 
1913 r. O jego oddaniu się ukochanej nauce świadczyć może 
fakt, że leżąc chory w łóżku, do ostatniego tchu trzymał po-
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miarowy przyrząd Repsolda, którym wykonywał obserwa
cje. 

Profesora Franza uważać należy za jednego z tych seleno
grafów klasycznych (M a d l er, L o h r m a n n, S c h m i d t), 
którzy wybitnie przyczynili się do rozwoju topografii Księżyca. 
Odkrył on w partiach brzegowych, a szczególnie w pasie libra
cyjnym, wiele nieznanych dotąd formacji Księżyca, niektóre 
utwory oznaczył współrzędnymi. Największą jego zasługą jest 
wyznaczenie dokładnych współrzędnych krateru Mosting A, na 
podstawie którego wyznaczane są pozycje utworów księżyco
wych. Srednica tego krateru wynosi tylko 6", w wyznaczeniu 
więc jego pozycji wymagana była bardzo duża dokładność. Naj
obszerniejsza praca prof. Franza "Die Randlandschaften des 
Mondes" wydana została już po jego śmierci w 1913 r. Obej
muje ona 1330 obiektów. 

O ile jest mi wiadomo, nie wszystkie prace prof. Franza zo
stały opublikowane. We Wrocławiu w 1914 r. znajdowało się 
kilka tysięcy pomiarów brzegowych partii Księżyca. Obszerna 
ta praca nie była jeszcze zakończona, ale bogaty materiał już 
był opracowany i obserwatorium wrocławskie mogło by go 
obecnie opublikować. Niestety nieznany jest mi los tej pracy, 
ale interesujące dla polskiej astronomii było by odszukanie nie 
wydanego dotychczas manuskryptu prof. Franza. W czasie jego 
działalności we Wrocławiu wykonano około 300 tys. pomiarów 
utworów księżycowych na 32 fotografiach uzyskanych za po
mocą wielkich lunet w Paryżu i innych obserwatoriach. 

Tak więc astronomia polska chlubić się dziś może dwoma 
ośrodkami z działalnością selenograficzną. W połowie XVII w. 
w Gdańsku (Jan H e w e l i u s z) i w początkach XX w. we 
Wrocławiu. 

(Tłumaczyli z języka czeskiego 
Lidia i Stanisław R. Brzostkiewiczowie) 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - W ar s z a w a 

SYRIUSZ I JEGO TOWARZYSZ 

G dy w pogodną zimową noc patrzymy na usiane gwiazdami 
niebo, uwagę naszą musi zwrócić jedna, ta mianowicie, któ

rej blask jest ze wszystkich największy. Tę najjaśniejszą gwiaz
dę nieba nazwano Syriusz e m (tzn. iskrząca się), a ponie
waż należy ona do gwiazdozbioru Wielkiego Psa, często mówi 
się o niej "psia gwiazda". 

Syriusz leży na półkuli poludniowej nieba w odległości około 
18° od równika niebieskiego, tak że jest widoczny ze wszyst
kich miejsc kuli ziemskiej z wyjątkiem niewielkiego obszaru 
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dookoła bieguna północnego. W naszych szerokościach geogra
ficznych najlepiej można go obserwować wieczorami na wiosnę 
lub po północy jesienią. 

Aż do początków XVIII w. gwiazdy wyobrażano sobie jako 
punkty zupełnie nieruchome na sklepieniu nieba. Pog1ąd ten 
porzucono, gdy w 1718 r. Edmund H a 11 e y, porównując 
własne obserwacje czterech jasnych gwiazd (wśród nich i Sy
riusza) z obserwacjami wykonanymi jeszcze przez H i p p ar
e h a i P t o l e m e u s z a, zauważył, że gwiazdy te wykazują 
drobne zmiany położenia, przesuwając się systematycznie w leie
runku gwiazdozbioru Herkulesa. Te przesunięcia kątowe gwiazd 
na niebie, wykazujące ich ruch w przestrzeni względem Słońca, 
astronomowie nazwali ruchami własnymi gwiazd. W wypadku 
Syriusza przesunięcie to od czasów Ptolemeusza wyniosło około 
30 minut łuku (30'), co odpowiada mniej więcej kątowej śred
nicy tarczy Księżyca w pełni. 

Halley odkrył ponadto, że ruch Syriusza odbywa się po linii 
falistej, nie potrafił jednak tego wyjaśnić. Wytłumaczenie tego 
na pozór dziwnego zjawiska podał dopiero w 1840 r. F. W. 
B e s s e l. Twierdził on, że zakłócenia w ruchu Syriusza spowo
dowane są oddziaływaniem grawitacyjnym innych ciał niebie
skich blisko niego położonych, ale niewidocznych, które razem 
z Syriuszem tworzą układ podobny do układu słonecznego. 

Idąc za przypuszczeniem Bessela oraz opierając się na obser
wacjach Halleya, P e t e r s, A u w er s i P i a z z i obliczyli 
nawet orbitę po jakiej krążyć powinien Syriusz wokół wspól
nego środka masy tego hipotetycznego układu. 

Można więc sobie wyobrazić radość w świecie naukowym, 
gdy 31 stycznia 1862 roku Alvan C l ark za pomocą 47 cm 
teleskopu w Cambridge zaobserwował obok Syriusza ledwie 
dostrzegalny obiekt o jasności około 10 tysięcy razy mniejszej 
niż jasność Syriusza. Wkrótce potem dyrektor Harvardzkiego 
Obserwatorium za pomocą 38 cm refraktora potwierdził obser
wację Clarka i zmierzył ponadto odległość kątową między 
składnikami układu, otrzymując wartość około 10 sekund 
w mierze łukowej (10"). Hipoteza Bessela została tym samym 
udokumentowana obserwacją. 

Zrozumiały stał się również fakt, że Bessel, który podejrzewał 
istnienie towarzysza Syriusza, sam nie mógł go oglądać. Mia
no·wicie w latach 1834-1855, a więc w czasie, gdy Bessel ogła
szał swą hipotezę, odległość kątowa między składnikami była 
mniejsza niż 8", a żaden ówczesny instrument, przy tak dużej 
różnicy jasności, nie był w stanie tego uchwycić. 

W latach 1891-1896 znowu nie udało się nikomu widzieć 
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towarzysza Syriusza i dopiero w roku 1897, kiedy odległość 
.składników sięgała 3".8 A i t k e n, H u s s e y i S c h a e b er-
1 e obserwowali go za pomocą 91 cm refraktora obserwatorium 
Licka. 

Od tej pory główny składnik układu przyjęto oznaczać literą 
A (Syriusz A), natomiast towarzysza literą B (Syriusz B)*). 

Pierwsze próby sfotografowania układu Syriusza nie dały 
zadowalających rezultatów. Okazało się mianowicie, że czas 
ekspozycji konieczny do zarejstrowania na . kliszy słabego Sy
riusza B jest tak długi, że obraz Syriusza A, który jest około 
10 wielkości gwiazdowych jaśniejszy od swego towarzysza, jest 
silnie prześwietlony i wskutek dużych rozmiarów na kliszy, 
przesłania całkowicie obraz Syriusza B. 

A 

o.) 

b) 

1950 

~~970 

lo'' 

Rys. l. a) ślad ruchu 
układu Syriusza. Linie 
ciągłe oznaczają ruch 
składników A i B, linia 
przerywana ruch ich 
środka masy. Przecięcia 
linii kropkowanych z 
ciągłymi wyznaczają 
wzajemne położenia obu 
składników w odpo
wiednich epokach. b) 
Orbity Syriusza A i B 
względem środka masy 
układu. 

*) Warto dodać, iż ostatnio przypuszcza się, że Syriusz B sam stanowi 
układ podwójny. 
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Lecz i tę trudność przezwyciężono. Jeśli przed obiektywem 
instrumentu, za pomocą którego rejestrujemy Syriusza na kliszy 
fotograficznej, umieścimy sześciokątną diafragmę, to przy odpo
wiednio długim czasie naświetlania (takim, aby mógł zostać za
rejestrowany Syriusz B) obraz Syriusza A będzie mial charakte
rystyczny kształt sześcioramiennej gwiazdy, przypominającej 
swym wyglądem kolo sterowe z sześcioma uchwytami (patrz 
zdjęcie na okładce). Jeśli odpowiednio zorientujemy diafragmę, 
między ramionami tej gwiazdy możemy uzyskać obraz Syriusza 
B. Dzieje się tak, ponieważ najmniejszy promień liniowych roz
miarów obrazu Syriusza A na kliszy jest mniejszy od promienia 
obrazu powstalego bez użycia diafragramy. 

Posiadanie kliszy, na której jest zarejestrowany układ Syr
iusza umożliwiło astronomom dokonanie pomiarów szeregu 
wielkości charakteryzujących ten ciekawy układ gwiazdowy. 
Z pomiarów pozycyjnych uzyskano stosunkowo dokładną war
tość paralaksy gwiazdy (0".375), co pozwoliło obliczyć jej odle
głość od Słońca. Okazało się, że Syriusz jest jedną z najbliż
szych gwiazd; światło jego biegnące z prędkością 300 tys. 
km/sek przybywa do nas po upływie zaledwie 8.7 lat. Pomiary 
fotometryczne kliszy dały wartość jasności obu składników. 
I tak jasność, wyrażona w tzw. wielkościach gwiazdowych, naj
jaśniejszej gwiazdy nieba wynosi - 1,m47, a jej towarzysza 
8,m69. Uzyskanie w 1914 r. pierwszego obrazu widmowego obu 
składników Syriusza pozwoliło ocenić ich temperatury po
wierzchniowe: dla Syriusza A uzyskano około 5000°K, a dla 
Syriusza B około 3000°K. 

Z pomiarów wzajemnego położenia względem siebie Syriu
sza A i B udało się zrekonstruować orbity obu składników 
względem środka masy układu. Ciekawe jest, że największa 
odległość Syriusza B od A jest mniej więcej równa dwudziesto
krotnej odległości Ziemi od Słońca.*) Znajomość orbit oraz 
okresu wzajemnego obiegu (50,09 lat) daje możność znalezienia 
mas obu składników. Jeśli przyjąć, że masa Słońca wynosi 1,00, 
to masa Syriusza A jest 2,17, a Syriusza B 1,02. 

Dziwnym wydaje się fakt, że Syriusz B, którego masa 
i temperatura powierzchniowa są w grubym przybliżeniu o po
łowę mniejsze niż te same wielkości Syriusza A, ma taką małą 
jasność (około 10 tysięcy razy mniejszą niż Syriusz A). Można 
to wytłumaczyć tylko jego małymi rozmiarami. Rzeczywiście, 
dokładne obliczenia wykazały, że promień Syriusza B stanowi 
zaledwie pięćdziesiątą część promienia Słońca. Przy tak m~łych 

*) Odległość tę osiągnie Syriusz B w 1974 r. 
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rozmiarach gęstość materii, z której jest zbudowany, powinna 
być około 100 tysięcy razy większa niż gęstość wody. A więc 
objętość tej materii równa objętości, jaką zajmuje l g wody 
{l cm3) ważylaby na Ziemi 100 kg! 

Astronomowie przytpuszczają, że gwiazdy o cechach fizycz
nych podobnych do Syriusza B stanowią ponad 10% ogółu 
ciał niebieskich w sąsiedztwie Słońca. Gwiazdy tego typu na
zwano bialymi karlami. Ze względu na ich małe jasności są 
one bardzo trudne do odkrycia. W kuli o promieniu 16 lat 
świetlnych wokół Słońca znajduje się tylko 5 białych karłów, 
z których Syriusz B jest najjaśniejszy. 

W temperaturze rzędu kilku tysięcy stopni materia może 
znajdować się tylko w stanie gazowym. Wiemy dziś, że gwiazdy 
zbudowane są w przeważnej ilości z wodoru. Jego "spalanie" 
i zamiana w hel w reakcjach jądrowych jest głównym źródłem 
energii gwiazd. W białych karłach, zbudowanych z gazu zde
generowanego (gaz o wielkiej gęstości), spalanie wodoru za
chodzi o wiele szybciej niż w gwiazdach, których gęstość zbli
żona jest do gęstości materii Słońca. Powoduje to dużo szyb
sze zmiany w wewnętrznej budowie masywnych gwiazd, a tym 
samym zmienia ich temperatury i barwy. Cały okres ewolucji 
takich gwiazd, czyli czas ich "życia", jest więc krótszy, niż 
gwiazd o przeciętnej gęstości materii. 

Taką szybką ewolucją białego karła L u n d m a r k, G u n
d e l i B o 11 (lata dwudzieste naszego stulecia) tłumaczą 
zmianę barwy Syriusza. Ptolemeusz mówił o nim, jako o czer
wono-pomarańczowej gwieździe, przyrównując jego barwę do 
koloru Arktura i Aldebarana, dziś natomiast Syriusz ma barwę 
niebiesko-białą. Wiadomo, że nim gwiazda znajdzie się w os
tatnim stadium swej ewolucji, jakim jest stadium białego 
karła, musi przejść przez stadium czerwonego olbrzyma lub 
nadolbrzyma*). W okresie około 2000 lat, w ciągu którego 
Syriusz B przeszedł ze stadium czerwonego olbrzyma, lub 
nadolbrzyma do stadium białego karła, Syriusz A nie uległ 
prawie żadnym zmianom ewolucyjnym. Tak wi~c na zmianę 
barwy Syriusza mógł wpłynąć tylko jego towarzysz. 

Ten krótki przegląd zmagań umysłu ludzkiego z tajemnicą, 
którą kryje tylko jedna, na pozór niewiele wyróżniająca się 
w tej ogromnej mnogości Wszechświata gwiazda, jest dosko
nałym obrazem roli, jaką odegrała w dziej~ch ludzkości astro-

*) Astronomowie nazywają tak małą klasę gwiazd, które są od dwu
dziestu do trzydziestu razy większe niż Slońce i mają jasność większą 
od niego około stu razy. Takimi gwiazdami są np. Kapella, Arktur, Al
debaran. 
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nomia. Jak o najstarsza chyba nauka, astronomia wyrosła w za
raniu formowania się społeczeństwa z jednej strony jako wynik 
ich potrzeb gospodarczych, zaś z drugiej na podłożu przeżyć 
emocjonalnych jej twórców. Przecież już w r. 2800 przed naszą 
erą Egipcjanie, dążąc do stworzenia jednolitej rachuby czasu, 
z dokładnych obserwacji dat pierwszego dnia pojawienia się 
Syriusza przed wschodem Słońca po okresie niewidoczności 
obliczyli, że rok słoneczny ma 365,25 dnia. Przez wiele wieków 
ta data jednoczesnego wschodu Syriusza i Słońca przestrzegała 
mieszkańców wybrzeży Nilu o mającym niebawem nastąpić 
wylewie ich rzeki. Do dziś na wielu zabytkach kultury egip
skiej spotykamy wyobrażenia Syriusza w postaci psa. Podobno 
nawet Homer opiewał piękno "psiej gwiazdy". Dziś zaś bada
nia układu Syriusza, a szczególnie jego towarzysza - białego 
karla, otwierają dalsze furtki na drodze poznania przez czło
wieka nowych zagadek kosmosu. 

KRONIKA 
Plany satelitarne na 1962 r. 

Za czasopismem Science Horizons (Nr 18, January 1962) podajemr 
ciekawe zestawienie planowanych w roku bieżącym odstrzałów sztucz
nych satelitów w USA. 

Na czoło wysuwają się tzw. projekty "Merkury" i "Ranger". W kabi
nie "Merkury" astronauta amerykański ma dokonać lotu orbitalnego 
wokół Ziemi*). Flanowanych jest kilka odstrzałów w 1962 r. Projekt "Ran
ger" przewiduje wyrzucenie trzech rakiet z zamiarem lądowania na 
Księżycu i dokonania przedtem z bliskiej odległości zdjęć jego po
wierzchni **}. 

Satelity "komunikacyjne" dzielą się na cztery grupy: a) 2 satelity 
typu "Echo" - z tego jeden na orbicie biegunowej, b) 2 satelity typu 
"Relay" - mające zapewnić łączność telewizyjną, telegraficzną i tele
foniczną między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją 
i Brazylią, c) 2-3 satelity typu "Telstar" - o tym samym przeznaczeniu 
co poprzednie, d) satelita typu "Syncom" - wyrzucony na orbitę 24-go
dzinną - ma zapewnić łączność telefoniczną i telegraficzną. 

Satelity "meteorologiczne", to 4 planowane satelity "Tiros" oraz sate
lita typu "Nimbus" na orbicie biegunowej - wszystkie przeznaczone do 
fotografowania powłoki chmur. 

Z satelitów "naukowych" najważniejszym wydaje się być satelita 
"OSO" (Orbiting Solar Observatory) - planowany w pierwszej połowie 
b.r . Flanowane są poza tym: a) satelita S3A - do badania cząstek wiel
kiej energii nadlatujących z Kosmosu, b) satelita S6 dla badania struk
tury atmosfery (pierwsza połowa b.r.), c) satelity 827, S51 i S48 - mię
dzynarodowa współpraca badań jonosfery, d) satelita S55B dla badań 
mikrometeorytów - planowany w drugiej połowie b.r. 

A. Wróblewski 
*} Pierwszy udany lot kosmonauty amerykańskiego Johna Glena 

odbył się w dniu 20 lutego br. 
**) P~erwszy odstrzał "Rangera" w końcu stycznia br. skończył się

niepowodzeniem. Rakieta nie trafiła w Księżyc. 



URANIA 107 

Mikroorganizmy w meteorytach. 

Niezwykle ciekawe wyniki przyniosły badania mikroskopowe niektó
rych meteorytów, przeprowadzone przez G. C l a u s a (New York Uni
versity) i B. N a g y (Fordham University). Wydaje się bowiem, że 
uczeni ci wykryli po raz pierwszy zachowane w materii meteorytowej 
mikroorganizmy żyjące niegdyś poza Ziemią. 

Badaniom poddano specjalny rodzaj meteorytów, tzw. c h o n dr y ty 
węglowe. Znanych jest ich obecnie 19, przy czym wszystkie ich spadki 
były obserwowane. Chondryty węglowe, jak wynika z analiz chemicz
nych, zawierają wodę (do 200/o wg W i i k a) i kilka procent materii 
organicznej. Tę materię organiczną wydzielił z chondrytu węglowego 
już B er z e l i u s w 1834 r., a potem W o h l er w 1858 r. W 1868 r. 
B e r t h e l o t otrzymał nasycone węglowodory z próbki chondrytu Or
gueil, który spadł we Francji w 1864 r. W czasach ostatnich M. C a 1-
v i n (1960 r.) stwierdził, że ten sam meteoryt zawiera związek przypo
minający cytosinę. 

Claus i Nagy badali pięć próbek chondrytów węglowych: dwie prób
ki wspomnianego już Orgueil, meteorytu Ivuna (spadł w Afryce Central
nej w 1938 r.), Mighei (spadł w Rosji w 1899 r.) i Murray (spadł w Sta
nach Zjednoczonych w 1950 r.). Dla porównania zbadano również dwa 
inne chondryty: Holbrook i Bruderheim. 

Ziarna meteorytów badano pod mikroskopem. W próbkach Orgueil 
i Ivuna stwierdzono występowanie pewnych obiektów, niepodobnych 
pod względem morfologicznym do żadnych znanych form mineralnych. 
Obiekty te autorzy nazywają "elementami zorganizowanymi". Są one 
podobne, ale nie identyczne, do pewnych gatunków glonów żyjących 
w wodzie. "Elementy zorganizowane" znaleziono również w próbkach 
Mighei i Murray, ale były one tam słabiej zdefiniowane, natomiast nie 
znaleziono ich wcale w próbkach Holbrook i Bruderheim. We wszystkich 
próbkach znaleziono oczywiście poza tym drobne domieszki organizmów 
ziemskich, jak bakterie, glony itd. 

"Elementy zorganizowane" podzielili autorzy na 5 klas: 
l) Małe koliste obiekty o średnicy 4-10 mikronów, z podwójnymi 

ścianami, które czasem mają zgrubienia. Wnętrze jednorodne lub ziar
niste. 

2) Obiekty podobne do klasy 1), nieco większe (średnica 8-30 ~l) 
o powierzcbni, na której zdarzają się drobne wypustki. 

3) Obiekty tarczowate o średnicy około 15 J.l· 
4) Obiekty walcowate o grubych ścianach (długość około 20 ~l, szero

kość 10-12 ~t). 
5) (Znaleziono tylko l egzemplarz w próbce Orgueil). Obiekty heksa

gonalne. 3 powierzchnie wyraźnie grubsze, stanowiące podstawę dla 
trzech grubych, rurowatych wypustek. We wnętrzu nieregularne ziarna. 

Najobficiej w próbkach Ivuna i Orgueil występują obiekty klasy 1 
i 2. Obiekty klasy 4 i 5 znaleziono tylko w Orgueil. Z innych ciekawych 
cech morfologicznych należy wymienić znalezione w pewnych wypadkach 
kształty przypominające podział komórkowy. 

Claus i Nagy uważają znalezione "elementy zorganizowane" za pozo
zostałości mikroorganizmów. Można oczywiście zarzucać, że "elementy" 
te mogą stanowić zanieczyszczenia ziemskie. Nasuwa się jednak kilka 
uwag, w świetle których ten zarzut staje się bardzo mało prawdopo
dobny. Otóż wysoka koncentracja "elementów zorganizowanych" w me
teorytach Orgueil i Ivuna mogla się rozwinąć jedynie w otoczeniu, 
w którym wilgotność panowała bez przerwy przez dłuższy okres czasu. 
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Elementy klas 1-4 przypominają nieco te gatunki glonów Dinoflagellas 
lub Chrysomonads, które żyją tylko w wodzie i nie występują w glebie. 
Ale meteoryty zostały znalezione w kilka godzin po spadku a następnie 
były przechowywane w suchym pomieszczeniu w muzeum. Znaleziono 
w nich jedynie drobne ślady wody kapilarnej. Poza tym fakt, że znale
ziono te same typy "elementów zorganizowanych" w próbce Orgueil, 
który spadł w umiarkowanym klimacie płd. Francji i w Ivuna, który 
spadł 74 lata wcześniej w suchym, tropikalnym klimacie Afryki cen
tralnej, wskazuje, że bardzo mało prawdopodobne jest zanieczyszczenie 
identycznymi pod względem morfologicznym mikroorganizmami o po
chodzeniu lokalnym. Znaleziony w Orgueil obiekt klasy 5 jest zupełnie 
niepodobny do żadnego ze znanych mikroorganizmów ziemskich. 

Wydaje się więc, twierdzą autorzy, że znalezione obiekty przedsta
wiają mikroorganizmy, które przywędrowały w meteorytach spoza 
Ziemi. 

A. Wróblewski 
(Nature, 192, str. 583, 1961) 

Spotkanie heliofizyczne w Tatrzańskiej Lomnicy 

Jednym z najbardziej pasjonujących zagadnień w astronomii współ
czesnej jest zbadanie wpływu pól magnetycznych na różne zjawiska 
zachodzące w atmosferach gwiazd i w obszarach międzygwiazdowych. 
Najwcześniej rola pól magnetycznych została poznana w atmosferze 
Słońca, nic też dziwnego, że wiele badań z zakresu hydromagnetyki 
nauki o wpływie sil magnetycznych na ruchy i konfigurację gazów, na
rodziło się i znalazło rozwiązanie przy okazji studiowania zjawisk zacho
dzących na Słońcu. Stąd tak duża rola teorii hydromagnetycznych dla 
heliofizyki i stąd pomysł, który narodził się we Wrocławiu, żeby zwołać 
roboczą naradę poświęconą tym zagadnieniom, naradę, w której wzięliby 
udział astronomowie czechosłowaccy i polscy. W obu tych krajach badania 
z tego zakresu zaczynaj ą nabierać rozpędu i wydawało się, jak się potem 
okazało się po obu stronach granicy, że takie wspólne przedyskutowanie 
możliwości stalej współpracy było by bardzo pożądane. W rezultacie 
l).ar ada zostałn zorganizowana w Tatrzańskiej Łomnicy jak9 w miejscu 
łatwo dostępnym dla uczestników z obu krajów, dzięki zawartej nie
dawno konwencji turystycznej ułatwiającej dostęp do wszystkich okolic 
W Fasie Turystycznym. . 

Narada obyła się w dniach od 31 października do 3 listopada 1961 r., 
uczestniczyli w niej astronomowie z Obserwatorium Czechosłowackiej 
Akademii Nauk w Ondrzejowie, z Obserwatorium Uniwersyteckiego 
w P radze Czeskiej i z Obserwatorium Słowackiej Akademii Nauk nad 
Skaln atern Pleso ze strony czechosłowackiej, a ze strony polskiej z Uni
wersyteckich Obserwatoriów w Toruniu, ·warszawie i Wrocławiu oraz 
z Zakładu Astronomii P AN. W sumie wygłoszono 25 referatów, mniej 
i>ięcej po połowie z obu krajów. Streszczenia referatów mają być dru
kowane w publikacjach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dzięki 
czemu podkreślona będzie inicjatorska rola Wrocławia w zorganizowaniu 
tej narady. 

Organizacyjnie największy trud przypadł kolegom z Ondrzejowa i ze 
Skalnatego Plesa, gdyż oni zajmowali się uzyskaniem miejsc w hotelu, 
sali na obrady, zorganizowaniem wycieczki w Tatry, wycieczek dla to
warzyszących astronomom ich żonom, a nawet paru darmowych nocle
gów dla najmłodszych uczestników narady. Nie wiem jakie wrażenia 
odnieśli inni uczestnicy wycieczki, moje osobiste wrażenia były takie, 
że rzadko zdarza się międzynarodowa konferencja obradująca tak spraw-
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nie i w tak miłym nastroju, wynikającym z serdecznej gościnności go
spodarzy. 

W ostatnich czasach coraz częściej można słyszeć takie glosy, że. 
wielkie konferencje międzynarodowe z udziałem setek i tysięcy uczo
nych mają głównie charakter administracyjny i z punktu widzenia 
naukowego nie spełniają wszystkich zadań, jakie powinny spełniać mi ę
dzynarodowe-konferencje. Takie narady jak w Tatrzańskiej LomnicY. 
mają charakter prawie seminarium naukowego i dlatego ich rola w ży
ciu naukowym jest nie mniejsza od roli wielkich kongresów. O tym, że 
narada ta była pożyteczna świadczy także to, że postanowiono w 1962 r. 
zwołać podobne zebranie także w pasie turystycznym, tym razem po 
stronie polskiej. 

Jan Mergentaler 

W jakich językach ogłaszane są prace naukowe z dziedziny astronomU 

Aby odpowiedzieć ·na pytanie posta~ione w _tytule tej notatki autor 
poslużyl się danymi o liczbie członków Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w poszczególnych krajach, według stanu z listopada 1961 r. 
Liczba astronomów z danego kraju, należących do Unii może być -
na ogól z niezłym przybliżeniem - uważana za wskaźnik, propor
cjonalny do intensywności badań astronomicznych w tym kraju i do 
liczby ogłoszonych prac naukowych z dziedziny astronomii i astro
fizyki. Można przyjąć, że prawie wszyscy astronomowie posiadajacy 
stopień doktora należą do Unii. Choć doktorat nie jest koniecznym 
warunkiem przyjęcia do Unii, w wielu krajach, mi in. w Polsce, jest 
on konieczny dla wysunięcia przez dany kraj kandydatury na członka 

Przeglądając wydawnictwa obserwatoriów astronomicznych z ostat
nich kilku lat zostało ustalone, w jakich przeważnie językach prace 
z poszczególnych krajów są publikowane. W poniższej tabelce podana 
jest liczba członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej z poszcze• 
gólnych krajów oraz procent, jaki stanowi ta liczba w stosunku do 
ogólnej liczby członków Unii, wynoszącej 1300 osób. Kraje uporządko
wane są według języków, w jakich są tam ogłaszane prace naukowe 
z dziedziny astronomii i astrofizyki. Uwzględnione zostały wszystkie te 
kraje, w których jest przynajmniej trzech członków Unii. 

Język angielski 
U. S. A. 
Anglia 
Kanada 
Australia 
Japonia 
Holandia 
Szwecja 
Indie 
Dania 
Norwegia 
Pld. Afryka 
Irlandia 

Język rosyjski 
Z. S. R. R. 

333 26~/o 
118 9~/o 

38 3°/o 
36 3°/~ 
35 3°/o 
30 20fo 
25 20fo 
13 l 0/o 
12 l 0/o 
10 l 0/o 

8 
4 

662 510fo 

156 12°/o 

Przeważnie angielski, czasem 
francuski lub niemiecki 

Czechoslowacj a 
Folska 
Finlandia 

Angielski lub niemiecki 

Turcja 
Węgry 

Egipt 
Watykan 

7 
6 
6 
4 
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Francuski lub angielski Język chiński 
Belgia 38 3°/o Chiny 8 
Grecja 9 l 0/o Taiwan 8 

---- ----
47 4.0/o 16 l 0/o 

Język francuski Francuski lub niemiecki 
Francja 110 8°/o Szwajcaria 14 lOfo 
Jugosławia lO lOfo 
Portugalia lO l 0/o Język hiszpański 
Rumunia 7 Argentyna 13 JOlo 

---- Hiszpania 13 lOfo 
137 liG/o Meksyk 9 lOfo 

Chile 3 
Język niemiecki ----
Niemcy 101 3°/o 38 30fo 
Austria 12 l 0/o 

---- Język wloski 
113 90fo Włochy 38 3~/o 

W tabeli uwzględnieni zostali astronomowie chińscy, którzy niedawno 
wystąpili z Unii protestując przeciwko przyjęciu do Unii Taiwanu. Na 
podstawie danych powyższej tabelki można oszacować, że w poszcze
gólnych językach ogłaszane są następujące procenty astronomicznych 
prac naukowych: 

język angielski około 560fo 
francuski " 14°/o 
rosyjski 12°/o 

" niemiecki " 110/o 
inne języki około 7°/o 

Konkluzja z tych rozważań jest oczywista: trzeba znać język angiel
ski, aby móc czytać większość astronomicznej literatury naukowej, 
a więc aby móc pracować naukowo w dziedzinie astronomii. 

K. Serkowski 

OBSERWACJE 

JOZEF SALABUN- Chorzów 
Geometryczne ujęcie III-go prawa Kepiera (l) *) 

Geometryczne przedstawienie funkcjonalnych związków między róż
nymi wielkościami oddaje duże usługi w wyznaczaniu ich wartości. Cel 
ten spełniają nomogramy. Posiadają one duże znaczenie ze względu na 
szybkość operacji. 

Znaczenie tej metody wykażemy w zastosowaniu nomogramu do III 
prawa Keplera w odniesieniu do układu słonecznego i sztucznych sate
litów Ziemi. 

Struktura geometryczna nomogramu musi wypływać z algebraicznego 
sformułowania tego prawa w postaci : 

(::r =(::f (l) 

*) Referat wygloszony 16.IX. 1961 r. na Konferencji poświęconej sztucz
nym satelitom Ziemi zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne. 
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W równaniu tym P.2 i P 1 są to okresy gwiazdowych obiegów dwu ciał 
dookoła ciała centralnego, jak w naszym przypadku Słońca, czy Ziemi, 
zaś a2 i a1 - średnie odległości od ciała centralnego. 

Nomogram składa się z dwóch równoległych osi liczbowych (rys. 1). 
Na jednej z tych osi (lewej) przedstawiamy logarytmy względnych od
ległości tych ciał w stosunku do odległości ciała najbliżej położonego 
względem ciała centralnego, na drugiej zaś osi (prawej) -- logarytmy 
względnych okresów obiegów pomnożone przez współczynniki mR i mT. 
Przyjmujemy okres obiegu dała najbliżej polożonego ciała centralnego 
oraz jego odległość - jako jednostki. 

T 
R 

roaloq Ch 

Rys.1 

Logarytmiczna skala odległości rośnie w jednym kierunku, zaś cza
sowa w przeciwnym kierunku do tamtej. Dla zwięzłości pierwszą skalę 
odległościową oznaczać będziemy przez (R), zaś skalę czasową przez (T). 
Zero na skali (R) i (T) odpowiada logarytmowi odległości i okresu obiegu 
najbliżej polożonego ciała, ponieważ odległość i okres obiegu tego ciała 
przyjęliśmy równy jedności. 

Punkt A na osi (R) odległy jest od początku układu o wielkość odcin
ka mRlog a1, zaś punkt B - o odcinek mRlog a2. Analogicznie punkt C 
na osi (T) odległy jest od początku skali o odcinek mTlog P 1, zaś punkt 
D - o odcinek mTlog P2. 

Polączmy odpowiadające sobie punkty na obu osiach, a to odległości 
i okresu obiegu danej planety odcinkami: punkt A z punktem C, zaś 
punkt B z punktem D. W wyniku tego postępowania otrzymujemy dwa 
odcinki AC i BD, przecinające się w punkcie O oraz dwa trójkąty po
dobne ABO i CDO. Punkt O dzieli odległość pomiędzy osiami równo
ległymi na dwa odcinki a i b, które tworzą stosunek: 

a:b=2:3 (2) 
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Z podobieństwa trójkątów ABO i CDO wynika równanie: 

a ponieważ 

AB AO 
CD= OC 

stąd zachodzi związek: 

Ponieważ: 

AB 2 = CD 3 

AB = mRlog a2 - mRlog a, 

CD= mTlog P 2 - mTlogP1 

(3) 

(4) 

stąd po podstawieniu tych wartości w równaniu (4) otrzymujemy rów-
n ani e: 

mR (log a2 - log a,) 2 

mT (log P 2 -log P 1J = 3 (5) 

Wartość współczynników mR i mT zależy od doboru jednostek, a więc 
zakresu skali. 

Ażeby rys. l zgodny był z prawem Keplera, musi być spełniony wa
runek: 

Równanie (5) przyjmie wtedy po przekształceniu postać: 

log a, 
a, 2 

~=3 
og p~ 

(6) 

(7) 

Po przekształceniu równania (7) na równanie wykładnicze otrzymujemy 
prawo Keplera: 

Szczegółowa wartość współczynników mR i mT zależy od wielkości 
skali. Jako podstawę do wyznaczenia współczynnika mT przyjmujemy 
najdłuższy względny okres obiegu najbardziej odległego ciała w tym 
układzie. W układzie słonecznym odnosi się to do Plutona. 

W tabeli pierwszej w kolumnie (7) podane są względne okresy obiegu 
planet w stosunku do okresu obiegu Merkurego (P1). Okres ten dla Plu
tona (Tn) wynosi 1031. 

Postulujemy, ażeby calemu zasięgowi czasowej skali logarytmicznej 
(T) dla Plutona odpowiadał odcinek o długości 60 cm. Wtedy: 
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mTlog T n == 60 

mT = 19,912 cm 

Taką samą wartość posiada współczynnik mR. 

Plulor< 
Nepłu!'l 

Uran 
K 1-\olle~·o 

~o! u m 

Jowi:>l 

Mors 

Zuzrnio 
i-le nu~ 

T 

o Marlcur'l 

Wen u~ 

ZiatTl.io 

Mor~ 

jowi!'>z 

Neptun 

Ma rkur~ ,J...!i,_ ____ ..~..=.. ______ -=",._Plu~o'l 

Ry~ 2 
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Rys. 2 przedstawia nomogram III-go prawa Kepiera dla układu sło
necznego. Oprócz planet występuje tu planetoida Ceres i kometa Halleya. 
Wartości z kolumny (5) naniesione są na osi (R), zaś z kolumny (8) -
na osi (T). Widzimy dokladnie przecięcie się wszystkich odcinków w jed
nym punkcie. 

Foczątek obu skal logarytmicznych (O), odległościowej i czasowej 
odpowiada Merkuremu, bowiem odleglośt: jego od Słońca i okres obiegu 
jego wokół Słońca przyjęto równy jedności. 

Z równania (7) wynika, że przy ustalonych wyżej warunkach zakresy 
skal (R) i (T) tworzą również stosunek 2 : 3. Dlatego dla Plutona zakres 
skali odległościowej (R) wynosi 40 cm, skoro zakres skali czasowej przy
jęto równy 60 cm. 

Nomogram przedstawiony na rys. 3 odnosi się również do układu 
słonecznego z tą jednak różnicą, że na tym nomogramie punkt prze
cięcia się wszystkich odcinków A dzieli odległość obu osi w stosunku 
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Tabela l 

UKLAD SLONECZNY 
---

a n a n 
- =R 

średnia odleg- at n 
Planety, planeto-

· łość od słońca średnia odleg- mR logPn Lp. ida Ceres, kometa łość w stosu-
Halleya w jednostkach 

nku do odleg- w cm 
astronomicz-

nych łości Merku-
re go 

-
l 2 3 4 5 

l. Merkury 0,38710 1,00 0,00 

2. Wenus 0,72383 1,868 5,43 

3. Ziemia 1,000 2,583 8,28 

4. Mars 1,52369 3,935 11,60 

5. Jowisz 5,20280 13,430 22,58 

6. Saturn 9,53884 24,645 27,72 

7. Uran 19,19098 40,506 33,84 

8. Neptun 30,07067 77,782 37,83 

9. Pluton 39,45774 101,937 40,00 

10. Ceres (pl.) 2,767 7,148 17,09 

11. Kometa Halleya 17,940 46,36 33,18 

- ·-------

p n 
Okres obiegu 
gwiazdowego 

w latach 
zwrotnikowych 

6 

0,24085 

0,61521 

1,00004 

1,88089 

11,86223 

29,45772 

84,01529 

164,78829 

247,6968 

4,6 

76,029 

p n 
- =T P t n 

Okres obiegu 
w stosunku do 
okresu obiegu 

Merkurego 

7 

1,00 

2,554 

4,152 

7,809 

49,251 

122,308 

348,828 

684,143 

1031 

19,000 

315,68 

mT log Tn 
w cm 

8 

0,00 

8,11 

12,31 

17,77 

33,70 

41,56 

50,67 

56,45 

60,00 

25,51 

49,77 

.... .... 
ol>o 

c: 
~ 

:> 
z 
.... 
:> 
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l : l. Ażeby zachodziła zgodność z prawem Keplera, musi być spełniony 
warunek: 

a stąd : 

Z równania tego wynika dalej , że: 

mRlog Rn = mTlogTn 

W tym wypadku zasięgi obu skal (R) i (T) dają się przedstawić równymi 
odcinkami. Zakres skali czasowej na tym nomogramie nie ulega zmianie, 
:zmienia się tylko zakres skali odległościowej (R). Wartości zawarte 
w kolumnie (5) tab. l należy pomnożyć przez 3h , a wtedy otrzymamy 
długości odcinków dla skali (R) nomogramu na rys. 3. Jeśli przyjmiemy 

Pl1..-don 
N~plu!l 

Uran 
K.Ha\leyh 

~l1.1r!l 

)owi~z 

(a. re~ 

Mor~ 

Zu2rn10 

Wer1u!> 

ł'\erku ry 

R 

Ry s. 2>. 

,. 
o l'ltZrkury 

Mor!> 

:,olutn 

K Honczy'o 
u. ran 

tutaj początek skali (R) na wysokości końca skali (T), a koniec skali (R) 
na wysokości początku skali (T), wtedy punkt przecięcia A leży w środ
ku prostokąta utworzonego przez odcinki całych zakresów skali (R) i (T) 
oraz odcinki łączące początek i koniec skali (R) odpowiednio z końcem 
i początkiem skali (T). 
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Ważnym szczegółem jest fakt, że w wypadku przesunięcia jednei 
skali wzdłuż osi nomogramu otrzymamy zamiast prostokąta równoległo
bok. Ten obraz będzie zgodny dalej z omawianym prawem Keplera, 
ponieważ podobieństwo trójkątów będzie nadal zachowane. Konstrukcja 
nomogramu na rys. 3 jest bardzo wygodna, gdyż z góry można wyzna
czyć punkt A przecięcia się odcinków. 

(ciąg dalszy w następnym numerze) 

Obserwacje gwiazdy zmiennej U Dei 

Znamy obecnie dużo czerwonych gwiazd, u których nie wykryto pra
widłowości w zmianach blasku. Są to olbrzymy, które wydają się posia
dać podobne cechy fizyczne jak gwiazdy półregularne. Do najbardziej 
typowych należy U Del. Wielu obserwatorów wyznaczało elementy jej 
zmienności, często jednak przeczyły one sobie. (E 11 s w ort h - 14,94 d,. 
Gr o u i 11 er, B l o c h, S l i w a - 17 d. i 110 d., V o g elenran g ~ 
70 d., K o p a l - 343,1 d. (RV Tau), G o r e - 110 d., Z w i er i e w -
128 d., L o re t a - 88 d.). 

Aby poznać zmienność U Del opracowałem 150 obserwacji Z. Kopala 
(lata 1929-1930), 220 obs. Zwieriewa (1919-1924, 1924-1930), 390 obs. 
wykonanych przez organizację AA VSO oraz 483 obs. przez Sekcję Gwiazd 
Zmiennych PTMA (A. B i s ku p ski, H. K a c z m arek, Z. K i e ń ć, 
S. R u c i ń ski, W. S a m b o r ski, J. W i e c z orek, L. W o h l f e i l, 
A. W r ó b l e w s ki). 

m 
55 

6,0 

7.0 

li O 

l( O 

6.5\. 
lO 

AAVSO 
UOel SGZ PTMA 

o • 

~ ,........_ .....__ ••• :· • o ••••• : 

Y-.......,....-•. ~ .. ~··. 

400 

... 

~/"'. 
~--. -~ \. .. 

()500 

5500 

4500 !1000 

7000 

'f\./\ .J ~-' 

6000 

"""'~ :7 V. 

Na podstawie obserwacji polskich i Z. Kopala wyznaczyłem 34 mo
menty maksimów okresu 25-dniowego. Wykres statystyczny występowa
nia tego okresu wskazuje na duży rozrzut wokół tej wartości, jest ona 
jednak wyraźnie uprzywilejowana. Obserwacje AA VSO, SGZ PTMA, 
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Zwieriewa i Kopala ukazały istnienie okresu 110-dniowego. Dysponowa
łem tutaj 33 momentami maksimów. Po wykonaniu okresu rozkładu 
statystycznego okazało się, że punkt najbardziej prawdopodobnego okresu 
przesunął się z 135 dni (około 1930 r .) na 110 dni (1950-1960). W latach 
1884-1891 obserwowano okres właśnie 110-dniowy, istnieje więc możli
wość zmian okresu w określonym periodzie. Jak się wydaje, amplituda 
okresu 110-dniowego zmienia się w takt niewielkich zmian średniego 
blasku z okresem około 1100 dni. 

U Del jest więc prawdopodobnie gwiazdą półregularną o dużych 
nieprawidłowościach w zmienności (zbliża ją to do AF Cyg lub RS Cne). 
Pelne opracowanie materiału dotyczącego U Del ukaże się w Dodatku 
Nau~owym do Uranii. Obecnie konieczne są dalsze systematyczne Pb
serwacje tej gwiazdy (mapka i artykuł w lipcowym numerze Uranii 
z 1958 r.). 

Wykres przedstawia wyniki obserwacji U Del wykonanych przez 
obserwatorów AAVSO i SGZ PTMA. Widać okres 110-dniowy. 

Sławomir Ruciński 

Obserwacje pochodni kształtu pierścieniowego 

W obserwacjach zjawisk zachodzących na Słońcu, obserwacjom po
chodni słonecznych poświęca się najmniej czasu. Dzieje się tak nie dla
tego, by nie doceniano tego zjawiska lub pomniejszano rolę, jaką odgry
wają pochodnie w ogólnej aktywności Słońca. Obserwacje pochodni są 
po prdstu trudne i można by powiedzieć niewdzięczne. Kształt pochodni 
jest na ogół nieregularny, kontury często rozmyte, widoczność zależna 
jest od położenia na tarczy Słońca. W środkowej części tarczy Słońca 
przy obserwacjach w białym świetle pochodnie, w ogóle nie są widoczne. 
Wszystko to oraz brak jednolitej klasyfikacji sprawia, że obserwacji po
chodni jest mało. I można by nawet przypuszczać, że nie wszystkie 
osobliwości w ukazywaniu się pochodni są uchwycone. 

Jeżeli chodzi o kształt pochodni, to z dotychczasowych publikacji 
wiemy, że występują one w postaci nieregularnych włókien, albo w IJO
staci niewielkich jasnych punktów, tzw. pochodni punktowych. 

Niekiedy jednak ukazują się pochodnie o kształcie dość regularnym: 
mianowicie w kształcie pierścieni lub półpierścieni z rozchodzącymi się 
od nich promieniście odnogami. Pewną ilość takich pochodni zaobserwo-

wałem w latach 1959 i 1960. Pochod-
_60 nie kształtu pierścieniowego widocz

ne były w roku 1959 w dniach: 17. VI, 
5.VII, 10.VII, 11.VII, a w roku 1960 
w dniach: 14.V, 22.Vl, 29.VII, 30.VII, 
26.VIII, 10.IX, 6.X, 5.XI. W roku 

- 10• 1961 odnotowałem pochodnie pier

Pochodnia słoneczna w dniu 
7.X. 1961 

ścieniowe w dniach 6.X, i 7.X. (por. 
rys.). 

W obszarach, gdzie widoczne by
ły pochodnie w dniach 26.VIII.60, 
10.IX.60 oraz 7.X.61, w krótkim cza
sie powstały szybko rozwijające się 
grupy plam (Nr. Nr. 1913, 1930, 2122) 
o niżej podanym rozwoju. 
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NrNr l 
grup Data l Długość l Szerokość l Typ l Ilość l Powierzch-

heliograf. heliograf. grupy plam nia plam 

1913 27. VIII. 13h 10m 270° +2o• A 3 11. 10-6 

28. VIII. 12h 30m B 7 28. 10-6 

30. VIII. 14h oom D 34 783. 10-6 

31. VIII. 12h 10m E 28 483. 10-6 

4. VIII. 12h 20m D 23 311 . 10-6 

1930 12. IX. 14h 20m n• -4· D 16 346. 10-6 

13. IX. 12h 30m D 27 460. 10- 6 

14. IX. 14h oom D 24 373 . 10-6 

16. IX. 14h 10m c 15 196 . 10-6 

17. IX. 14h oom c 7 43. 10-6 

18. IX. 15h OOm c 3 35. 10-6 

19. IX. llh 50m A l 8 · 1o-> 
2122 12. X. 8h 10m 305° -9· D 5 133 . 10-6 

14. X. gh 30m D 8 270. 10-6 

16. X. 8h 20m J 2 165. 10-6 

17. X . 8h 50m J l 125 . 10-6 

Wszystkie trzy grupy były dwubiegunowe, średniej wielkości i rozwój 
ich był na ogół jednakowy. 

W pochodni z 5.VII.59 już istniała niewielka plama. Przed pochod
nfamf z 6.X:6U oraz z 5.XI.60 w odległości około 10° na zachód istniały 
niewielkie grupy plam. Pochodnie z 10.VII.59, ll.VII.59, 29.VII .60 oraz 
30.VII.60 ukazały się na zachodnim brzegu tarczy Słońca, więc ewentual
nego powstania na ich obszarze grupy plam nie można było stwierdzić . 
Dąbrowa Górnicza, październik 1961 r. Wacław Szymański 

PORADNIK OBSERWATORA 

STANISLAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Gór n i c z a 

Współrzędne selenograliczne 

Położenie dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi określamy za 
pomocą współrzędnych geograficznych: długości i szerokości. Szerokość 
geograficzną mierzymy od równika do biegunów od o• do 90°, dodat
nio na półkuli pólnocnej i ujemnie na półkuli południowej. Długość 
geograficzną liczymy od zerowego południka od o• do 180°, dodatnio na 
zachód a ujemnie na wschód. Jako zerowy południk umówiono się 
określać ten, który przebiega przez słynne obserwatorium astronomiczne 
w Gr eenwich (w ubiegłym wieku przyjmowano kilka zerowych połud
ników jak: Waszyngton, Greenwich, Paryż, Berlin, Pułkowo). 

Podobnie na Księżycu, położenie jakiegoś utworu na jego powierz
chni (środka krateru, szczytu górskiego), określamy posługując się siatką 
współrzędnych . Oczywiście przez analogię na Księżycu mamy współ
rzędne selenegraficzne (Selenografia - opis powierzchni Księżyca, od
powiednik geografii). Szerokość selenegraficzną (())) liczymy od równika 
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księżycowego ku biegunom od 0° do 90°, dodatnio (+) na pólnoc i ujem
nie (-) na południe. Długość selenograficzną (A) mierzymy od zerowego 
południka od 0° do 90°, dodatnio ( + ) na zachód i ujemnie (-) na 
wschód. Jako zerowy (główny) południk księżycowy przyjęto ten, który 
podczas zerowej libracji w długości, dzieli widoczną z Ziemi pólkulę 
Księżyca na polowę zachodnią (pierwsza kwadra) i polowę wschodnią 
(ostatnia kwadra). Dzieje się to wtedy, gdy Księżyc znajduje się w peri
geum lub apogeum (najbliżej lub najdalej od Ziemi). 

Tak więc w pólnocno-zachodnim kwadrancie tarczy Księżyca dłu
gość jak i szerokość mają znak dodatni. Odwrotnie, w kwadrancie 
poludniowo-wschodnim długość i szerokość mają znak ujemny. W kwa
drancie północno-wschodnim długość ma znak ujemny a szerokość do
datni, zaś w kwadrancie południowo-zachodnim długość :na znak do
datni a szerokość ujemny. 

Pn 
Rys. l. Siatka współrzędnych selenograficznych w projekcji ortogra

ficznej 

Punkt na powierzchni Księżyca, w którym główny południk prosto
padle przecina równik, jest środkiem widocznej z ziemi pólkuli Księ
życa. Punkt ten położony jest mniej więcej pośrodku Sinus Medii (Za
toka Srodkowa). Na skutek jednak libracji zmienia on ciągle swą pozy
cję i dla obserwatora ziemskiego pozornym środkiem tarczy Księżyca 
jest coraz to inny punkt na jego powierzchni. Dlatego też okazało się 
konieczne wyznaczyć bardzo dokladnie współrzędne selenograficzne dla 
kilku wybranych utworów księżycowych, które byłyby swego rodzaju 
"wzorcami" dla wszelkich pomiarów. Znając bowiem dokładne współ
rzędne jakiegoś utworu na powierzchni Księżyca, możemy w każdej 
chwili wyznaczyć położenie równika i zerowego południka. 

Za jeden taki właśnie "wzorzec" F. B e s s e l zaproponował krater 
Mosting A.*) Jest to niewielki, ale jasny krater polożny w pobliżu środka 
tarczy Księżyca (tuż obok wschodniego walu krateru Flammarion). 
Opierając się na wielu pomiarach (S. Saundera, J. Franza, F. Hayna 
i innych selenografów) wyznaczono bardzo dokladnie współrzędne tego 
krateru na A= -5°10'07 i <P = -3°11'02". 
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Nazwa krateru 
~ Współrzędne selenograficz~~ 

Autor pomiaru 
A l 'f' 

Langrenus + 60°341 0911 - s•22' 29" J . H, Madler 
Petavius + 59 15 48 - 24 38 51 

" Furnerius A*) +57 51 52 -33 06 04 .. 
Endymion G +55 36 26 + 56 22 42 J. Franz 
Cleornedes A +54 17 25 + 28 23 58 J. H. Madler 
P icard +53 52 08 + 14 27 44 .. 
Messier +46 37 16 - l 52 42 J. Franze 
Proclus + 47 28 34 + 16 12 08 E. Neison 
H~rcules D + 38 07 43 + 46 22 16 J. Franz 
Capella + 34 48 14 - 7 32 41 W. G. Lohrmann 
Piccolomini + 31 35 22 -29 lO 50 J . H. Madler 
Pitiscus + 2!1 32 49 -49 58 43 .. 
Pisodonius A 29 28 45 + 31 39 20 J. Franz 
Theophillus + 26 18 16 - 11 21 03 W. G. Lohrmann 
Plinius l + 23 34 41 + 15 18 57 J. Franz 
Aristoteles C + 23 33 42 +57 26 03 J. H. Madler 
Cyrillus A + 22 41 20 - 13 30 03 .. 
Zagut + 21 55 51 - 31 41 44 W. G. Lohrmann 
Eudoxus A + 20 04 57 + 45 47 05 J . Franz 
Bessel + 17 53 46 +21 42 34 .. 
Sacrobosco + 16 Ol 38 - 24 19 09 W. G. Lohrmann 
Manelaus + 15 31 02 +16 24 17 E. Neison 
Maurolycus + 15 31 02 -43 23 20 J. H. Madler 
Agrippa + 10 04 17 + 3 55 20 E. Neison 
Manilius + 9 04 17 + 14 15 20 W. G. Lohrmann 
Hipparchus C + 8 03 34 - 7 22 27 E. Neison 
Hygi nus + 6 17 29 + 7 46 04 J. Franz 
Cassini A + 4 08 55 +40 22 44 J. H. Madler 
Walter C + l 46 24 -32 23 Ol W. G. Lohrmann 
Aristillus - l 00 42 + 33 45 27 .. 
P tolemaues A - o 48 06 - 8 30 29 J. Franz 

l Alphonsus A - 2 41 52 - 13 20 50 .. 
Thebit A - 4 53 56 - 21 34 24 

" Archimedes A - 6 23 55 + 28 Ol 20 .. 
Moretus - 7 08 38 -69 45 25 J. H. Madler l P ico - 9 12 31 + 45 28 07 .. 
Eratosthenes - 11 41 19 + 14 23 58 E. Neison 

l Tycho - 11 52 25 -42 52 19 J. H. Madler 
Timocharis -12 59 44 + 26 42 44 W. G. Lohrmann 
Pitatus - 13 31 00 - 29 30 19 

" Clavius C - 14 40 26 -57 16 47 J. H. Madler 
Copernicus - 19 55 48 + 9 20 57 .. 
Bullialdus -22 06 11 -20 25 56 .. 
Reinhold -22 37 26 + 3 13 19 E. Neison 
Campanus -27 27 Ol -27 36 50 J . H. Franz 
Hainzel A -29 24 45 -42 59 26 .. 

*) W pobliżu dużych kraterów, na ich dnie lub wale górskim, znaj
dują się niewielkie kratery. Nie posiadają one własnych nazw, a ozna
czone są dużymi literami łacińskimi np.: Ptolemaeus A, Ptolemaeus B, 
Ptolemaeus C. 
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Nazwa krateru 
!Współrzędne selenograficznel 

Ą l '!' 
A tor pomiaru 

Encke - 36° 35' 35" + 4°18'141
' E. Neison 

Vitollo - 37 18 17 -30 19 58 J. Franz 
Kepler - 37 57 43 + 8 06 24 

" Cassendi -39 80 06 - 17 00 48 E. Neison 
Flamsteed - 44 14 50 - 4 29 14 J. Franz 
Aristarchus - 47 32 26 + 23 42 14 " Billy - 50 03 00 - 13 49 22 

" Vieta A -56 49 40 -32 40 50 J. H. Madler 
Grimaldi A -80 53 28 - 4 54 27 

" 

Z HISTORII ASTRONOMII 
System wszechświata Tychona Brabe 

Jednym z najwybitniej szych astronomów XVII wieku byl Tycho 
Brah e (1546-1601) . Przy pomocy króla duńskiego Fryderyk a II 

Rys. l. System Tychona Brahe - rycina z dzieła Andrea Ar g o l i 
"Pandosion sphaericum" wydanego w 1653 r. 
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zbudował on na wyspie Hveen w c1esmme Sund, wspaniale jak na owe 
czasy obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium to zwane "Uranie
borg·•, wyposażone zostało w doskonale instrumenty, które pozwalały na 
wyznaczanie pozycji planet z niespotykaną przedtem dokładnością. Z tego 
właśnie materialu obserwacyjnego korzystal później Jan K e p l er 
(1571-1630), przy opracowaniu swych słynnych praw ruchu planet. 

Tycho Brahe był wielkim wielbicielem K oper n i k a. W 1584 r. 
wysłał on do Fromborka swego współpracownika Olafa M o r s i a n a 
celem sprawdzenia szerokości geograficznej, wyznaczonej swego czasu 
przez Kopernika. Kanonik Jan H a n n o v i u s dal wtedy dla Brahego 
kopię autoportretu Kopernika i własnoręcznie sporządzone przez niego 
trikwetrum. Portret ten został umieszczony w głównej sali "Uraniebor
ga", a pod nim Brahe polecił wyryć następujące słowa: "Jeśli tlum gi
gantów ogromny tyle mial sily, że na gór wierzchalki góry zdolal polożyć, 
chociaż wnet polegl pod uderzeniem pioruna - o ileż od nich wszyBt
kich jeden Kopernik większy i potężniejszy byl i szczęśliwszy? On calą 
Ziemię ze wszystkimi górami, ku gwiazdom podniósł i pod żadnym nie 
legl piorunem". 

W początkach swej działalności Brahe był zwolennikiem teorii helio
centrycznej, później jednak zaczął przeciwko niej wysuwać zarzuty. Ho
zumował on, że jeśli Ziemia w ciągu roku obiega wokół Słońce, to 
odbiciem jej ruchu winien być pozorny ruch gwiazd na sklepieniu nie
bieskim. Tymczasem, pomimo stosowania tak dokładnych instrumentów, 
tego ruchu gwiazd nie obserwował. Nie wiedziano wówczas, że odległość 
gwiazd od Ziemi jest aż tak ogromna. Jak wiemy, ten pozorny ruch 
gwiazd w ciągu roku zwany roczną paralaksą gwiazd, jest bardzo m&ly 
(paralaksa najbliższej gwiazdy wynosi zaledwie 0",76), a został odkryty 
dopiero w latach 1835-1840 (F. B e s s e l, W. S t r u v e, T. H e n d er
s o n). 

Tycho Brahe opracował nowy system wszechświata, który usuwał 
konieczność istnienia paralaksy. Według niego, podobnie jak w systemie 
P t o l e m e u s z a, Ziemia była środkiem wszechświata. Dookoła Ziemi 
najbliżej krążył Księżyc, planety zaś krążyły wokół Słońca i dopiero 
wraz z nim obiegały Ziemię. System ten zwany "systemem Tychona" 
opublikował on w dziele "Astronomiae instauratae progymnasmata", 
które wydane zostało w Pradze 1602 roku. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

KRONIKA ZALOBNA 
w dniu 18 marca 1962 roku zmarł po ciężkiej chorobie wieloletni Pre

zes Oddziału PTMA w Nowym Sączu, niestrudzony popularyzator astro
nomii, dyr. Rudolf Burda. 

Cześć Jego · pamięci! 

PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

l. Praca zbiorowa - "Rocznik Astronomiczny na rok 1962" str. 113, 
cena zł 57,-

Rocznik Astronomiczny obejmuje współrzędne Słońca i Księżyca na 
każdy dzień, współrzędne planet w odstępach 10- lub 20-dniowych, mo
menty wschodu i zachodu Słońca i Księży<;:a, konfiguracje planet, fazy 
Księżyca, momenty zakryć gwiazd przez Księżyc, współrzędne na rok 
1962 wielu gwiazd oraz szereg tablic zawierających dane potrzebne do 
rozmaitych obserwacji i obliczeń. 
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Ponadto do Rocznika Astronomicznego dołączony jest opracowany 
przez L. C i c h o w i c z a artykuł pt. "Sztuczne Satelity Ziemi" zawie
rający między innymi wykaz sztucznych ciał niebieskich uruchomionych 
w czasie od 4 października 1957 r. do 30 sierpnia 1961 r. 

2. Herman K e s t e n - "Kopernik i jego czasy" str. 550, cena 
zł 50,- (Przekład z jęz. niemieckiego: Krzysztof Rad z i wił i Janina 
Z e l t z er). 
Doskonała powieść przedstawiająca postać Kopernika na tle świetnie 

nakreślonej epoki renesansu. 
3. Andrzej L i s i ck i - "Metodyka nauczania astronomii w szkolach 

.ś1·ednich" str. 168, cena zł 11,50. 
Książka obejmuje dyskusję trudności związanych z nauką astronomii 

w szkołach średnich, wskazówki dotyczące wykorzystania podstawowych 
przyrządów i pomocy naukowych jak: obrotowa mapka nieba, roczniki 
i kalendarze astronomiczne, lornetki i lunetki; omówienie techniki pod
stawowych obserwacji astronomicznych, uwagi na temat pracy szkolnych 
kółek astronomicznych itp. 

W języku polskim brak zupełnie publikacji na temat metodyki naucza
nia astronomii, a ponieważ jest bardzo aktualna, omawianą książkę 
należy przyjąć z uznaniem. Odda ona niewątpliwie duże usługi nauczy
de1om astronomii. 

4. Aleksander N e y m a n - "Czlowiek i przestrzeń" - str. 240, 
-cena zł 28,--

0mawiana książka poświęcona jest zagadnieniu podróży kosmicz
nych. Autor omawia między innymi zasady budowy silników odrzuto
wych, paliwa używane do nich obecnie i w przyszłości, rozwój techniki 
rakietowej, niektóre problemy związane z wyprawami na Księżyc, pla
nety, gwiazdy itp. 

5. Praca zbiorowa - "Utro kosmiczeskoj ery"*} str. 762, plus płyta 
z reportażem z lotu Gagarina, cena zł 24,50. 

Książka zawiera bardzo obszerny zbiór różnych materiałów (artykuły, 
reportaże, komunikaty radiowe i prasowe, wiersze itp.) dotyczących lo
tów kosmicznych kosmonautów radzieckich Gagarina i Titowa. W tek
ście kilkaset zdjęć. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Kwiecień 1962 r. 

Maria Pańków 

Wszystkie jasne planety były przez długi czas niedostępne dla ob
serwacji z powodu złączenia tych planet ze Słońcem na początku lutego. 
Jednak w kwietniu można już odnaleźć wieczorem jasno świecącą We
nus, a pod koniec miesiąca także Merkurego. Nad ranem natomiast 
widoczny jest już Saturn, a od połowy miesiąca także Jowisz. Mars 
jest jeszcze niewidoczny. 

Poza tym prawie przez całą noc widoczny jest przez lornetki Uran 
w gwiazdozbiorze Lwa i przez lunety Neptun w gwiazdozbiorze Wagi. 
Pluton dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Przez większe lu
nety można także odnaleźć dwie planetoidy około 10 wielkości gwiaz
dowej: Metis w gwiazdozbiorze Panny i Harmonię na granicy gwiaz
dozbiOl·ów Wagi i Panny. 

*) do nabycia w Klubach Książki i Prasy oraz w księg. wyd. import. 
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W tym miesiącu możemy też obserwować zakrycia dwóch jasnych 
gwiazd przez tarczę Księżyca: Aldebarana 8 kwietnia i Regulusa 1S 
kwietnia. Pierwsze zakrycie przebiega w dzień i widoczne jest tylko 
w północnej i środkowej Polsce, drugie - w nocy, widoczne w całym 
kraju. W odpowiednich dniach podane są momenty początku i końca 
zjawiska dla niektórych miast w Polsce (według Rocznika Obserwa
torium Krakowskiego, 1962). 

1d24h Bliskie złączenie Księżyca z Jowiszem. W Australii i na po
łudniowym Pacyfiku widoczne jest nawet zakrycie planety przez tar
czę Księżyca. 

2<12411 Złączenie Księżyca z Marsem. 
3c123h Księżyc w niewidocznym złączeniu z Merkurym. 
5d23h Złączenie Księżyca z Wenus. 
8d Po południu obserwujemy przez lunety (dzień!) zakrycie Alde

barana przez dolną część tarczy Księżyca (patrząc gołym okiem). Zakrycie 
widoczne jest ty~ko w północnej i środkowej Polsce. Sierp Księżyca 
odnajdziemy na lewo od Słońca, a gwiazdę zobaczymy z lewej strony 
tarczy Księżyca u dołu. Gwiazda ukryje się za niewidocznym brzegiem 
tarczy, a pojawi się spoza oświetlonego brzegu (u dołu , nieco z prawej 
strony). Foczątek i koniec zjawiska nastąpi: w Poznaniu p. 14h39.m8, 
k . 15h15.mo; we Wrocławiu p. 14h44.m8, k. 15h08.m1; w Toruniu p. 
14h42.m1, k. 151118.'n7; w Warszawie p. 14h50.m3, k. 151116.1116. 

13<11411 Mars w perihelium (punkt orbity najbliższy Słońca) w od
ległości 206.5 miliona km od Słońca. Mimośród orbity Marsa jest dość
duży (0 ,093) w związku z czym duża jest także różnica największej 
i najmniejszej odległości od Słońca, jaką Mars osiąga w ruchu po 
swej orbicie. Różnica ta wynosi około 43 milionów km (w przypadku 
Ziemi taka różnica wynosi 5 milionów km). 

14<119h Bliskie złączenie Księżyca z Uranem. 
14/15d Około północy obserwujemy zakrycie Regulusa (alfa Lwa} 

przez tarczę Księżyca. Gwiazda ukryje się za nieoświetlonym brzegiem 
tarczy z lewej strony u góry, a pojawi się spoza widocznego brzegu 
tarczy z prawej strony nieco u góry (patrząc gołym okiem). Podajemy 
momenty początku i końca zjawiska dla kilku miast w Polsce: Poznań 
p. Oh29.m6, k. lh34.m3; Wrocław p. Oh3z.mo, k. lh36.'119; Toruń p. 
Oh29.m5, k. lh33.m3; Kraków p. Oh35.m5, k. 1h39.m2; Warszawa p. 
Oh3z.mz, k. 11135.1110. 

16<i3h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem. 
18U14h Wenus przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
19cl23h Merkury w węźle wstępującym swej orbity. 
19d-22d Promieniują Lirydy. Radiant meteorów znajduje się 

w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne : rekt. 18h4m, dek l. + 33°. 
Księżyc bliski pełni przeszkadza w obserwacjach, przyćmiewając sw~·m 
blaskiem słabe meteory. 

20<11511 Słońce wstępuje w znak Byka. 
24d15h Merkury w punkcie przysłonecznym na swej orbicie. 
27d22h Niewidoczne w Polsce zakrycie Saturna przez tarczę Księ

życa. Zakrycie widoczne jest we wschodniej Azji i na Pacyfiku. 
29<11611 Bliskie zlączenie Jowisza z Księżycem. Tym razem tarcza 

Księżyca także zakryje Jowisza (już po raz drugi w tym miesiącu!), ale 
zakrycie to będzie widoczne tylko na Antarktydzie. 

Minima Algola (beta Perseusza): kwiecień 1cl21h50m, 4d13h35m, 
16d5h551ll, 19d2h40m, 21<.123h35m, 24d20h25ID. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-euro
pejskim. 
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1h czasu 
Szczecin Poznań Wrocław l Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

Data środk.-europ. 

r. emu l a l 8 wsch., zach. wsch. , zach. wsch. , zach.! wsch. , zach. wsch., zach. wsch. , zach. wsch. , zach. wsch. , zach. 

m h m i o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
IV. l -4.3 o 40 + 4.3 5 38 18 36 5 29 18 25 5 30 18 24 5 20 18 20 5 19 18 10 5 13 18 08 511 18 02 5 03 18 001 

11 -1.6 llti + 8.0 5 14 18 54 5 05 18 42 5 07 18 40 4 55 18 39 4 57 18 27 4 50 18 25 4 49 18 18 4 39 18 18 
21 -1.2 l 53 +11.6 4 50 19 12 4 43 19 00 2 46 19 57 4 31 18 58 4 37 18 42 4 28 18 43 4 29 18 34 4 16 18 36 

Y. l -2.8 2 31 +14.9 4 29 19 30 4 23 19 16 4 27 19 12 4 09 19 17 4 18 18 57 5 07 19 00 4 10 18 49 3 55 19 54 
11 -3.7 3 09 +17.7 4 10 19 48 4 04 19 34 4 09 19 28 3 49 19 35 4 Ol 19 12 3 49 1917 3 53 19 05 3 37 19 11 

----- · -- ··--· - - , ___ ---

c: 
:0 

KSIĘZYC :> 

1h czasu 1h czasu 1h czasu 
środk.·europ. 

Warszawa 
środk.·europ. 

Warszawa 
Data środk.·europ. 

warszawa 
Data Data 

Fazy Księżyca: ,; 
d h 

a l 8 wsch., zach. a l 8 wsch., zach. a l 8 wsch., zach. 
Ostatnia kw. III 29 17 
Nów IV 4 21 

h m l o 
hm hm hm o hm hm hm o hm hm 

Y l. l 2119 -15.7 3 51 13 32 Yl. 11 6 47 +20.1 9 35 l 00 Yl. 21 14 43 -10.5 20 12 5 33 
2 2218 -12.0 4 24 14 54 12 7 40 +19.5 lO 32 147 22 15 81 -14.0 2120 6 00 
3 23 16 - 7.5 4 54 16 18 13 8 32 +18.0 1132 2 25 23 16 22 -16.8 22 25 6 32• 

Pierwsza kw. IV 11 21 
Pełnia IV 20 2 
Ostatnia kw. IV 27 14 

4 o 13 - 2.5 5 22 17 42 14 9 21 +15.7 12 35 2 57 24 17 16 -18.9 23 27 7 10 
5 l 10 + 2.7 5 48 19 06 15 10 00 +12.8 13 38 3 24 25 1811 -20.1 - 7 57 
6 2 07 + 7.6 6 16 20 28 16 10 54 + 9.4 14 42 3 47 26 19 07 -20.1 o 22 8 54 

Odległość l Srcdnica 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

7 3 04 +120 6 45 21 46 17 11 40 + 5.6 15 47 4 08 27 20 05 -19.0 110 lO 00 
8 4 00 +15.6 7 19 22 58 18 12 24 + 1.5 16 52 4 29 28 21 02 -16.8 l 51 1113 
9 4 57 +18.2 7 58 - 19 13 10 - 2.6 17 58 4 49 29 2159 -13.5 2 25 12 31 

10 5 53 +19.7 8 44 o 04 20 13 55 - 6.7 19 04 5 09 30 22 56 - 9.4 2 54 13 52 

d h 

Najm. lV 3 221 33!3 
Najw. IV 16 8 29.4 1 :::; 

<:Jl 
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Kwiecień 1962 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

IV. l 
11 
21 

V. 5 

IV. l 
11 
21 

Y. l 

MERKURY 

1h czasu l Warszawa 
środk.- europ. 

l l o w sch. l zach. a. 

hm o hm hm 
23 50 - 3.6 510 16 36 
o 58 + 4.7 4 54 17 40 
2 14 +13.7 4 42 19 06 
3 33 +21.1 4 34 20 32 

W ostatnich dniach miesi ąca można 
próbować odnaleźć go zaraz po za-
chodzie Słońca nisko nad hor yzon-
tern. 

M AR S 
23 08 - 1.8 
23 37 -3.7 
o 05 -0.6 
o 34 = 2.5 

Niewldoczny. 

4 40 
4 16 
3 49 
3 23 

15 36 
15 38 
15 41 
15 45 

SATURN 

III. 22 ~ 20 44 l -18.5 ~ 4 Ol 
IV. 11 20 51 -18.2 2 35 
'"· } 2&5&- -18-,0 l 36 1

12 47 
1136 
10 16 

WENUS 

1h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

a. l B wsch. l zach. 

hm o hm . hm 
l 39 + 9.5 5 46 19 35 
2 26 +14.1 5 30 20 00 
3 14 +18.1 5 15 20 33 
4 04 +21.3 5 04 21 04 

Po zachodzie Słońca odn a jdziem y 
j ą nisko nad horyzontem jako j asn ą 
gwia zdę -3.3 wielkości. 

22 14 
29 22 
22 30 
22 36 

JOWISZ 
-11.8 
-11.0 
-10.4 
- 9.8 

4 10 
3 40 
3 06 
2 30 

14 15 
13 43 
13 15 
12 44 

Od połowy miesiąca można go już 
odnaleźć przed wschodem Słońca 
nisko nad hory:t.ontem (-1.6 wlelk. 
gw.). 

9 50 
9 57 
9 56 

URAN 

l 
+13.2 1 14 28 l 
+13.4 13 07 
+13.4 1145 

4 48 
3 28 
2 09 

Widoczny rankiem nad południowo- Widoczny prawIe całą noc w gwiaz
-wschodnlm horyzontem <+ 0.9 wielk. do zbiorze Lwa (6 wielk. gwiazd.). 
gwiazd.). 

III. 25 
IV. 14 
V. 4 

III. 27 
VI. 6 

16 
26 

V. 6 

a. l o Iw połud. 

NEPT u N 

h m o hm 
14 44.8 - 14 021 2 12 
14 43.0 -13 53 o 52 
14 41.0 - 13 43 23 27 

Widoczny prawie c a łą noc w gwiaz
dozbiorze Wagi (7 .7 w!elk. gwiazd.). 

Planetoida 9 METIS 
13 05.8 + l 35 o 26 
12 56.2 + 2 23 23 35 
12 48.6 + 3 Ol 22 46 
1238.7 +324 2157 
12 35.7 + 3 28 21 12 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
prze7. całą noc w gwiazdozbiorze 
Panny. Opozycja 5 kwietnia . 

a. l o l w połud. 
PLUTON 

h m s o h m 
11 00 15 +21 01~7 22 25 
lO 58 38 +21 07.7 21 05 
lO 57 33 +2158.3 19 45 

Przebywa w gwiazdozbiorze Lwa, 
dostępny tylko przez wielkie t eles
kopy (14.5 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 40 HARMONIA 
1457.4 -1035 217 
14 52.4 ~lO 02 l 33 
1444.7 - 923 046 
14 35.3 - 8 42 23 53 
14 25.2 - 8 04 23 04 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
c a łą noc na granicy gwiazdozbio
rów Wagi l Panny. Opozycja l maja, 

l 

l 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolica nieba według poqanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: 
Syriusz i jego towarzysz. To oryginalne zdjęcie uzyskano 26 marca 

1961 r. przy użyciu 60 cm refraktora z zastosowaniem sześciokątnej dia
fragmy. Jest to powodem takiego dziwnego obrazu Syriusza, ale też 
dzięki temu na zdjęciu widoczny jest także słabiutki towarzysz Syriusza 
(patrz artykuł K. Z i o l k o w ski e g o). 

Druga strona okładki: 
U góry: Okolica środka tarczy Księżyca według mapy L o h r m a n n a 

z 1824 r. Krater Flaromarion na tej mapie oznaczony jest literą U, 
a strzałka wskazuje krater Mosting A. U dołu: Fragment górne; części 
mapy Lohrmanna reprodukowany z fotograficznego atlasu powierzchni 
Księżyca wydanego w 1960 r. przez Ku i per a. 

Trzecia strona okładki: 
Obserwatorium Tychona Brahe "Uranieborg" - rycina z dziela Al

berta C u r t i u s a "Historia coelestis" wydanego w 1666 r. 

Czwarta strona okładki: 
Ciem na mgławica pylowa Barnarda B92 w Strzelcu. Zdjęcie wykonane 

w 1921 r. 2,5 m teleskopem na Mount Wilson. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P . T. M. A . 

Kwiecień 1962 r. 

Biała Podlaska - Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Killńsklego 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. 

Frombor k - 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-Ollwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdy n ia - 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 (tel. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, tel. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumleniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na III p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek l czwartek biblioteka. Po
nadto 10 i 20 każdego miesiąca .,Studium z astronomii ogólnej" . .,Wieczory 
nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 
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Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych 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, 
te!. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Micki.ewicza. 

Olsztyn - Zarząd Odazialu mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, te!. 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. Pokaz~· 
nieba w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro . 

Oświęcim - ul. Władysława Jagielly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 w godz. 17- 19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifiaoska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechnlki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 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 te!. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedżialki o godz. 18 
w Coll. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

warszawa - l. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skar~ji 18a (Wzgórze Party
zantów) te!. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 1 18-19. 
Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarium 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WLODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 
Sekretarza redakcji: GRZEGORZ SITARSKI 

Redaktor techniczny: ALEKSANDER CICHOWICZ 
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego P. T. M. A.: Kraków, 
ulica L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki, czwartki do 19, w soboty od 8-12. Konto Zarządu Głównego 
P. T. M.A.: .PKO 4-9-5227. 

Cena 6 zł, prenumerata roczna 72 zł. 

KRAKOWSKA DRUKARNIA PRASOWA - KRAKOW, WIELOPOLE l. 
Zam. 514/62. Nakład 3.800 egz. Ark. druk. 2. N-22 

r 







CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE 

u R A N l A 
MAJ 1962 Nr 5 





ROK XXXIII MAJ 1962 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

Nr 5 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 
KRAKÓW 1962 

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

TREŚĆ Nr 5 

Str. 
ARTYKUŁY 

Andrzej W o s z c z y k: O kometach . . . 130 
Stanisław L u b e r t o w i c z: Czterdziestolecie czasopisma 
,;urania" 

KRONIKA 
Nowe ciała llliebieskie. 
Wenus 

OBSERWACJE 

Jeszcze o zakryiCiu Regulusa prze!l 

135 

141 

Jan M er g e n t a l er: Aktywność Słońca w 1961 r. . . . 143 
Józef S a ł a b u n: Geometryczne ujęcie III-go prawa Kepiera 145 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 150 

Z KORESPONDENCJI 
Obserwacje astronomiczme członków PTMA. W sprawie 
wydania "Dodatku naukowego do Uranii" 150 

Z HISTORII ASTRONOMII 
Jan Kepler - prawodawca astronomii 152 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 
Mgławica planetarna (NGC 2392) w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
Kulista gromada gwiazd M 92 (NGC 6341) w gwiazdozbiorze 
Herkulesa 153 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH (Opracowała Maria 
__ Pańków) 153 
TO I OWO 

O kometach po ludzku 154 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY (Opr. Grzegorz Sitarski) 155 

OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE . 159 



130 URANIA 

ANDRZEJ WOSZCZYK - T o ruń 

O KOMETACH 

Otaczający nas Wszechświat kryje 
w swych głębinach wiele zjawisk, które 

nas, przyzwyczajonych do ziemskich sto
sunków, oszałamiają swym ogromem, po
tęgą i różnorodnością. Wśród tych zjawisk 
jest jedno, które jest chyba najwspanial
sze i które od wieków porywa swą tajem
niczością i pięknem. Tym zjawiskiem są 
komety. U ludzi starożytności i średnio
wiecza, którzy byli dość dobrze obeznani 
z widokiem nieba, regularnością kolejnych 
zmian dnia i nocy, faz Księżyca itp., po
jawienie się tego ciała o niezwyklej po
staci i osobliwym ruchu budziło strach 
i grozę. Wrażenie to było potęgowane 
rzadkością tego nadzwyczajnego zjawiska, 
a wieść o ukazaniu się tego tajemniczego 
ciała niebieskiego, przekazywana z poko
lenia na pokolenie tę obawę jeszcze po
większała. Toteż nic dziwnego, że komety 
już od zamierzchlej starożytności budziły 
zainteresowania tak szerokiej publiczności 
jak i astronomów-specjalistów. 

W starożytności i średniowieczu poja
wienie się komety było powszechnie uwa
żane za zapowiedź wydarzeń o wielkiej 
wadze, jak np. wojny, zarazy, wybuchu 
wulkanu itp. Według innych pojęć komety 
miały być duszami wielkich ludzi unoszo
nymi przez bogów w zaświaty. W śred
niowieczu, kometa była przeważnie zapo
wiedzią kary bożej za grzechy ludzkie; 
sprowadzała kataklizmy, zapowiadała na
wet koniec świata. 

Jednak nawet już w starożytności nie 
brak było prób naukowego objaśnienia 
pochodzenia i natury tych dziwnych zja
wisk. Uczeni i filozofowie greccy uważali 
komety za twory wyłącznie atmosferycz
ne, za pewnego rodzaju wyziewy górnych 
warstw powietrza, za błędne ogniki atmo
sferyczne. Według Ary s t o t e l e s a, Rys. l 
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pary, zapalają się na skutek zbliżenia do sfery ognia. War
kocz komety jest płomieniem, który dzięki swej lekkości 
unosi się prosto do góry, lub zostaje odchylony na bok przez 
wiatry. Komety były zaliczane do tej samej kategorii zjawisk 
co błyskawice i pioruny, były przedmiotem badań raczej me
teorologii mz astronomii. Dopiero R e g i o m o n t a n u s 
(XV w.), opierając się na własnych obserwacjach jednej z ów
czesnych komet, obliczył, że jej odległość od Ziemi jest większa 
niż odległość Ziemia-Księżyc. Ty c h o Brah e, w sto lat 
później, potwierdził ten wynik i od tej pory komety weszły 
w poczet ciał niebieskich. 

Czymże są komety? Co o nich sądzi współczesna nauka? 
Nazwa "kometa" pochodzi od greckiego słowa "kometes" -
włochata. Starożytni bowiem dopatrywali się w kometach po
dobieństwa do głowy z rozpuszczonymi włosami i nazwali ją 
dlatego "gwiazdą włochatą". 

Niektóre z komet są tak jasne, że zwracają na siebie uwagę 
każdego, kto spojrzy na niebo- są to tzw. wielkie komety. Inne 
słabsze, widoczne także okiem nieuzbrojonym, mogą być od
nalezione, jeśli się zna ich położenie wśród gwiazd. Inne wresz
cie komety, tzw. teleskopowe, mogą być obserwowane tylko 
za pomocą lunet. Te są najliczniejsze i przedstawiają się po 
prostu w postaci mgiełki przesuwającej się wśród gwiazd. 

W jaki sposób możemy otrzymać informacje o ruchu komet 
i ich strukturze fizyko-chemicznej? 

Jak zwykle w astronomii, mamy do dyspozycji tylko wiązkę 
promieniowania elektromagnetycznego dochodzącego do nas 
z komety. Z jednej strony mierzymy więc kierunek tego pro
mieniowania i to stanowi podstawę do rozważań dynamicznych. 
Z drugiej strony, mierzymy "ilość" i "jakość" tego promienio
wania i to stanowi podstawę do rozważań o naturze fizyko
chemicznej tych ciał niebieskich. Te dwa rodzaje badań, w wy
padku komet, są ściślej ze sobą powiązane niż w jakichkolwiek 
innych obserwacjach astronomicznych. Obserwacje astrome
tryczne dostarczają nam zasadniczych danych (odległość helio
centryczna, prędkość radialna względem Słońca i względem 
Ziemi, odległość perihelium od Słońca, okres itp.) dla badań 
fizycznych komet. Ale właśnie fizyczne techniki badań (.foto
metria, polaryzacja, spektroskopia) dostarczają nam najcenniej
szych informacji. W interpretacji obserwacji fizycznych wła
ściwości promieniowania komety, niezbędną jest znajomość cech 
czysto geometrycznych i dynamicznych drogi komety w prze
strzeni. Nie można oddzielić badań fizycznych i chemicznych 
komet od ich klasycznych badań dynamicznych. 
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Co wiemy dzisiaj o kometach? 
Znamy obecnie około 1700 komet. Średnio rocznie odkrywa 

się 6 komet, z czego około 1/a to komety okresowe obserwowane 
już w przeszłości. Orbity komet są prawie paraboliczne. Na 
około 830 obliczonych orbit, 485 orbit to orbity eliptyczne, 
w tym 270 - orbity komet okresowych, 290 - paraboliczne, 
70- hiperboliczne; reszta- to orbity wątpliwe. Wyznaczenie 
orbity jest trudne ponieważ komety są widoczne tylko wtedy, 
gdy znajdują się w sąsiedztwie Słońca, a wówczas wszystkie 
rodzaje przecięć stożkowych są bliskie sobie. Komety okresowe 
tworzą tzw. rodziny w zależności od okresu. W kilku przypad
kach można było wykazać, że orbity hiperboliczne zostały 
spowodowane perturbacjami planetarnymi. Z całkowitą prawie 
pewnością można powiedzieć więc, że komety są członkami sy
stemu słonecznego. 

Natura fizyczna komet i ich promieniowanie jest dość skom
plikowane. W komecie zazwyczaj wyróżnić możemy trzy części: 
jądro, które przedstawia się w postaci więcej lub mniej jasnej 
gwiazdy, głowę, którą stanowi otaczająca jądro mgiełka, oraz 
warkocz (ogon) w postaci świecącego, jak gdyby wychodzącego 
z głowy, pasma materii, którego jasność maleje w miarę od
dalania się od głowy. 

Jądro komety jest grupą bryłek stałych lub po prostu gła
zem i posiada rozmiary dosyć skromne - rzędu kilometra. 
Głowa jest gazową otoczką jądra, ma średnicę rzędu kilkuset 
tysięcy kilometrów (50000-200000 km najczęściej) i jej roz
miary zależą od odległości od Słońca i od zakresu długości fali 
w jakim ją obserwujemy; np. głowa jest o wiele większa 
w f.. = 3870 A niż w /.. = 4050 A. Różnice te są spowodowane 
różnym rozprzestrzenianiem się różnych gazów. Warkocz jest 
kontynuacją głowy w kierunku przeciwnym do Słońca i może 
mieć wiele milionów kilometrów długości. W czasie obserwacji 
wygląd i rozmiary komety mogą ulec poważnym i często na
głym zmianom. 

Masa komety jest bardzo mała, z pewnością mniejsza niż 
jedna miliardowa masy Ziemi. 

Najcenniejszych informacji o naturze fizyczno-chemicznej 
komet dostarcza nam spektroskopia. Każda z wyróżnionych wy
żej części komety daje swoje charakterystyczne widmo. Jądro, 
którego rozmiary kątowe są małe, daje wąskie widmo iden
tyczne z widmem słonecznym z charakterystycznymi liniami 
absorpcyjnymi. Z jednej i drugiej strony widma jądra rozcią
gają się liczne emisje molekularne należące do gazów głowy 
i warkocza komety. Na te emisje nakłada się często widmo cią-
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głe identyczne z widmem ciągłym Słońca, świadczące o obec
ności pyłów w głowie komety. W widmie głowy komety ziden
tyfikowano następujące molekuły: OH, NH, CH, CN, C2, C3, 
NH2, CH+, OH+ oraz atomowy tlen. W warkoczu komety zna
leziono jony: co+, N co +, CH+ i OH+. Czasami, gdy kometa 
zbliży się znacznie do Słońca pojawiają się linie Na, a nawet 
i prążki innych metali. Molekuły tworzące głowę i warkocz 
komety są w zasadzie tzw. "wolnymi rodnikami"; w warunkach 
ziemskich są one bardzo nietrwałe, a ich istnienie w kometach 
możliwe jest dzięki temu tylko, że gęstości tam są bardzo małe 
i rekombinacje molekuł niesłychanie rzadkie. 

Gdy kometa jest daleko od Słońca, świeci praktycznie tylko 
odbitym światłem słonecznym (tak jak nasz Księżyc). W odle
głości około 2,5-3 jednostek astronomicznych zaczynają się 
pojawiać pasma CN. Później w miarę zbliżania się do Słońca 
pojawiają się pasma C2, CH- jeszcze później CO i N2. Linia 
D sodu jest bardzo silna, gdy kometa znajduje się w odległości 
od Słońca mniejszej niż 0,7 jedn. astr. 

Według powszechnie dzisiaj przyjmowanego dla komet mo
delu W h i p p l e' a jądro komety byłoby aglomeracją meteory
tów lub po prostu dużym meteorytem zatopionym w lodzie po
chodzącym z kondesacji molekuł najbardziej obfitych elemen
tów z przestrzeni kosmicznej. Okludowanymi molekułami są 
najprawdopodobniej takie molekuły jak H20, NH3, CH4, C02, 
C2N2, ... Gdy kometa zbliża się do Słońca, temperatura jądra 
wzrasta, gaz okludowany wyzwala się, ulega dysocjacji a nawet 
jonizacji i daje obserwowane emisyjne widmo pasmowe, przy 
czym mechanizmem jego świecenia jest fluorescencja. 

Podczas wyzwalania się gazów, molekuły C2, CN, CH są dość 
wcześnie rozbite przez ultrafioletowe promieniowanie Słońca; 
CO i N2 istnieją dłużej i działaniem ciśnienia promieniowania 
słonecznego są odepchnięte do warkocza. Wyzwalanie się gazów 
odpowiada wzrostowi rozmiarów głowy komety; rozbijanie mo
lekuł - maleniu rozmiarów głowy. 

Forma warkocza komety wynika z ruchu tworzących go 
cząstek, odbywającego się pod wspólnym działaniem ciśnienia 
promieniowania i siły ciężkości. Krzywizna warkocza zależy od 
stosunku y między siłą przyciągania słonecznego i siłą odpy
chającą ciśnienia promieniowania. Z tego punktu widzenia 
warkocze kometarne mogą być podzielone na trzy klasy: 

l. y jest rzędu 1/1s-1/2o - warkocz prosty, 
2. y jest rzędu 1/2 - warkocz wyraźnie zakrzywiony, 
3. y jest rzędu l - warkocz jest krótki i "krępy". Oczy-
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wiście widoczność formy warkocza zależy również i od perspek
tywy - od wzajemnego położenia Ziemi i komety. 

W czasie swej ewolucji, szczególnie podczas wielokrotnych 
powrotów w okolice Słońca, komety tracą masę i stają się co
raz mniej jasne. W tym samym czasie zmienia się ich orbita, 
a ich okres obiegu dookoła Słońca może się wydłużyć lub 
skrócić. Kometa kończy swój żywot jako grupka wyjałowionych 
kamieni. Niektóre z komet rozpadają się i dają świadectwo 
swego istnienia w postaci rojów meteorów. 

Taki jest koniec komet, ale jaki jest ich początek? Skąd się 
biorą komety? Na te pytania niestety nauka nie potrafi jeszcze 
dzisiaj dać zdecydowanej odpowiedzi. Istnieją w zasadzie dwie 
grupy hipotez: hipotezy "międzygwiezdne" i hipotezy "plane
tarne". Pierwsze z nich mówią, że komety pochodziłyby z kon
densacji chmury materii międzygwiezdnej przyciągniętej przez 
Słońce. W ostatnich latach zwolennikami tej hipotezy byli m. in.: 
B o b r o v n i k o f f (1930), N o l k (1936) i L y t t l e t o n 
(1948). Nieboecność orbit hiperbolicznych byłaby spowodowana 
wytraceniem szybkości przez zderzenia na osi przyciągania wy
chodzącej ze Słońca równolegle do ruchu mgławicy. Zjawisko 
to miało nastąpić kilka milionów lat wstecz. Liczba komet 
jasnych musiała być na początku duża; obecnie komety stanowią 
tylko małą część populacji początkowej. 

W przeciwieństwie do powyżej przedstawionej grupy hipotez, 
hipotezy planetarne przyporządkowują początek komet rozbiciu 
jakiejś dużej planety. Szczątki tej planety byłyby rozproszone 
w układzie słonecznym i dawałyby początek kometom, aste
roidom i meteorom. A. van W o erka m (1948) i J. H. O ort 
(1950) wychodząc z hipotezy planety peryferyjnej rozbitej na 
wiele fragmentów perturbowanych przez Jowisza, przyjmują, 
że komety znajdują się w odległości 50 do 150 tysięcy jedno
stek astronomicznych (najbliższa gwiazda - 300 tys. jedn. astr.) 
od Słońca. Opisywałyby one orbity eliptyczne prawie kołowe 
i nigdy nie przychodziłyby w sąsiedztwo Słońca. Oort nazywa 
je kometami "nowymi". Pewne z nich, 1 na 100.000, na skutek 
perturbacji gwiazdowych, mogłyby przyjść w okolice Ziemi. 
Według danych statystycznych Oort ocenia liczbę komet 
w owym rezerwuarze na 100 miliardów. Ich masa całkowita 
byłaby mniejsza niż 1/10 masy Ziemi. W tej grupie hipotez, 
O r ł o w uważa, że komety biorą początek podczas zderzeń 
planetoid z meteorytami. W czasie takiej katastrofy, jeśli pla
netoida nie zostanie całkowicie rozbita, to przynajmniej posypią 
się odłamki. Te z nich, które osiągną prędkości paraboliczne 
i hiperboliczne opuszczą układ słoneczny na zawsze, ale część 
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z tych, które będą miały prędkości mniejsze od parabolicznych, 
może się zbliżyć do Słońca. Wskutek zbliżenia się Słońca będą 
się og1·zewać i wydzielać zawarte w nich gazy i... będziemy 
śvviadkami pojawienia się nowej komety. Na korzyść tej hipo
tezy przemawia istnienie kilku grup komet, których orbity 
przecinają się w jednym punkcie. Punkt ten byłby właśnie 
miejscem zderzenia meteorytu z planetoidą, zderzenia dającego 
początek kilku nowym kometom. 

Tak pokrótce przedstawiałby się dzisiejszy stan wiedzy o ko
metach. Mimo, że współczesne poglądy różnią sią tak bardzo 
od poglądów starożytności i średniowiecza, komety pozostają 
jeszcze i dla nas tajemnicze. Jeszcze nie pozwoliły na wydarcie 
wszystkich swoich tajemnic. Toteż każda jaśniejsza kometa jest 
pilnie obserwowana przez astronomów - daje bowiem spo
sobność zarówno do wyjaśnienia nierozwiązanych jeszcze pro
blemów jak i poznania nowych faktów. A zjawiska obserwo
wane w kometach mają nie tylko duże znaczenie naukowe. 
N a przykład molekuła C3, odkryta w widmach komet daleko 
wcześniej niż w źródłach ziemskich, ma duże znaczenie prak
tyczne. Jest bowiem molekułą pośrednią w procesie formacji 
sadzy z węglowodorów, a ten proces ma wielkie znaczenie 
przemysłowe. Porównanie kometarnych i laboratoryjnych widm 
C3 pozwoliło już na osiągnięcie ciekawych rezultatów odnośnie 
ważnego problemu tworzenia się tej molekuły. 

Rys. l. Typowe widmo kometarne (widmo komety 1941 I otrzymane przez 
P. S w i n g s a w Obserwatorium Me Donalda w Teksasie) w zakresie 

długości fal 3880-6420 A 

STANISLAW LUBERTOWICZ- Kraków 

CZTERDZIESTOLECIE CZASOPISMA "URANIA" 

W marcu 1962 roku minęło czterdzieści lat od chwili ukaza
nia się pierwszego numeru czasopisma astronomicznego 

popularnonaukowego "Urania". Czterdzieści lat stanowi pełny 
okres pracy czynnej, zawodowej w życiu człowieka. Czterdzieści 
lat to także okres, który skłania do pewnych podsumowań w ży
ciu czasopisma. 

Podsumowanie dorobku naukowego oraz popularyzator
skiego "Umnii" , jej zasług w rozbudzaniu zainteresowań astro
nomicznych, geofizycznych, astronautycznych oraz wielu in
nych pokrewnych, stanowi bez wątpienia ciekawy temat do od
rębnego, obszerniejszego opracowania. W tym miejscu skon
centrujemy się wyłącznie na stronie historycznej zagadnienia. 
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na podaniu szeregu faktów z życia samego czasopisma, jego 
strony formalnej , którą zresztą najlepiej obrazuje przedstawiona 
tabela. 

W czasokresie lat 1922-1961 ukazały się trzydzieści dwa 
roczniki-tomy czasopisma. Lata, w których " Urania" nie uka
zywała się, były następujące: 1935, 1940-1945 oraz 1947. Po
wodem pierwszej przerwy było przenoszenie redakcji z Warsza
wy do Lwowa, drugiej -wojna światowa, trzeciej - powojenne 
trudności administracyjno-finansowe. 

Ilość zeszytów wydawanych rocznie była różna. Do roku 1951 
wahała się od l do 8, od roku 1952 ustaliła się na 12. Łąoznie 
ukazało się 205 zeszytów, w tym 63 przed wojną a 142 po woj
nie światowej. Tutaj należy wyjaśnić, że jeden zeszyt obej
mował nieraz kilka numerów; tak było w latach: 1922, 1925, 
1929, 1930, 1933, 1934, 1946, 1948-1951. W pozostałych latach 
ilość zeszytów równała się ilości numerów, oczywiście mamy 
tu na myśli lata, w których "Urania" wychodziła. Do lipca 1950 
roku obok rocznika i numeru w danym roku podawano numer 
kolejny zeszytu lub numeru. Ze względu na dwuznaczność na
leży tutaj dać wyjaśnienie. Otóż w latach 1922-1928 podstawą 
numeracji kolejnej był "numer", w latach 1929-1939 - ze
szyt, zaś w latach 1946-1950 - znowu numer. Stąd podlicza
jąc ilości numerów, które wyszły w danym roku otrzymamy 
dla numeru 12/1961 liczbę 250 1) - a więc - jak z tego widać 
jubileuszową. Obliczając tę liczbę dla tego samego numeru, 
przy przyjęciu za podstawę ostatnią, kolejną liczbę numeru po
daną przez Redakcję w czerwcu 1950 roku - otrzymamy 239. 

"Urania" przez cały czas swego istnienia wychodzi w forma
cie A5, lub w latach przedwojennych w formacie nieco 
większym, lecz bardzo do tego zbliżonym. Łączna ilość 
stron wydawnictwa osiągnęła w omawianym czterdziesto
leciu 6330, nie wliczając w to: spisów treści poszczególnych 
roczników, stron wkładkowych z fotografiami, okładek - także 
przeważnie . zapełnionych treścią. Łącznie z tymi nienumero
wanymi stronami "Urania" miałaby na koniec roku 1961 -
objętość około 7500 stron. W latach przedwojennych rocznie 
ukazywało się od 16 do 166 stron druku. W latach powojennych 
1946-1951 od 132 do 272 stron rocznie, zaś od 1952 roku ilość 
ta ustaliła się na 380-388, z tym że w roku 1959 osiągnęła 

1) Dla ścislości należy zaznaczyć, że przed rokiem 1922 ukazaly się 
4 numery "Uranii" wydanej przez "Kolo Milośników Astronomii" za
wiązane w Warszawie po I wojnie światowej (wg J. S. - Z dziejów 
PTMA, "Urania" 1948, nr 4--6, s. 43--45.) 



URANIA 137 

swoisty rekord - 440 stron. W latach przedwojennych ukazało 
się łącznie 1482 strony, w powojennych - 4848. 

Siedziba redakcji czasopisma zmieniała się, lokując się 
w różnych okresach w trzech miastach. W latach 1922-1934 
i od 1959 w Warszawie, w latach 1936-1939 we Lwowie, zaś 
w latach 1946-1958 w Krakowie. W Warszawie ukazało się 
17 roczników, w Krakowie 11, we Lwowie 4. 

Przeglądając zeszyty czasopisma przewijają się też przed na
szymi oczyma różne nazwiska redaktorów naczelnych. I tak 
w 1922 roku rozpoczął redagowanie Uranii Felicjan Kęp i ń
s k i 2). Edward S t e n z piastował tekę redaktora w latach 
1923-1925 i 1933. Eugeniusz Rybka był naczelnym redakto
rem w latach 1925-1929, 1931 i 1936-1939. Lucjan Orki s z 
w latach 1930-1934. Przejściowo, w roku 1926 pojawia się na 
tym stanowisku nazwisko Maksymiliana B i a l ę c k i e g o oraz 
w roku 1932 M. Kowalczewskiego. 

Powojnie w latach 1946 i 1948-1949 redaktorem naczelnym 
był Jan G a d o m ski, w latach 1950-1955 Stefan P i o
t r o w ski, w roku 1955 tekę redakcyjną przejął Konrad Rud
n i ck i, w 1956 - Adam S trza l k o w ski, zaś w 1959 -
i piastuje ją do dziś- Andrzej Wrób l e w ski. W roku 1956 
i 1958 przez kilka miesięcy nie podawano nazwiska naczelnego 
redaktora; należy przyjąć, że odpowiedzialnym za pismo w tych 
okresach był przewodniczący Rady Redakcyjnej- Włodzimierz 
Zon n. 

Jak widzimy z tego przeglądu, najdłużej na stanowisku na
czelnego redaktora, bo przez lat 10, był przed wojną Eugeniusz 
Rybka, zaś po wojnie - Stefan Piotrowski. 

Ogólnie z tego, co dotychczas powiedziano, wynika, że pismo 
przeżywało - zresztą wraz z całym społeczeństwem polskim -
różne koleje losu, jednak od szeregu lat nastąpiła zupełna 
stabilizacja i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek mogło ją teraz 
zachwiać. Zarówno szata zewnętrzna, jak i zawartość treściowa 
wykazuje stały, zasadniczy postęp, i należy sobie życzyć, by 
ta stała tendencja postępu przyświecała redakcji nadal, przy
nosząc dobre owoce. 

Przy tej okazji chciałbym zaapelować do Redakcji o przy
wrócenie dwu zaniechanych na przestrzeni lat zwyczajów. 

Pierwszy - to zwyczaj podawania liczby kolejnego numeru, 

2) Przy nazwiskach wszystkich redaktorów "Uranii" pominięto tytuły 
naukowe, z uwagi na to, że na przestrzeni lat przybywało - przynajmniej 
niektórym - tytulów i autor, nie mogąc rozstrzygnąć wątpliwości, który 
tytuł podać - czy z okresu piastowania teki redaktorskiej, czy obecny, 
zrezygnował z tego w ogóle, przepraszając za to P. T. Fanów Redaktorów. 



Rocznik Rok (tom) 
-- l 

l l 2 

. 1922 1 I 
1923 II 
1924 III 
1925 IV 

1926 1 V 

1927 VI 

l i 1928 VII 
1929 l VIII 
1930 IX 
1931 X 

1932 XI 

1933 XII 

1934 XIII 
1935 - l 1936 XIV 
1937 XV 
1938 XVI 
1939 XVII 
1940 -

1 1941 
-

1942 -
1943 -
1944 -

Charakterystyczne dane o czasopiśmie .. Urania" tom I-XXXII 
" 

Ilość ze· Ilość nu- Nume:acja Stron w 
Streszczenia Redaktor 

szytów . koleJna roczniku 
w języku naczelny 3) merow od-do obcym 

3 4 5 6 7 8 

3 4 1-4 106 francuski F. Kępiński 
2 l 5 16 francuoki E. Stenz 
l l 6 20 francuski E. Stenz 
3 4 7-10 104 francuski E. Stenz 

E. Rybka 
4 4 11-14 128 francuski E. Rybka 

M. Białęcki 
4 4 15-18 140 francuski 

(do nr 17) E. Rybka 
4 4 19-22 116 - E. Rybka 
8 lO 23-30 166 - E. Rybka 
2 4 31-32 64 - L. Orkisz 
5 5 33-37 86 - L. Orkisz 

E. Rybka 
5 5 38-42 80 - L. Orkisz 

M. Kowalezewski 
3 8 43-45 56 - L. Orkisz 

E. Stenz 
2 4 46-47 40 - E. Rybka 

- - - - - -
5 5 48-52 100 - E. Rybka 
5 5 53 - 57 100 - E. Rybka 
5 5 58-62 100 francuski E. Rybka 
3 3 63-65 60 francuski E. Rybka 

- - - - - -
- - - - - -
-- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Siedziba 
redakcji 

9 

l Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

Warszawa 

Warszawa 

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 

Warszawa 

Warszawa 

Warszawa 
Warszawa 
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Lwów 
Lwów 
Lwów 
Lwów 

-
-
-
-
-
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l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 

1945 - - - - - - - -
1946 XVIII 3 6 66-71 132 - J. Gadomski Kraków 
1947 - - - - - ,_ - -
1948 XIX 4 12 72-83 160 - J. Gadomski Kraków 
1949 XX 4 12 84-95 192 - J. Gadomski Kraków 
1950 XXI 5 12 96-1011

) 192 ang., ros. S. Piotrowski Kraków 
1951 XXII 6 12 - 272 ang., ros. S. Piotrowski Kraków 
1952 XXIII 12 12 - 384 ang., ros. S. Piotrowski Kraków 
1953 XXIV 12 12 - 380 ang., ros. S. Piotrowski Kraków 
1954 XXV 12 12 - 288 ang., ros. S. Piotrowski Kraków 
1955 XXVI 12 12 - 384 ang., ros. S. Piotrowski 

K. Rudnicki Kraków 6) 

1956 XXVII 12 12 - 388 ang., ros. K. Rudnicki 
W. Zonn 4) 

A. Strzałkawski Kraków 
1957 XXVIII 12 12 - 384 ang., ros. A. Strzałkawski Kraków 
1958 XXIX 12 12 - 384 ang., ros. W. Zonn 4) Kraków 
1959 XXX 12 12 - 444 ang., ros. A. Wróblewski Warszawa 
1960 XXXI 12 12 - 384 - A. Wróblewski Warszawa 
1961 XXXII 12 12 - 384 - A. Wróblewski Warszawa 

---
40 32 205 250 (239) 1) 6330 2) franc. 73/4 X W-wa 17 

ang., ros. Lwów 4 
10 tomów Kraków 11 t. 

l) Numeracji kolejnych zaniechano od l. VII 1950 2) Nie wliczano: spisów treści roczników, wkładek fotogra
ficznych, okładek - co razem dało by dodatkowo ponad 1000 stron. 3) Jeżeli w ciągu roku następowały zmiany 
na stanowisku naczelnego redaktora, podano w tabeli dwa nazwiska w kolejności pełnienia funkcji. 4) Przewod
niczący Rady Redakcyjnej (w czasie, gdy nie podawano nazwiska Redaktora Naczelnego). 5) Obliczony numer 
kolejny od nr 101 w 1950 do nr 12 w 1961 r. 6) Od kwietnia 1955 r. do kwietnia 1950 r. redakcja mieściła się 
w Warszawie. 

c: 
~ 
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c..> 
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obok numeru bieżącego w danym roku. Proponuję z trzech na
suwających się możliwości: np. dla numer u 5/1962 przyj ąć "nu
mer 255", a jednorazowo w nawiasie, (tylko przy numerz~ 
5/ 1962) także "zeszyt 210". Natomiast nawiązanie do zaniechanej 
w 1950 roku numeracji gubiło by nadalll numerów, a nie odda
wało by i tak liczby zeszytów. Zwyczaj podawania kolejnych nu
merów od początku wydawnictwa jest moim zdaniem bardzo po
żyteczny i stosowany przez prawie wszystkie redakcje, a świad
czy o ich trwałości i długowieczności. Tak np. przyrodniczy 
"Wszechświat" 3) dorobił się już na koniec 1961 r. numeru 1927. 

Drugi zaniechany zwyczaj - to podawanie treści numeru 
w językach obcych. Zwyczaj ten był praktykowany w "Uranii" 
w latach 1922-1927 (do nr 17) i w latach 1938-1939, z tym, 
że językiem obcym treści numeru był francuski. Po wojnie 
w latach 1950-1959 treść numeru podawano w tłumaczeniu na 
języki: rosyjski i angielski. Potem zwyczaju tego zaniechano, 
a szkoda, gdyż szereg numerów "Uranii" idzie za granicę, 
a z drugiej strony takie obcojęzyczne podanie treści - podnosi 
w swoisty sposób rangę pisma. Może przy okazji warto by po
myśleć, czy na końcu artykułów nie podawać również krótkich, 
obcojęzycznych streszczeń. Sam powojenny dobór języków wy
dawał się bardzo słuszny. 

Na zakończenie nawiążę do artykułu Andrzeja S l o w i k a 
"W sprawie obserwacji w PTMA" 4). Postulowana przez autora 
myśl stworzenia nie tylko zorganizowanych obserwacji amator
skich, lecz również i możliwości ich publikowania jest na pewno 
bardzo cenną inicjatywą. Wydaje mi się tylko, że "powielane, 
periodyczne "Biuletyny", wydawane przez poszczególne sekcje 
obserwacyjne - jak to postuluje autor cytowanej publikacji -
nie spełniłyby swej roli z wielorakich względów. Dlatego też, 
podejmując w zasadzie myśl Andrzeja Słowika proponuję roz
szerzenie w miarę możliwości objętości "Uranii", lub też zwięk
szenie ilości wydawanych w roku zeszytów i znalezienie w niej 
miejsca na publikowanie wszystkiego, co stanowi ciekawszy 
dorobek członków Folskiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii. W ten sposób "Urania" jeszcze lepiej spełniać będzie 
swój cel, któremu wiernie od czterdziestu lat służy. 

3) "Wszechświat" wychodził w latach 1882-1914 w Krakowie jako 
"Tygodnik popularny poświęcony naukom przyrodniczym"; wznowiony 
w roku 1927 wychodzi do dziś - z przerwą w latach wojenych 1940- 1944. 
Do roku 1955 wychodziło od 1- 27 numerów rocznie, od 1956 - po 12 
numerów rocznie. 

4) .,Urania" 1962, nr 2, s. 43--45. 
5) Za podstawę opracowania niniejszego artykułu służyły roczniki 

I-XXXII "Uranii". 
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KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie 

Jako dalszy ciąg kroniki satelitarnej (Urania XXXII, 209) podajemy 
wykaz nowych lokat na orbitach okołoziemskich w czasie : 1961 VI 16-
X 13. 

Po-
cząt-

kawy Początkowa 
Data okres wysokość Masa Nazwa satelity startu obie- perigeum w kg Cel 

w 1961 r. g u i apogeum 
w w km 

minu-
t ach 

Discoverer XXV 16. VI 90.9 223 417 9!\0 Udane wodow. 
Transi·t IV 29. VI 103.8 895 1012 79 Nawigacyjny 
Injun 29. VI 103.8 895 1012 18 Zorze polarne 
Greb II 29. VI 103.8 895 1012 25 Prom. Rentgena 
Tiros III 12. VII 98.8 740 826 129 Meteorolog. 
Midas III 12. VII 161.5 3349 3542 1572 Prom. podczerw. 
Sputnik XII 6. VIII 88.6 178 257 4731 Lot H. Titowa 
Explorer XII 15. VIII 1586 454 76000 38 Magnetyzm 
Ranger I 23. VIII 91.2 168 500 305 Prom. kosmicz. 
Explorer XIII 25. VIII 99.8 450 980 51 Meteory 
Discoverer XXIX 30. VIII 91.6 średnio 353 950 Wodow. zasobn. 
Discoverer X~ 12. IX 90.9 230 l 398 950 Wychwyt zasob. 
Merkury 13. IX 87.3 159 225 1250 Obieg mechan. 

pilota 
Discoverer XXXI 17. IX 91,0 średnio 324 950 Nieudany powr. 

l 
Discoverer 

205 l XXXII 13.X 89.6 283 950 Wychwyt w pow. 

W czasie 119 dni przybyło 15 satelitów, tj . średnio jeden c01 8 dni. 
Niektóre odstrzały dawały 2 lub nawet 3 satelity na tej samej orbicie. 
Najefektowniejszym osiągnięciem był niewątpliwie dobowy pobyt na 
orbicie majora Hermana T i t o w a i jego powrót na spadochronie na 
Ziemię. Problem powrotu z orbity satelitarnej wydaje się już zasadniczo 
rozwiązany: 5 powrotów zasobników Sputników i 9 Discovererów. Z cie
kawostek technicznych warto wspomnieć 2 kg baterię nuklearną Tran
sita IV z prętami plutonu 238, która ma pracować kilka lat oraz odstrzał 
Mida~a III z orbity satelitarnej, podobnie jak rakiety wenusjańskiej ze 
Sputnika VIII. 

Oprócz satelitów krążą ich ostatnie rakiety nośne oraz odrzucone za
słony. Według ,,Weltraumfahrt" (1961, VI) stan na dzień 15. XI. 1961 r. 
był następujący : na orbity weszło dotychczas 80 satelitów, z czego "na 
chodzie" było 38. Relacje radiowe podawały 15 obiektów. Ponadto okrą
żają Słońce 4 sztuczne planetoidy, wszystkie już "milczące". 

J. Gadomski 
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Jeszcze o zakryciu Regułusa przez Wenus 

Jak pamiętamy, 7 lipca 1959 r . nastąpiło zakrycie gwiazdy alfa Lwa 
(Regulus) przez Wenus. Pozwolilo ono nieco rozszerzyć naszą wiedzę 
o atmosferze planety. Zjawisko to było obserwowane na większą skalę 
przez G. i A. d e V a u c o u l e u r s w obserwatotrium de Houga (Fran
cja, dep. Gers) przy współpracy Obserwatorium Harvard. Używano po
dwójną lunetę 20 cm i teleskop 30 cm. Pvogram prac przewidywal po
miary astrometryczne i pomiary jasności zakrywanej gwiazdy za pomocą 
fotometru fotoelektrycznego. Obserwacje astrometryczne polegały na 
dokładnym wyznaczeniu średnicy kątowej Wenus. Srednica ta znana jest 
z małą dokładnością; zakrycia gwiazd dają na promień kątowy wartość 
a:'70 (z odległości l j . a.) , natomiast przejścia przed tarczą słoneczną 
o wiele mniej, bo 8:'41. W pierwszym wypadku otrzymujeroy liniowy 
promień Wenus równy 6310 km, w drugim zaś - 6096 km. Srednicę 
zwiększa refrakcja zachodząca w atmosferze planety, która powoduje, 
że gwiazda niknie nieco przed rzeczywistym zakryciem. Z wielkości 
refrakcji można wnioskować o budowie atmosfery. 
· Podczas zakrycia Regulusa wyznaczono momenty, w których blask 
gwiazdy byl osłabiony o 0,75 wielkości i stąd otrzymano · na promień 
kątowy: 

o (z0 ) = a:'506 ± o:'oo3 
Biorąc pod uwagę promień kątowy z przejść przed Słońcem : 

a (ze)= 8:'41 ± o:'ol 
otrzymano wysokość warstw odpowiedzialnych za refrakcję: 

Z0 - ze = 70 ± 8 km 

· Aby wyznaczyć średnią temperaturę wprowadzono wielkość H na
zwaną wysokością jednorodnej atmosfery, przy czym H wyraża się 
wzorem: H = RT/g~, gdzie R - stała gazowa, ~ średnia masa cząstecz
kowa gazów, g - przyspieśzenie siły ciężkości. Z pomiarów (z0-zc) de 
Vaucouleurs wyznaczyli H równe 6,8 ± 0,2 km, co pozostaje w zgodzie 
z obserwacjami M ar ty n o w a i P e s p er g e l i s a (H = 6 km). Po 
podstawieniu danych otrzymano wynik T = 7,0 ~°K (6,3 ~ obserwatorzy 
radzieccy). Większe kłopoty sprawlało określenie ~· De Vaucouleurs przy
jęli na ~ wartość 42,5 zakładając następujący skład atmosfery: C02 
90°/o, N2 - 90fo, argon i inne gazy - lOfo, i otrzymali temperaturę: 

T= (297 ± 1o) •K = (23 ± lO) •c 

Jeżeli ilość azotu jest większa, to przy ~ = 35 temperatura nad warstwą 
chmur będzie -28°C. Trzeba tutaj zaznaczyć, że temperaturę -33°C 
otrzymano badając promieniowanie podczerwone powloki chmur Wenus. 

Obserwacje francuskie pozwolily wyznaczyć przybliżoną wartość ciś
nienia na wysokości chmur p = 2,6 ± 0,13 dyn/cm2 oraz gradientu tempe
ratury z wysokością wynoszącego 3° na km. Prawdopodobnie więc tem
peratura "obserwowana" za pomocą radioteleskopów (250°C-350°C) jest 
wielkością charakterystyczną dla wysokich jonosferycznych warstw atmo
sfery Wenus. 

(wg Annales de l'Observatoire du Houga, vol. III, 1960) 

Slawomir Ruciński 
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OBSERWACJE 

JAN MERGENT ALER - W r o c l a w 

Aktywność Słońca w 1961 r. 

Plam na Słońcu jest coraz mniej. W rokUJ 1961 bywały już nawet takie 
dni, kiedy nie zauważono żadnej plamy, co wystąpiło specjalnie wyraźnie 
w polowie grudnia; ale średnio aktywność utrzymywała się nadal na dość 
wysokim poziomie, choć spadek był niemniej szybki niż w roku poprzed
nim. Ilość dni obserwacyjnych była rekordowo duża, wynosiła 347 dni. 
Do całkowitego wykorzystania wszystkich dni rokUJ zabrakło więc tylko 
18 dni, głównie w listopadzie i grudniu. 

Obserwowali Słońce: M. A. A bram o w i c z (Gdańsk-Oliwa), 
A. Barbacki (Nowy Sącz), S. R. Brzostkiewicz (Dąbrowa Gór
nicza), J. Jabłoński (Gdańsk-Oliwa), J. Jak i m i e c (Wrocław), 
W. Ja m a (Chorzów), T. Kalin o w-ski (Myślenice), J. Kas z a 
(Ruda Sląska), J. Kazi m i er o w ski (Kalisz), A. Klimek (Chorzów), 
W. Kop i c z e ń ski (Chorzów), Z. K o r dyl e w ski (Wrocław), 
B. Kry g i er (Chorzów), J. P a g a c z e w ski (Kraków), B. Rom p o l t 
(Wrocław), W. S z y m a ń ski (Dąbrowa Górnicza), J. U l a n o w i c z 
(Ostrowiec Swiętokrzyski), J. W i e c z orek (Grodziec), L. W o h l f e i l 
(Gdańsk-Oliwa), K. Woź n i ak (Chorzów). Największe ilości dni ob
serwacyjnych mieli: A. Barbacki (330), R. Brzostkiewicz (230), B. Kry
gier (163), J. Kasza (142). 

W ostatnich dniach grudnia 1960 r. zaznaczył się dość wyraźny wzrost 
aktywności Słońca, co zdawało się zapowiadać zwolnienie szybkiego bar
dzo spadku ilości plam. Już jednak po kilku dniach nastąpił ponowny 
spadek, tak silny, że w polowie stycznia widoczna była tylko jedna nie~ 
zbyt obfita w plamy grupa. Po przejściowym wzroście w początku lutego, 
16 lutego po raz pierwszy na gałęzi opadającej tego cyklu polscy abser
watorowie nie zaobserwowali ani jednej plamy. W lepszych warunkach 
obserwacyjnych jednak w dniu tym udało się dostrzec jedną grupę, skła
dającą się z kilku plam. W drugiej polowie lutego ilość plam wzrosła 
nieco i zwiększała się nadal aż do początku kwietnia, kiedy liczba 
względna osiągnęła wartość 102. Po spadku ilości plam w ciągu następ
nych dni, w ostatnim dniu kwietnia mamy znowu liczbę 102. SreJinio 
wahając się około 60-50 trwa ten poziom aktywności do pierwszej de
kady czerwca, kiedy następuje szybki wzrost i zostaje osiągnięte roczne 
maksimum w postaci liczby względnej równej 150. Zasadniczy spadek 
ilości plam następuje dopiero w drugiej polowie października, kiedy ilość 
grup i plam w nich zawartych staje się już tak mała, że średnie mie
sięczne spadają poniżej 40. 

Można by więc tak pokrótce scharakteryzować spadek aktywności. 
W grudniu 1960 r. i styczniu 1961 r. następuje dość gwałtowny spadek 
aktywności, przez następne miesiące poziom nie obniża się więcej, na
stępny skokowy spadek zaznacza się ponownie w październiku. Jeżeli 
dalszy spadek będzie równie szybki - kto wie, czy już w końcu bieżą
cego roku nie wystąpi minimum i czy przewidywany jako rok spokojnego 
Słońca okres 1963-1964 nie będzie okresem ponownego wzrostu aktyw
ności. Trudno to przewidzieć, choć prognozy różnych autorów na ten 
temat wyraźnie wskazują na to, że tempo spadku aktywności powinno 
ulec zwolnieniu. Srednia roczna za r. 1961 wypadła równa 

R = 52,8 
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W tym m1e]scu Wlmenem przeprosić czytelników "Uranii" za błąd, 
jaki wkradł się do poprzedniego zestawienia w "Uranii", w nr 5 z ub. r. 
Podano tam błędnie jako średnią roczną za 1960 r. wielkość zbyt małą, 
powinno być dla roku 1960 średnia roczna R = 106,7, a spadek po ma
ksimum nie 63, ale 54, więc także bardzo szybki. Spadek obecnie obser
wowany czyli różnica pomiędzy liczbami rocznymi 1960 i 1961, jest przy
padkowo zapewne, zupełnie identyczny i wynosi także 54. 

Pomimo znacznego spadku aktywności trafiały się jeszcze w 1961 r. 
dość duże grupy plam. Jedna z nich osiągnęła 2 stycznia powierzchnię 
1379 milionowych części półkuli Słońca; inna - największa z obserwo
wanych w tym roku - zajęła na powierzchni Słońca 12 lipca obszar 
równy 1439 milionowych pólkuli słonecznej i wreszcie trzecia o po
wierzchni 1321 osiągnęła maksimum 2 września. W następnych miesiącach 
nie obserwowano już tak wielkich grup, ale jeszcze w grudniu wystąpiły 
grupy o dość dużych powierzchniach. Wedlug wizualnych ocen W. Szy
mańskiego grupa z 12 lipca miała powierzchnię 3280, a grupa z 2 wrze
śnia osiągnęła powierzchnię równą 3206 milinowych pólkuli słonecznej. 
Z pomiarów w Rzymie otrzymano 1512 dla pierwszej i 1382 dla drugiej 
grupy. 

Na wykresie podano dzienne średnie wartości liczb Wolfa, które po
łączono Hnią ciągłą. Linią przerywaną połączono średnie miesięczne war
tości, duże kółko na początku lipca zaznacza średnią roczną. 

Na zakończenie chciałbym gorąco 'podziękować współpracownikom 
w obserwowaniu Słońca, współpracownikom, których jest coraz więcej. 
Jak widać z zestawienia na początku tej notatki, brało udział w obser
wacjach 16 miłośników astronomii, a więc rekordowo liczny zespół, 
większy niż któregokolwiek z dotychczasowych lat. 

JOZEF SALABUN- Chorzów 

Geometryczne ujęcie III-go prawa Kepiera (II) 

Sztuczne satelity Ziemi 

W tabeli 2 zestawione są te parametry sztucznych satelitów, które 
potrzebne są do obliczenia współrzędnych punktów na osiach nomo
gramów. Srednia odległość satelity od Ziemi równa się polowie sumy 
z odległości jego od powierzchni Ziemi w perl- i apogeum oraz średnicy 
Ziemi. Jest to polowa wielkiej osi elipsy (kolumna 4). Sradek masy Ziemi 
leży w jednym z ognisk elipsy, po której satelita krąży. Promień Ziemi 
w tych obliczeniach wynosi 6370 km. Podstawę do sporządzenia obu skal 
nomogramu na rys. 5 stanowi względny okres (T0 ) najdalszego w tym 
zestawieniu satelity Vanguard 3, oraz warunek: 

Z równania 
mT log 1,395 = 60 cm 

obliczamy 
mT = 415,1 cm 

Sputnik Wostok 2 znajduje się bliżej Ziemi niż Sputnik l l. dlatego 
jego względna średnia odległość od Ziemi oraz względny okres obiegu 



, 
Odległość Połowa du-

Lp. Satelita Ziem i Ziemi w żej osi 
perigeum elipsy w km 
i apogeum a n 

--
l 2 3 4 

l Sputnik l 205 6947 
950 

2 Sputnik 2 200 7305 
1670 

3 Sputnik 3 198 7402 
1867 

4 Eksplorer 4 262 7606 
2210 

5 Eksplorer l 364 7864 
2540 

6 Eksplorer 3 188 7864 
2800 

7 Echo l 1462 7984 
1766 

8 Vanguard 3 511 8500 
3750 

9 Wostok 2 178 6587 
257 

-
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wokół Ziemi wyrażają się liczbami nmiejszymi od jedności, z czego wy
nikają wartości ujemne parametrów odległości i czasu w skali logaryt
micznej . 

Na tym nomogramie parametry Księżyca - naturalnego satelity 
Ziemi - wyznaczają punkty na osi (R) w odległości: 

mRlog 55,73 = 723,3 cm 

zaś na osi (T) w odległości : 

2360591 
roTlog ~ = 415,1 log 408,9 = 1084,9 cm 

(Na rys. 5 odcinek polożony niemal pionowo odpowiada Księżycowi; jest 
on odchylony od pionu o lcąt l 0 18'39"). 

Na szczeólną uwagę zasługuje położenie na nomogramie odcinka od
powiadającego satelicie Echo l. Odcinek ten nie przechodzi przez wspólny 
punkt przecięcia się wszystkich pozostałych odcinków. 

Ten nieprawidłowy przebieg odcinka można tłumaczyć niedokładno
ścią parametrów orbity albo perturbacjami spowodowanymi przez gra
witację lub ciśnienie promieniowania słonecznego, czy też silę magneto
elektryczną. 

Nacisk spowodowany 'Ciśnieniem światła na Echo l jest nieduży, gdyż 
średnica tego satelity wynosi 30 m, a ciśnienie światła słonecznego w od
ległości jednostki astronomicznej równa się w przybliżeniu jeden mili
gram na metr kwadratowy. Pochodząca stąd sila działająca na polowę 
powierzchni Echa l wynosi około 0,7 G. Masa tego satelity wynosi 62 kg, 
stąd wartość przyspieszeni?/ jakie on nabywa wynosi około 0,01 cm/sek2• 

Perturbacje spowodowan"e ciśnieniem światła są więc zbyt małe, ażeby 
następstwa ich . były dostrzegalne. 

Tabela 3 
Wyznaczanie średnich odległości satelitów Ziemi z okresów ich obiegów 

p n 
p n an = Rn at 

Okres obie-
p;-=Tn 

mTlogTn mRlogRn a n Srednia od-
Lp. Względny -= R ległość w gu w mi- okres w cm w cm at n km od środ-nutach obiegu ka Ziemi 
--

l 2 3 4 5 6 7 

l 90 l 0,00 0,00 1,000 6647 
2 95 1,0555 11,25 11,25 1,037 6893 
3 100 1,111 21,93 21,93 1,073 7132 
4 105 1,1666 32,03 32,03 1,108 7365 
5 110 1,222 41,78 41,78 1,143 7597 
6 115 1,272 50,14 50,14 1,174 7803 
7 120 1,333 60,00 60,00 1,212 8056 

Obserwacje dowiodly, że Echo l oddala się od Ziemi i że wyraźne 
perturbacje występują w czasie wybuchów na Słońcu. Te dwa fakty 
przemawiają z01 działaniem siły ~gnetoelektrycznej na Echo l, która 
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pochodzi stąd, że satelita ten posiada ładunek elektryczny i porusza się 
przez pole magnetyczne Ziemi. W czasie burz magnetycznych spowodo
wanych wybuchami na Słońcu występują perturbacje wskutek nakłada
nia się pola magnetycznego spowodowanego wybuchami na pole magne
tyczne Ziemi. 

Nomogram na rys. 6 służy do wyznaczania średnich odległości sate
litów od środka Ziemi oraz ich średnich odległości od powierzchni Ziemi 
z okresów ich obiegów. Nomogram ten sporządza się podobnie jak po
przednie. 

Na osi (T) przy zerze skali czasowej umieszczamy okres obiegu 90 mi
nut, który przyjmujemy jako jednostkę. Odpowiadająca temu okresowi 
średnia odległość satelity od środka Ziemi wynosi 6647 km, którą przyj
mujemy również za jednostkę odległości (tabela 3, kolumna 2 i 7). Te 
dwie dane stanowią podstawę do zbudowania skali, a więc znalezienia 
wspÓłrzędnych potrzebnych punktów. • 
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Punkty na skali czasowej wyznaczone zostały co 5 minut w granicach 
od 90 do 120 minut. Na podstawie równania: 

120 
mTlog 90 = 60 cm 

obliczamy współczynnik mT, określając przy tym wielkość skali: 

mT = 479,86 cm 

Chcąc, ażeby zakresom obu skal odpowiadały równe odcinki na nomo
gramie, należy załorl:yć, że: 

3 
mR = 2 mT = 719,79 cm 

Punkt przecięcia się wszystkich odcinków leży w tym wypadku w środku 
prostokąta, którego równoległymi bokami są zakresy skal (R) i (T). 

Na podstawie wartości zestawionych w kolurnnie 4 nanosimy punkty 
na osi (T). Dla małych interwałów czasu można stosować interpolację 
liniową, aczkolwiek jest to skala logarytmiczna. 

W kolurnnie 5 współrzędne punktów na osi (R) odpowiadające współ
rzędnym punktów na osi (T) w kolumnie 4 są sobie równe, gdyż, na ta
kim nomogramie zachodzi prawo środkowej symetrii punktów, a co za tym 
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idzie - i odcinków. Ta własność jest istotną cechą tego rodzaju norno-
3 

gramów, dla których spełniony jest warunek: rnR = 2 rnT· Na podsta-

wie wartości zestawionych w kolurnnie 5 obliczarny średnie wartości 
odległości satelitów od środka Ziemi (kolumna 7) i nanosimy każdą 
z nich na osi odległościowej w tym punkcie, w którym odcinek popro
wadzony z odpowiedniego punktu osi czasowej poprzez wspólny punt 
przecięcia się odcinków - przetnie oś (R). 

Na osi liczbowej (R) można teraz oznaczyć powyższą metodą punkty 
odpowiadające średnim odległościom co 200 km. (Na rys. 6 oznaczono je 
po lewej stronie osi (R)). Po prawej stronie osi (R) wypisane są liczby 
odpowiadające średnim odległościom satelitów od powierzchni Ziemi (h). 
Wartość na średnią odległość h satelity obliczarny z różnicy liczby wy
pisanej po lewej stronie osi (R) i promienia Ziemi, którego długość przy
jęto równą 6370 km. 

Korzystalem z danych: P. Ku l i k o w ski: Poradnik milośnika 
astronomii; Astronautyka (kwartalnik); Astronomische Rundschau. 

Rysunki w tekście są pomniejszone w stosunku l : 8 względem wy
miarów podanych w opisach nomogramów. 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

28. V. 585 r. p. n. e. - zaćmienie słońca przepowiedziane przez Talesa 

Przed 2547 laty w dniu 28 maja 585 r. p. n. e. nastąpiło całkowite za
ćmienie Słońca w basenie Morza Sródziernnego przepowiedziane przez 
Talesa. Było to pierwsze tego rodzaju zjawisko przewidziane przez astro
nomów greckich. W dniu tym toczyła się rozprawa orężna w Azji Mniej
szej nad rzeką Halys pomiędzy wojskami Medów i Lidyjczyków. Gdy 
nieoczekiwanie pole bitwy ogarnęły za dnia ciemności nocne, przerażeni 
żołnierze porzucili broń i uciekli. Na plac boju nie powrócili. Zawarto 
pokój. 

T a l e s, który żył w latach 640-560 p. n. e., by l założycielem jońskiej 
szkoły filozofów. Odegrała ona ważną rolę w nauce greckiej. Tales dużo 
podróżował. Przebywał też w Egipcie, gdzie - według P l u t a r c h a -
wymierzył w obecności faraona A m a s i s a wysokość piramidy na pod
stawie długości rzucanego przez nią cienia, który porównał z cieniem 
pionowo ustawionej laski o znanej długości. Mial znaczny zakres wiado
mości z geometrii. Musiał znać okres powtarzania się zaćmień, zwany 
Saros, który liczy 6585d,32 i odpowiada dokladnie 223 miesiącom syno
dycznym. 

J. Gadomski 

Z KORESPONDENCJI 

Obserwacje astronomiczne członków PTMA 

W sprawie tej, tak ważnej, ożywia się dyskusja. Jako redaktor "Do
datku naukowego do Uranii" chciałem dodać kilka uwag. 

Wydaje mi się, że liczba kilkudziesięciu obserwatorów PTMA jest 
wynikiem zaistniałych warunków. Tak się bowiem składa, że nie mając 
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do dyspozycji obserwatorów z odpowiednim wyposażeniem możemy liczyć 
jedynie na wizualne dostrzeżenia fotometryczne, a te wymagają przecież 
specjalnego talentu. Dodajmy do tego konieczność niedosypiania przy 
równoczesnych studiach czy pracy zawodowej, dużą ilość pracy rachun
kowej, jakiej wymaga wyzyskanie zebranego materialu i wreszcie slabe 
widoki opublikowania wyników- wszystko to nie może zbytnio zachęcać 
obs rwatorów. Nie nadążamy te-.i: z wydrukowaniem ich prac. Zapewne 
tyrn tłumaczy się fakt, że niektóre ośrodki PTMA ze szkodą dla organiza
cji macierzystej oddają sw:e plony obserwacyjne innym instytu<:jom 
naukowym. Jest to niewątpliwie nienormalny objaw, który należało by 
usunąć. 

Jest znamienne, że w ostatnich sześciu latach ukazały się drukiem 
zaledwie trzy roczniki ,.Dodatku". Dlaczego? Powodem byl notoryczny 
brak środków finansowych nawet na najmniej kosztowną metodę kli
szową. Czy nie mogliby nasi planiści tej sprawy znormalizować, podob
nie jak to zrobiono z "Uranią", której "Dodatek" jest przecież trzynastym 
zeszytem? Należałoby wstawić w coroczny budżet PTMA na ten cel 
kwotę, która stanowi zaledwie 1-20/o ogólnych wydatków. Da się to 
z latwaścią wygospodarować. Dlaczego "Dodatek" pozostawia się poza 
nawiasem budżetu? Idzie przecież nie tylko o podtrzymanie za palu do 
obserwacji, który udalo się wzniecić, ale i o prestiż wobec obserwatoriów 
zagranicznych, które nadsyłają regularnie komplety swych wydawnictw 
o wartości przewyższającej wielokrotnie nasze koszta wydawnicze. Tego 
nie można nie doceniać. 

J. Gadomski 

W sprawie wydania "Dodatku Naukowego do Uranii" 

Mając możność zapoznania się z treścią notatki Dr J. Gadomskiego 
przed oddaniem jej do druku; w której porusza on sprawę systematycz
nego planowania w budżecie Towarzystwa wydatków związanych z co
rocznym wydawaniem "Dodatku Naukowego do Uranii" - pragnę 
w kilku zdaniach przedstawić aktualną sytuację. 

Jest rzeczą słuszną, iż "Dodatek Naukowy" powinien stać się "trzy
nastym zeszytem Uranii" ukazując się corocznie, jak i niewątpliwą jest 
konieczność rozładowania istniejącego nagromadzenia obserwacji z lat 
ubiegłych oraz obserwacji dokonywanych przez Członków Towarzystwa 
bieżąco. Prawdą jest, iż od roku 1956 ukazały się dopiero trzy zeszyty 
"Dodatku", ale powiedzieć trzeba także, iż w ciągu ostatnich dwu lat 
wydano dwa zeszyty "Dodatku" (1960 i 1961). W roku 1962 Kurator 
PTMA Prof. Dr E. Rybka wystąpił do Polskiej Akademii Nauk o przy
znanie dodatkowych kredytów na wydanie w roku 1962 zeszytu czwar
tego, a może i piątego. Tak więc i w roku bieżącym istnieje możliwość 
wydania następnego zeszytu "Dodatku". 

Sporządzany w polowie roku preliminarz budżetowy Towarzystwa na 
rok następny -obejmie koszta wydania "Dodatku" w roku 1963. 

Roczny budżet PTMA jest, wziąwszy pod uwagę potrzeby Towarzy
stwa, bardzo skromny i koszt wydania "Dodatku Naukowego" równy 
w przybliżeniu kosztom wydania trzech numerów Uranii rzutuje bardzo 
poważnie na roczne wydatki Towarzystwa. Nie mniej jednak zagadnienie 
przekształcenia "Dodatku" w wydawnictwo periodyczne (roczne) nie jest 
obojętne ani Kuratorowi PTMA ani Adminstracji i chyba sprawa ta 
zostanie jak najszybciej i pomyślnie załatwiona. 

Janusz Rodziński 
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Z HISTORII ASTRONOMII 

Jan Kepler- prawodawca astronomii 

W tym samym czasie, gdy G a l i l e u s z ogłaszał pierwsze odkrycia 
dokonane za pomocą lunety (księżyców Jowisza, faz Wenus i gór na 
Księżycu), K e p l er utrwalał system heliocentryczny K oper n i k a 
przez swoje prawa ruchu planet. Znany astronom francuski F. A rag o 
(1786- 1853) powiedział o nim: "Począwszy od tego wielkiego męża, sy
stem Kopernika uwolniony został od komplikacji, które go zniekształ
cały, i stal się prostym, jasnym i geometrycznym prawem natury". 

Jan Kepler urodził się 27 grudnia 1571 r. w Weil, w Wirtembergii. 
Po ukończeniu w 1593 r . nauki w Akademii w Ttibingen, która kształciła 
teologów protestanckich, zostaje mianowany profesorem matematyki, 
astronomii i nauk moralnych kolegium w Graz (w Styrii). Za radą swego 
nauczyciela M. M a e s t l i n a (1550-1631) Kepler w 1600 r. udaje się do 
Pragi, gdzie zostaje matematykiem cesarza Rud o l f a II i współpra
cownikiem Tychona B r a h e. Bogaty material obserwacyjny Tychona 
Brahe po jego śmierci w 1601 r. został przez Keplera wykorzystany przy 
opracowaniu praw ruchu planet, znanych dzisiaj pod nazwą "praw Ke;p
lera". Z uwagi na to, że następca Rudolfa II cesarz M a c i ej nie wy
płacał mu pensji, przenosi się w 1613 r. do Linzu (Austria). Obejmuje 
tam katedrę matematyki, a w 1629 r . zostaje astrologiem księcia W a l
l e n s t e i n a . Umiera 15 listopada 1630 r . w Regensburgu. 

Całe życie tego wielkiego człowieka upływa w niedostatku i biedzie. 
Jako protestant byl za swe przekonania religijne prześladowany, a na
wet w 1615 r . matka Keplera oskarżona została o czary i skazana na 
stos (dzięki jego usilnym staraniom wyrok zamieniono na więzienie). 
Niektórzy historycy nauki zarzucają Keplerowi, że zajmował się astro
logią i wierzył w stawiane przez siebie horoskopy. Czy rzeczywiście tak 
bylo? Na pytanie to najlepiej odpowiada sam Kepler, pisząc w jednym 
z listów między innymi: " Aby szukający prawdy mógl swobodnie po
święcić się temu zajęciu, musi mieć co najmniej pożywienie i pomiesz
czenie. Astrologia jest córką astronomii, jakkolwiek nieprawą; a czyż nie 
jest rzeczą naturalną, żeby córka ka'rmila matkę, która inaczej umarłaby 
z głodu?". Godne podkreślenia jest też jego zdanie o Koperniku: "byl to 
mąż wielkiego umysłu, a co jest rzeczą wielkiej wagi, od przesądów 
wolny". 

W 1609 r . Kepler ogłasza w dziele "Astronomia nova" swe dwa pierw
sze prawa (I · prawo: Każda planeta biegnie po elipsie, która ma Słońce 
w jednym ze swych ognisk, i II prawo: Promień wodzący każdej planety 
zakreśla w równych odstępach czasu równe pola). Dzień 15 maja 1618 r . 
był dla systemu heliocentrycznego dniem wielkiego tryumfu. Zostało 
ostatecznie odkryte trzecie prawo, które Kepler ogłasza w 1619 r . 
w dziele "Harmonica Mundi" (III prawo: Trzecie potęgi średnich odle
głości planet od Słońca są wprost proporcjonalne do drugich potęg ich 
gwiazdowych okresów obiegu dokoła Słońca). Wreszcie w 1627 r. publi
kuje słynne " Tabulae Rudolphinae". Tablice te ułożone na podstawie 
jego praw ruchu planet dały systemowi heliocentrycznemu solidną pod
stawę matematyczną, a astronomowie korzystali z nich przez półtora 
wieku. Kepler zajmował się również optyką. W dziele "Dioptryka" wy
danym w 1611 r. podaje zasady lunety astronO!Jllicznej, w której tak 
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obiektyw jak i okular są soczewkami skupiającymi (w lunecie Galileu
sza okularem była soczewka rozpraszająca). Ten układ optyczny, znany 
pod nazwą "lunety Keplera" stosowany jest w astronomii do dzisiaj. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Mgławica planetarna (NGC 2392) w gwiazdozbiorze Bliźniąt 

Omawiany obiekt jest jednym z bardziej efektownych przedstawicieli 
mgławic planetarnych, ponieważ jego całkowita jasność wynosi 8,3 wiel
kości gwiezdnej, co jest dość dużą wartością jak na obiekty tego rodzaju. 
Również jasność gwiazdy centralnej, wynosząca 10,5 wielk. gwiazd., jest 
stosunkowo duża. Mgławica ma średnicę kątową 0,8' (dwie tarcze Jowi
sza). Oglądana przez amatorski teleskop średniej wielkości wygląda dość 
efektownie, ale dojrzeć ją można także i przez niewielkie lunetki. Folo
żona jest blisko latwiej do odnalezienia gwiazdy () Gem w punkcie nieba 
o współrzędnych: rekt. 7h23m,3, dekl. +21°7'. Jej odległość od nas wynosi 
okolo 1370 lat świetlnych. Okres dobrej widoczności tego obiektu w go
dzinach wieczornych w naszym kraju przypada na miesiące zimowe 
i wiosenne. 

A. Marks 

Kulista gromada gwiazd M 92 (NGC 63U) w gwiazdozbiorze Herkulesa 

Obok powszechnie znanej kulistej gromady gwiazd M 13 znajduje się 
jeszcze w gwiazdozbiorze Herkulesa niemniej efektowna kulista gromada 
gwiazd M 92 (NGC 6341). Folożona ona jest w miejscu o współrzędnych 
a= 17h14m.l i () = + 43°15', między gwiazdami L Her i 11 Her (nieco 
bliżej gwiazdy L Her). Odszukanie jej na niebie nie przedstawia specjal
nej trudności. Ma średnicę 8~3, a jasność całkowitą 6m.l. 

Obserwowana przez lornetkę ma ona tylko wygląd malej , rozmytej, 
świecącej plamki. W większych instrumentach optycznych wygląda jed
nak bardzo efektownie. Najjaśniejsze gwiazdy gromady mają jasność 
nieco mniejszą niż 13m, toteż aby je dojrzeć oddzielnie, należy posłużyć 
się dużym teleskopem. Gromada oddalona jest od nas o około 36 000 lat 
światła. Okres jej dobrej widoczności w godzinach wieczornych przy
pada w Folsce na miesiące od kwietnia do grudnia. 

A. Marks 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. W. O p a l ski, L. C i c h o w i c z: "Astronomia geodezyjna" str. 504, 
cena złotych 47,-. 

Omawiana książka to obszerny podręcznik astronomii geodezyjnej. 
W dwóch częściach książki (I - aparatura i pomoce do wyznaczeń astro
nomii geodezyjnej i II - metody obserwacji i redukcji) autorzy przed
stawili w sposób bardzo usystematyzowany całokształt zagadnień nale-
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żących do astronomii geodezyjnej. Książka ta stanowi niezwykle cenną 
pozycję wydawniczą między innymi i z tego powodu, że brak było do
tychczas w języku polskim tego rodzaju pracy. 

2. A. M ark s : "Mały Kalendarz Astronomiczny na rok 1962" str. 78, 
cena złotych 12,-. 

Jest to kole jna część wydanego w 1960 roku "Małego Kalendarza 
Astronomicznego" tegoż autora - obejmująca dane liczbowe aktualne 
w roku 1962. Oprócz współrzędnych równikowych Słońca, Księżyca i pla
net autor podaje przybliżone momenty wschodu i zachodu tych ciał nie
bieskich w Warszawie, drogi planet po niebie, fazy Księżyca, dane o za
ćmieniach Słońca i Księżyca, efemerydy niektórych gwiazd zmiennych, 
mapki niektórych gwiazd zmiennych zaćmieniowych i wiele innych szcze
gółów, które mogą zainteresować milośnika astronomii i stanowić nie
zbędną pomoc przy różnych nieskomplikowanych obserwacjach astrono
micznych. 

3. W. J. L e w a h t o w ski: "Rakietą do Księżyca" - str. 499, cena 
złotych 36,-. 

Książka przetłumaczona z języka rosyjskiego przez Włodzimierza J o
d l o w s k i e g o, Karola M a k o w s k i e g o i Alfreda W i n d h o l z a 
omawia między innymi podstawowe zagadnienia techniki rakietowej. 

Z rozdziałów zatytułowanych "Ruch ciał w centralnym polu grawita
cyjnym", "Księżyc w sferze oddziaływania Ziemi" i "Tory trafienia do 
Księżyca" - można poznać elementy mechaniki nieba niezbędne do zro
zumienia podstawowych problemów astronautyki. Na koniec autor za
znajamia Czytelnika z pewnymi projektami podróży kosmicznych. Do 
książki dołączono wykaz literatury z zakresu astronautyki. 

Maria Pańków 

TO I OWO 

O kometach po ludzku 

Julian W e i n b er g, autor książki: "Geozofia powstania i rozwoju 
kuli ziemskiej", której wydanie pochodzi z 1894 r., w następujący sposób 
rozprawia o kometach: "Sądząc po ludzku o kometach, jako o wspólnej 
własności wszechświata, można je u w a ż a ć z a r o d z a j m a g a z y n u 
z a p a s o w e g o, dla uzupełnienia braków, naprawienia uszkodzeń, do
pełnienia ciężaru, a to wszystko celem utrzymania równowagi ogólnej". 
W innym miejscu: " ... kometa swoim ruchem i blaskiem przekonywa, że 
jest przejściem z idei, czyli eteru kosmicznego, do materyi; że ona wątla, 
bez własnego światła, bez ciepła, b e z w a g i, z latwaścią podlegająca 
rozdzieleniu, nie wiedzieć zkąd powstała, nie wiedzieć dokąd dąży, kos
mopolityczna, należąca do wszechświata, błądząca po wszechświecie, 
może jedynie dać nam wyobrażenie o poczęciu materyi. Dlatego mnie
mam, że kosmologię od komety poczynać należy". 

Dziwne, a jednak nasi dziadowie mogli przytoczone fragmenty trak
tować zupełnie poważnie. 

A. Biskupski 
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W maju widoczne są już wszystkie jasne pla
nety. Wieczorem, jeszcze dość nisko nad zachod
nim horyzontem odnajdziemy jasno świecącą 
Wenus i znacznie słabszego Merkurego. Merkury 
jest w tym miesiącu w wyjątkowo dogodnych 
warunkach obserwacyjnych i znajdziemy go dość 
łatwo w pobliżu Wenus. Natomiast nad ranem 
nad poludniowo-wschodnim horyzontem jasno 
świeci Jowisz, na prawo od niego słabszy Sa
turn, a na lewo jeszcze słabszy Mars (obie pla
nety prawie w jednakowych odległościach na 
niebie od Jowisza). Możemy więc już obserwo
wać przez lunety ruchy czterech galileuszowych 
księżyców Jowisza. Polożenie tych księżyców 
względem tarczy planety odczytamy z zalączo
nego wykresu (tak, jak je widzimy przez lunetę 
odwracającą), gdzie przecięcia poziomych linii 
z liniami falistymi dają polożenia księżyców 
o lh czasu środkowo-europejskiego każdego dnia. 
Dokladne momenty ciekawszych zjawisk w ukla
dzie księżyców Jowisza będą podawane w od
powiednich dniach. 

Z pozostałych planet Uran i Pluton widoczne 
są jeszcze wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa 
(Uran przez lornetki, Pluton tylko przez wielkie 
teleskopy), a Neptun przez calą noc w gwiazdo
zbiorze Wagi. 

Przez większe lunety możemy też poszukiwać 
dwóch planetoid około 11 wielkości gwiazdo
wej: Metis w gwiazdozbiorze Panny i Harmonię 
na granicy gwiazdozbiorów Panny i Wagi. Obie 
planetki widoczne są prawie calą noc i nawią
zując do obserwacji z poprzedniego miesiąca 
możemy wyznaczyć fragment pętli, jakie plane
toidy zakreślają w swym pozornym ruchu na 
niebie. 

1<1 Kolo Jowisza widoczne są tylko trzy jego 
księżyce : brak księżyca 3, który przechodzi wła
śnie na tle tarczy planety i ukaże się dopiero 
o 4h43m. Także tego dnia o 20h nastąpi niewi
doczne zlączenie Marsa z Księżycem, a o 24h 
Saturn znajdzie się w kwadraturze ze Slońcem. 

3d2h Neptun w przeciwstawieniu ze Slońcem. 
O 23h Neptun osiągnie najmniejszą odległość od 
Ziemi równą okolo 4.4 miliarda km. 

4d7h Uran nieruchomy w rektascensji. 
5<1 Księżyc o 13h w zlączeniu z Merkurym, 

o 24h w złączeniu z Wenus. Tego dnia wieczo
rem obserwujemy nad zachodnim horyzontem 



156 URANIA 

piękną konfigurację wąskiego sierpa Księżyca z Wenus Mer-
kurym. 

6d Po ms,chodzie Jowisza widoezne są wszystkie cztery jego księżyce 
z jednej str01ny tai1c1zy planety, p:r<zy czym księży1ce l i 2 blisko br,z.egu 
tarczy w!k.rótce rozpQazną swoje prze,j .ście .na je'j tle. Na tar,czy planety 
widoczne są denie ty,ch księżyców. O 4hlm kslięży,c l dociera do brzegu 
tarozy planety, a jego deń opus,z,cza tar·czę już po wschodzie Słońca. 

7d3h35m Koniec zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
Sd Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą planety i ukaże się o 3h39m, 

natomiast na tarczy widoczny jest cień księżyca 3. Plamka cienia scho
dzi z tarczy Jowisza o 3h51m. 

13d Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca w od
ległości kątowej równej 22°. 

15d Księżyc l Jowisza niewidoczny na tle tarczy planety pojawi się 
0 2h42ID. 

17d22h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
2ld o 14h Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, a o 23h Saturn nieruchomy 

w rektascensji. 
22d Na tarczy Jowisza widać cień l księżyca, a sam księżyc l zbliża 

się do brzegu tarczy i rozpoczyna swoje przejście na jej tle o 2h22m. Tym
czasem z lewej strony tarczy księżyc 2 zbliża się do jej brzegu, ale nie 
dochodząc do niego znika w cieniu planety o 3hl7m. Prawie w tej samej 
chwili (o 3h1Sm) cień księżyca l opuszcza tarczę planety. 

22/23d Około pólnocy obserwujemy zakrycie gwiazdy 3.6 wielkości, 
·ksi Strzelca, przez tarczę Księżyca w fazie pomiędzy pelnią a ostatnią 
kwadrą. Gwiazda ukryje się za jasnym brzegiem tarczy Księżyca z lewej 
strony u góry, a pojawi się spoza niewidocznego brzegu tarczy z prawej 
strony u góry (patrząc gołym okiem). Podajemy momenty początku 
i końca zjawiska dla niektórych miast w Polsce: Kraków p. Oh2Sm.4, 
k. lh3om.4; Poznań p. Oh27ID.6, k. lh26m.3; Warszawa p. Oh33m.4, 
k. lh3lm.6 (wg Rocznika Astr. Inst. Geod. i Kart. w Warszawie). 

25d4h Bliskie zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie planety przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocnej Afryce, południowej Euro
pie i w zachodniej Azji. 

26d Wenus nieruchoma w rektascensji. 
27cl5h Jowisz w złączeniu z Księżycem . Rankiem obserwujemy nad 

południowym horyzontem piękną konfigurację Księżyca bliskiego ostat
niej kwadry z trzema planetami: nad Księżycem błyszczy Jowisz, na za
chód od nich świeci Saturn, a na wschód Mars. 

28d7h Merkury przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity. 
29<i2h56m Na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca. 
30cll6h Niewidoczne zlączenie Marsa z Księżycem. 
Minima Algola (beta Perseusza): maj 9d4h30m, 12dlh20m, 14d22h5m. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej-

skim. Jeśli w maju nastąpi zmiana czasu, należy do każdego momentu 
dodać lh; otrzymamy wówczas chwile wszystkich zjawisk w czasie 
wschodnio-europejskim (czasie letnim w Polsce). 

ERRATA 
Vv numerze kwietniowym "Uranii", w artykule Józefa Salabuna na 

str. 114 (tabela l) tytuł kolumny 5 winien brzmieć: IDR log Rn, a nie jak 
podano IDR log Pn. 



Maj 1962 r. SLONCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk.-europ. 

r. emu a l a wsch.j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. l zach. wsch.j zach. wsch.j zach. 

m h m i o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
Y. l +2.9 2 31 +14.8 4 29 19 30 4 23 19 16 4 27 19 12 4 09 19 17 418 18 57 4 07 18 08 4 10 18 49 3 55 18 54 

11 +3.7 3 09 +17.7 4 10 19 48 4 04 19 34 4 09 19 28 3 49 19 35 4 Ol 19 12 3 48 18 25 3 53 19 05 3 37 19 11 
21 +3.6 3 49 +zo.o 3 53 20 05 3 48 19 50 3 54 19 44 3 31 19 53 3 19 19 27 3 33 18 43 3 39 19 19 3 20 19 28 
31 +2.6 4 29 +21.8 3 41 20 19 3 37 20 02 3 44 19 56 3 18 20 08 3 57 19 39 3 22 19 00 3 29 19 31 3 08 19 42 

Yl. 10 +o.9 510 +22.9 3 35 20 28 3 31 2012 3 38 20 05 311 2018 3 37 19 48 3 16 1917 3 23 19 40 3 02 19 51 

q 

KSIĘZYC !:d 

1h czasu 
Warsza\va 

1h czasu 1h czasu 
Data środk.·europ. Data środk.·eur.;;. Warszawa 

Data środk.·europ. 
Warszawa 

Fazy Księżyca: > 
z 

d h ..... 

a l a wsch.j zach. a l a wsch. j zach. a j a 

:·: 1 :·:~ h m l o h m i h m hm o hm hm hm o 
Y. l 23 51 - 4.6 3 51 15 13 Y. 11 9 06 +16.7 lO 21 l 00 Y. 21 17 02 -18.6 21 22 5 07 

2 o 47 + 0.5 3 24 16 36 12 9 54 +14.0 1126 l 28 22 1757-20.1 22 21 5 53 
3 143 + 5.5 4 54 17 59 13 lO 41 +10.6 12 31 l 53 23 18 54 -20.4 23 12 6 4 
4 2 391 +10.2 4 22 19 19 14 11 27 + 6.9 13 34 214 24 19 5:! -19.6 23 54 7 50 
5 3 36 +14.3 5 48 20 36 15 12 11 + 2.9 14 40 2 34 25 20 50 -17.6 - 9 02 
6 433 +17.4 5 16 21 47 16 12 56 - 1.2 15 45 2 55 26 2146 -14.6 o 30 10 18 

Ostatnia kw. IV 27 14 > 
Nów V 4 5 
Pierwsza kw. V1114 
Pełnia V 19 16 
Ostatnia kw. V 26 20 
Nów VI 2 14 

Odległość l Srednica 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

7 530+194 645 22 49 17 13 42 - 5.4 16 52 3 14 27 2242 -10.7 o 59 11 36 
8 6 27 +20.3 7 19 23 42 18 14 29 - 9.4 17 00 3 37 28 23 36 - 6.2 126 12 55 
9 7 22 +20.1 8 58 - 19 15 17 -13.1 19 10 4 02 29 o 30 - 1.3 l 51 14 15 

lO 8 151 +18.8 9 44 o 25 20 10 08 -16.2 20 17 4 31 30 124 + 3.7 2 15.15 36 
31 219 3.4 2 41 \16 55 

d h 

Naj m. 
V 2 3 1 32~9 

I §J 
Naj w. V 13 24 29.5 
Naj m. V 2914 32.5 
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Maj, 1962 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

Y. l 
11 
21 
31 

Y. l 
11 
21 
31 

MERKURY 

l h czasu 
środk.- europ. 

hm 
3 33 
4 37 
5 13 
5 15 

Warszawa 

wsch. l zach. 

hm 
4 34 
4 34 
4 30 
410 

hm 
20 32 
21 21 
2117 
20 24 

Widoczny wieczorem jako gwiazda 
około +1 wlelko~cl, na zachód od 
jasno świecąc ej Wenus. 

M AR S 
o 34 + 2.5 3 23 15 45 
l 02 + 5.5 2 57 15 50 
l 30 + 8.4 2 29 15 54 
1 59 +11.2 2 04 15 59 

Już widoczny nad ranem jako 
gwiazdka +l.4 wielkości, ginąca 
w promlenlach wschodzącego Słoń
ca. 

SATURN 

WENUS 

l h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

hm 
4 39 
4 26 
5 14 
6 04 

o 
+21.3 
+23.0 
+24.8 
+24.8 

wsch. l zach. 

hm 
5 04 
5 Ol 
5 05 
5 19 

hm 
21 04 
2132 
21 54 
22 08 

Odnajdziemy ją bez trudu zaraz po 
zachodzie Słońca jako Gwiazdę 
Wleczorną świecącą pięknym blas
kiem (-3.4 wlelk.). 

22 36 
29 42 
22 47 
22 52 

JOWISZ 
- 9.8 2 30 
- 9.2 153 
- 8.7 116 
- 8.3 o 40 

1244 
12 15 
1142 
1110 

w ostatanlch godzinach nocy świe
ci nad południowo-wschodnim ho
ryzontem jako gwiazda około -1.9 
wielkości 

URAN 

Y. l l 20 55 ~ -18.0 l 1 36 
21 20:16 -17.9 017 

VI. 10 20 55 -18.0 22 55 1

10 16 
9 00 
7 40 

956,+13.4,11451 209 
9 56 +13.4 10 26 o 50 
9 58 +13.2 9 11 23 29 

Y. 4 
24 

IV. 13 

IV. 26 
Y. 6 

16 
26 

VI. 5 

Widoczny po pólnocy w gwiazdo- Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Koziorożca (około + o.B zbiorze Lwa (6 wlelk. gwiazd.). 
wlelk. gwiazd.). 

[ w połlld. ___ a __ "-[ __ a __ __:._[_w--=p'-o_ł_u_d_.1 
h m 

14 41.0 
14 38.9 
14 37.1 

NEPTUN 

o 
-13 431 

-13 34 
-13 26 

hm 
23 27 
22 07 
2146 

Widoczny prawie całą noc w gwiaz
dozbiorze Wagi (7.7 wlelk. gwiazd.). 

Planetoida 9 METIS 
12 38.7 + 3 24 21 57 
1232.7 +328 2112 
1229.1 + 315 2029 
12 28.2 + 2 06 19 49 
1229.7 +243 1911 

PLUTON 

h m s 
lO 57 33 
lO 57 09 
lO 57 32 

o 
+21 08!3 
+21 03.5 
+20 54.0 

h m 
19 45 
18 26 
17 08 

Dostępny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Lwa, tylko przez wielkie 
teleskopy (14.5 wlelk. gwiazd.). 

Planetoida 40 HARMONIA 
14 35.3 - 8 42 23 53 
14 25.2 - 8 04 23 04 
14 15.7 - 7 36 22 15 
14 08.0 - 7 21 21 28 
14 02.9 - 7 22 20 44 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna Około 11 wlelk. gwiazd. Widoczna 
prze:r. całą noc w gwiazdozbiorze całą noc na granicy gwlazdozblo
Panny. rów Wagi! Panny. Opozycja l maja. 

Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



URANIA 159 

OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okładki: 
Kometa Burnhama (1959k). Zdjęcie wykonane 25 kwietnia 1960 r. przez 

Elizabeth R o e m er 100 cm reflektorem przy 15 minutowej ekspozycji. 
Zwróćmy uwagę na wyjątkowo krótki i slaby warkocz, jak na tak jasną 
kometę (około 4 wielkości gwiazdowej). 

Znak Zodiaku: Bliźnięta. 
Druga strona okładki: 
Rycina tytułowa dzieła Jana K e p l er a "Tabulae Rudolfinae" wyda

nego w 1627 r. 
Trzecia strona okładki: 
U góry: Ty c h o B r a h e według portretu z dzieła Piotra G a s s e n

d i e g o " Tychonis Brahei" wydanego w Paryżu w 1654 r. U dołu: Ja n 
K e p l er według miedziorytu Heydena. 

Czwarta strona okładki: 
Kometa Mrkosa (1957d). Zdjęcie wykonane przez M. D u f a y 22 

sierpnia 1957 r. teleskopem Schmidta w Obserwatorium de Haute Pro
vence (średnica płyty korekcyjnej 30 cm, ogniskowa 58,5 cm). Kometa 
Mrkosa była dość osobliwa: posiadała dwa warkocze (jeden prostoli
niowy o długości około 8° i strukturze koronkowej, drugi krótszy, zakrzy
wiony i rozmyty), które tworzyły ze sobą kąt około 15°. Ale jeszcze 
większa niez.wyklość tej komety polegala na tym, że warkocz prostoli
niowy był warkoczem czysto gazowym, a warkocz zakrzywiony - czysto 
pyłowym. Ta osobliwość komety jest wyjątkowa, wielokrotnie bowiem 
obserwowano już komety o podwójnych warkoczach, ale nigdy nie róż
niły się one tak między sobą. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Maj 1962 r. 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego 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 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 ponie
działki l czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polslcich 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. Polcazy nieba odbywają sic; w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stallngradu 32 (te!. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek 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 uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostklewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na III p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblioteka. Po
nadto 10 i 20 każdego miesiąca ,.Studium z astronomii ogólnej". "Wieczory 
nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 
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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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych 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, 
teJ. 80-52. Sekretariat czynny codziennie w godz. 17-19. Pokazy nieba w bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Odaziału 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. 

Ostrowiec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagie!ly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 1 czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifiaoska. 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 Politechniki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, teJ. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się 
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu si!l 
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. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p . M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coli. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat 1 Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba zarządu Oddziału - ul. P!otra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) teJ. 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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KRZYSZTOF ZIOŁKOWSKI - W a r s z a w a 

CZY WSZECHŚWIAT JEST NIESKOŃCZONY? 

O dwóch paradoksach: fotometrycznym i grawitacyjnym 

Qd wieków ludzkość nurtuje problem, czy wszechświat jest 
skończony, czy nie. Jest to jedno z zasadniczych zagadnień 

k o s m o l o g i i, dziedziny wiedzy stojącej na pograniczu astro
nomii i fizyki. Jako nauka ścisła kosmologia rozwinęła się do
piero w XIX wieku. Jednak problem skończoności, czy też nie
skończoności wszechświata stał zawsze w centrum uwagi 
dawniej raczej filozofów i teologów, obecnie - dzięki ogrom
nemu rozwojowi nauk przyrodniczych - astronomów i fizy
ków teoretyków. 

Starożylni Grecy uważali wszechświat za skończony. Hin
dusi, pod wpływem filozofii buddyjskiej głosili, że wszechświat 
ze swej istoty musi być nieskończony; średniowieczna kultura 
Em opy, opierająca się na filozofii greckiej, uznawala skończo
ność wszechświata; Giordano Bruno w XVI w. został spalony 
na stosie za nieuznawanie Ziemi jako centrum wszechświata, 
a tym samym odrzucenie jakichkolwiek jego granic; wiek 
XVIII przynosi bardzo naiwne poglądy na nieskończoność 
wszechświata. To tylko krótki rys zmagań umysłu ludzkiego 
z zagadnieniem struktury otaczającej nas przestrzeni. 

Przyjęcie nieskończoności wszechświata doprowadziło O l
b er s a (początek XIX w.) do wniosku, że cale niebo powinno 
świecić oślepiającym blaskiem. Fakt ten znany jest w kosmo
logii pod nazwą paradoksu fotometrycznego Olbersa. 

Oprócz uznania wszechświata za nieskończony, Olbers uczy
nił jeszcze następujące założenia: 

l. Cała przestrzeń jest euklidesowa, tzn. obowiązuje w niej 
geometria opierająca się na pewnikach Euklidesa. 

2. Srednia liczba gwiazd w jednostce objętości w całej prze-
strzeni jest stała, tzn. wszechświat jest wypełniony gwiazdami 
mniej więcej w sposób równomierny. 

3. Srednia jasność gwiazd w jednostce objęto~ci w całej 
przestrzeni jest stała, tzn. jasności wszystkich gwiazd są z grub
sza jednakowe. 

4. Gęstość oraz jasność gwiazd są niezmienne w czasie. 
5. Nie ma dużych systematycznych ruchów gwiazd. 
Rozważmy sferę o promieniu r, w której środku niech bę-

dzie obserwator. Weźmy jeszcze drugą kulę współśrodkową 
z poprzednią o promieniu nieco większym i równym r + ~r, 
gdzie wielkość ~r jest bardzo mała w porównaniu z r. Objętość 



URANIA 163 

przestrzeni zawartej między powierzchniami tych dwóch sfer 
(w przyszłości będziemy ją nazywać skorupą) będzie równa 
różnicy objętości tych sfer, a więc: 

! r. (r __(__ Llr) 3 -! 7tr3 c:::: 47tr2Llr 3 l 3 -

Wielkości, które zawierają ~r w potęgach wyższych mz l 
można w naszym przybliżeniu odrzucić, gdyż na skutek mało
ści ~r są one bliskie zera. 

Jeśli przez D oznaczymy średnią liczbę gwiazd w jednostce 
objętości, to w skorupie o objętości 4JTr2~r będzie 4JTr2LlrD 
gwiazd. N a podstawie założenia trzeciego można uznać, że 
każda gwiazda promieniuje energię świetlną z jednakową dziel
nością, którą oznaczymy L. W ów czas dzielność promieniowania 
gwiazd znajdujących się w rozważanej skorupie wyniesie 
4rrr2LlrDL. Natomiast natężenie promieniowania gwiazd tej 
skorupy w jej środku, a więc w punkcie gdzie znajduje się ob
serwator, będzie: 

4r.r2 LlrDL A 

4 2 =DLur 
7tr 

gdzie 4;rr2 oznacza powierzchnię skorupy. Widać więc, że na
tężenie jest niezależne od odległości powierzchni skorupy od 
obserwatora (r). 

Otoczmy teraz rozważaną skorupę o wewnętrznym promie
niu r grubości Llr drugą skorupą o promieniu r + ~r i takiej 
samej grubości ~r. Ponieważ, jak wykazaliśmy wyżej, natę
żenie promieniowania gwiazd zawartych w skorupie, mierzone 
w jej centrum, nie zależy od jej promienia, więc przyczynek 
do natężenia w centrum od drugiej skorupy będzie również 
wynosił DLLlr. Analogicznie otaczając drugą skorupę trzecią 
o promieniu r + ~r + ~r = r + 2~r i grubości również Llr, 
otrzymujemy taki sam przyczynek do natężenia promieniowania 
w centrum od nowej skorupy. Powtarzając tę czynność nie
skończenie wiele razy otrzymamy natężenie promieniowania 
gwiazd w miejscu gdzie znajduje się obserwator (środek skorup), 
jako sumę nieskończenie wielu elementów, z których każdy jest 
równy DLLlr, a więc nieskończenie wielkie. 

Matematyczny zapis takiego nieskończonego sumowania, jeśli za
miast małego przyrostu Llr weźmiemy różniczkę dr, przedstawia się za 
pomocą całki: 

f DL dr= DLj dr -+oo 
o o 
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Tak więc obserwator odbierający nieskończenie wiele pro
mieniowania gwiazd powinien widzieć całe niebo świecące 
nieskończenie silnym blaskiem! 

Ale tak przecież nie jest. Aby wytłumaczyć tę oczywistą 
sprzeczność Olbers założył istnienie, we wszystkich kierunkach 
w przestrzeni, materii odpowiednio silnie pochłaniającej pro
mieniowanie gwiazd. Ale dopiero pierwsze dziesięciolecia 
XX w. przyniosły szereg dowodów obecności w przestrzeni mię
dzygwiazdowej materii w stanie ogromnie silnego rozrzedzenia, 
którą przyjęto nazywać m a t e r i ą m i ę d z y g w i a z d o w ą. 
Jednak fakt magazynowania energii świetlnej w materii po
chłaniającej kryje nową trudność, czy tak zbudowany wszech
świat mógłby się znajdować w stanie równowagi. 

Podobnie w końcu XIX w. S e e l i g e r dowiódł, że przy
jęcie nieskończoności wszechświata prowadzi do wniosku, że 
wypadkowa siła przyciągania działająca na obserwatora i pocho
dząca od wszystkich, nieskończenie wielu gwiazd, powinna 
być nieskończenie wielka. Jest to drugi, tzw. paradoks grawi
tacyjny Seeligera. 

Wszystkie założenia wprowadzone przez Olbersa pozostają 
i w tym przypadku aktualne. Jedynie zamiast zakładania sta
łości średniej jasności gwiazd w jednostce objętości w całej 
przestrzeni, Seeliger przyjął, że średnia masa gwiazd w jed
nostce objętości w całej przestrzeni jest stała i niezmienna 
w czasie. Również i w tym przypadku założenie takie jest do
puszczalne. 

Oznaczmy teraz średnią masę pojedynczej gwiazdy przez M, 
a masę obserwatora przez m (oczywiście m jest dużo mniejsze 
niż M). Ponieważ, jak orzeka prawo grawitacji, dwa ciała przy-
ciągają się wzajemnie siłą wprost proporcjonalną do iloczynu • 
ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości 
między nimi, więc każda gwiazda znajdująca się w skorupie 
o promieniu r będzie przyciągać obserwatora znajdującego się 
w jej centrum siłą F równą: 

F=G M:U 
r· 

gdzie G oznacza stałą grawitacji. Ponieważ, jak już wiemy, 
w skorupie o promieniu r i grubości Ar znajduje się 4rrr2ArD 
gwiazd (gdzie D, jak poprzednio, oznacza średnią liczbę gwiazd 
w jednostce objętości), więc wszystkie razem będą przyciągały 
obserwatora siłą równą: 

Mm 
47tr2drDG - 2 = 47tdrDGMm 

r 



URANIA 165 

\Vidać więc, że sila ta nie zależy od odległości powierzchni 
skorupy od obserwatora (r). 

Jeśli teraz, tak jak przy omawianiu paradoksu fotometrycz
nego, wykonamy sumowanie nieskończenie wielu współśrodko
wych skorup, których promień będzie rósł do nieskończoności, 
otrzymamy, że na centrum tych skorup będzie działała ze 
wszystkich kierunków nieskończenie wielka siła. 

Matematycznie zapisujemy to przy pomocy całki: 

f 4nDGMmdr = 4~tDGMm f dr-+ oo 
o o 

Paradoks grawitacyjny jest dużo trudniejszy do usunięcia. 
Najbardziej oczywistym faktem, który prowadzi do obalenia 

obu paradoksów jest uznanie skończoności wszechświata. Za 
tym wydaje się, na pozór, przemawiać również ogólna teoria 
względności ogłoszona przez Einsteina w 1916 r. Tłumacząc 
istotę grawitacji Einstein dochodzi do wniosku, że różna od 
zera gęstość materii we wszechświecie powoduje zakrzywienie 
przestrzeni, przy czym im większa gęstość materii, tym promień 
tego zakrzywienia jest mniejszy. Jeśli uznamy promień krzy
wizny w każdym miejscu przestrzeni za skończony, wówczas 
przestrzeń staje się zamknięta, ograniczona. Dochodzimy więc 
do wniosku, że o nieskończoności wszechświata możemy mówić 
tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że średnia gęstość materii w ca
łej przestrzeni jest równa zeru. 

To założenie napotyka na pewne trudności natury filozoficz
nej. Aby je przyjąć, trzeba - traktując wszechświat jako ca
łość- uznać, że materia jest czymś wyjątkowym w przestrze.!'li, 
która w zasadzie jest pusta. 

W 1908 r. C h ar l i er podal schemat struktury nieskończo
nego wszechświata, w którym średnia gęstość materii jest 
równa zeru. W edlug niego wszechświat posiada tzw. b u
d o w ę h i er a r c h i c z n ą. Gwiazdy grupują się w galak
tyki, galaktyki w gromady galaktyk, gromady galaktyk w gro
mady gromad itd. do nieskończoności. Łatwo pokazać, że przy 
takiej budowie średnia gęstość materii we wszechświecie dąży 
do zera. 

Niech n1 gwiazd tworzy galaktykę typu G 1 o masie M1. Niech n 2 ga
laktyk typu G1 tworzy gromadę galaktyk typu G 2 o masie M2 równej 
n2M1. Dalej niech ns gromad galaktyk typu G 2 tworzy gromadę gromacl 
typu G3. Jej masa będzie oczywiście M3 = n 3M2. Tak postępujemy dalej 
aż do nieskończoności. Ogólnie możemy powiedzieć, że ni (gdzie i prze
biega wszystkie liczby naturalne od l, 2, 3 itd. aż do nieskończoności) 
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gromad typu Gi-l tworzy gromadę typu Gi o masie M1 = n1M1_ 1• Jeśli za
łożymy istnienie skończonych odstępów między gromadami, to oczywiście 
objętość gromady G1 będzie większa od łącznej objętości wszystkich 
gromad typu G1_ 1 wchodzących w skład gromady Gi. Symbolicznie za
pisujemy to przy pomocy następującej nierówności : G1 > niG1_ 1• 

Uwzględniając pona dto równość: M1 = n1Mi-l Otrzymujemy: 

Mi Mi-l - < 
Gt Gt-1 

Z nierówności tej widać, że średnia gęstość materii w gromadzie typu 
Gi jest zawsze mniejsza od średniej gęstości materii w gromadzie typu 
Gi_1• Stąd wnioskujemy, że dla i równego nieskończoności średnia gę
stość materii we wszechświecie jest równa zeru. 

Hierarchiczna budowa wszechświata usuwa więc jedno z pod
stawowych założeń, przy którym doszliśmy zarówno do para
doksu fotometrycznego jak i grawitacyjnego. Tym samym 
hierarchiczny wszechświat jest w stanie obalić oba paradoksy. 

To jednak nie stanowi jeszcze rozstrzygnięcia problemu czy 
wszechświat jest skończony, czy nie. Współczesna kosmogonia 
może bowiem jedynie wyliczyć szereg - mniej lub więcej pew
nych -możliwości, ale nie jest w stanie wskazać, która z nich 
jest prawdziwa. 

STANISŁAW LUBERTOWICZ i JAN WŁODEK- Kraków 

ZACHOWANIE SIĘ ZWIERZĄT W CZASIE ZACMIEŃ 
SŁOŃCA 

S lońce wywiera wieloraki wpływ na okrążające go planety. Pod tym 
wpływem pozostaje również ~iemia, dla której jest on tym bardziej 

charakterystyczny, że orbita ziemska zajmuje środkowe miejsce w sto
sunku do dwu pozostałych orbit planet krążących w słonecznej ekosfe
rze. O wpływie tym tak pisze Jan M er g e n t a l er: 

"Wiemy o wpływie plam słonecznych na różne zjawiska w atmosferze 
i biosferze ziemskiej. Zorze polarne, burze magnetyczne, zakłócenia w od
biorze radiowym, zmiany klimatyczne, wpływ na przyrost drzew czy na 
ilość zachorowań ludzi i zwierząt na pewne choroby epidemiczne - to 
krótkie zestawienie niektórych powiązań z aktywnością słoneczną" 1). 

Ale istnieje i innego typu ewidentne oddziaływanie Słońca na Zie
mię, szczególnie zaś na biosferę. Jest to prosty wpływ energii słonecznej 
na zwróconą ku Słońcu w danym czasie pólkulę ziemską, czyli następ-

1 ) Jan M er g e n t a l er - Slońce, Warszawa 1958, s. 15. 
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stwo dni i nocy, światła i mroku. Tym zegarem jest niejako regulowany 
całokształt rytmu przyrody żywej. Zycie ludzi z szeregiem swych prze
jawów jak obrzędy kultów religijnych, wykonywane prace, staczane 
boje - tym bardziej są związane ze zmianami pór roku im pierwotniej
sze społeczeństwo; życie zwierząt - dzienna aktywność i nocny spoczy
nek jednych gatunków, a odwrotny tryb życia innych; reakcje roślin wi
doczne i niewidoczne (wewnątrzkomórkowe) na dopływ światła słonecz
nego lub jego brak. 

Dokonawszy tego bardzo ogólnego podziału wpływu Słońca na biosferę 
ziemską bez trudu można określić, że reakcje przyrody żywej na intere
sujące nas zjawiska zaćmień Słońca są tego typu, jak na nadejście nocy, 
co w jednym jak i w drugim wypadku ma związek z czynnikiem zasad
niczym, jakim jest ilość światła słonecznego dostarczanego Ziemi w da
nym miejscu w jednostce czasu. Janusz P a g a c z e w ski pisze na ten 
temat: 

"Przyroda żywa reaguje na zaćmienie tak, jak gdyby to byl zachód 
Słoń cD; kielichy niektórych kwiatów zamykają się, ptactwo milknie 
i udaje się do swych gniazd. Spoczynek nie trwa jednak długo. Bo oto 
przez zazębienia w tarczy Księżyca przedziera się pierwszy promień 
Słońca" 2). 

Bardziej wnikliwe spojrzenie pokaże nam jednak złożoność reakcji 
zwierząt na zaćmienie Słońca, przejawiającą się w oznakach podniecenia 
i zaniepokojenia u niektórych gatunków, co nie wys,tępuje przed udaniem 
się na spoczynek nocny. 

Ażeby ocenić okoliczności, w których istnieje możliwość zebrania ma
teriału dokumentacyjnego dla stwierdzenia korelacji zjawiska zaćmienia 
Słońca z równoczesnym zachowaniem się zwierząt, należy uświadomić 

sobie, że aczkolwiek całkowitych zaćmień Słońca zdarza się około 60 na 
stulecie, to jednak widoczne są one tylko na pewnym terenie Ziemi 
o kształcie pasa szerokości rzadko kiedy przekraczającej 200 km. Ponadto 
faza całkowitości nie trwa dłużej niż 8 minut, a najczęściej krócej niż 

5 minut. W tym samym miejscu Ziemi można obserwować bardzo po
dobną fazę zaćmienia Słońca co 54 lata i 30 do 32 dni (w zależności od 
tego ile lat przestępnych w danym okresie przypada), tj. po trzech okre
sach zwanych Saros, wynoszących po 18 lat i 10-11 dni, kiedy to Słońce 
i Księżyc znajdują się w pobliżu węzłów orbity księżycowej. Toteż do
póki glob ziemski podzielony będzie granicami politycznymi, uniemożli
wiającymi lub utrudniającymi pogoń za całkowitymi zaćmieniami Słońca, 
ludziom pragnącym je obserwować, materiały dotyczące interesującego 
nas tutaj tematu będą z konieczności miały charakter bardziej ograni
czony. 

Kiedy przystępowaliśmy do opracowania tematu, byliśmy przekonani, 

2) Janusz P a g a c z e w ski -Zaćmienia Slońca, Urania 1927 r., s. 53. 
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że obserwacje zachowania się zwierząt w czasie zaćmień Słońca jako 
stosunkowo proste, znajdują licznych obserwatorów pośród milośników 
astronomii, a tym samym w czasopiśmie "Urania" pozostanie jakiś ślad 
tych zainteresowań. Jednak po przestudiowaniu pod tym kątem widzenia 
wszystkich trzydziestu dwu roczników tego pisma - które się dotychczas 
ukazały - znaleźliśmy tylko sześć drobnych wzmianek na ten temat ~ ), 
nie licząc naszej relacji z obserwacji zachowania się zwierząt w Krakow
skim Ogrodzie Zoologicznym w czasie zaćmienia w dniu 15. II. 1961 r. 4). 

Wzmianki te rozproszone pośród zamieszczonych w "Uranii" 91 pozycji 5), 

które w calości lub części dotyczą zaćmień Słońca - nie stanowią wy
starczającego materialu do opracowania syntetycznego. Mogą być tylko 
użyte jako material porównawczy i w ten sposób zostały wykorzystane. 

Dopierb oparcie się na źródłowych i fundamentalnych dla tego zagad
nienia pracach wykonanych w Zakładzie Psychologii i Etologii Zwierząt 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - możliwe dzięki uprzejmo
ści jego kierownika Prof. dr R. J. Woj t u siak a, dało wystarczającą 

podstawę do opracowania tematu. Jako materiał ilustracyjny posłużyły 
nam przy tym dokumentalne zdjęcia zachowania się zwierząt w War
szawskim Ogrodzie Zoologicznym, wykonane przez Zespół Operatorów 
Polskiej Kroniki Filmowej w czasie zaćmienia Słońca w dniu 15. II. 
1961 r., a udostępnione nam przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych 
w Warszawie, dzięki uprzejmości Dyr. Dyr. Kniazi o l u ck i e g o 
i B a r g i e l o w s k i e g o. 

Zachowanie się zwierząt w czasie zaćmień Słońca omówimy według 
ich grup systematycznych, zaczynając od niżej zorganizowanych. Uwzględ
niono przy tym dzisiejszy stan poglądów na ten temat. 

O w a d y - Insecta 

Na podstawie danych, które przedstawił W h e e l er 6) z obserwacji 
podczas zaćmienia Słońca w dniu 31. VIII. 1932 r., można powiedzieć , że 

zjawisko to wywiera wpływ na występowanie owadów. Owady dzienne 
w czasie zaćmienia chowają się lub przestają być aktywne, pojawiają się 
natomiast owady nocne. Obserwacje dokonane przez grupę kierowaną 

3) Urania, 1927, s. 51-55; 1954, s. 331-332; 1955, s. 123-124; s. 328-
331; 1961, s. 145-146; 1961, s. 147. 

4) Stanisław L u b er t o w i c z i Jan Włodek - Obserwacje nad 
zachowaniem się zwierząt w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym w cza
sie zaćmienia Słońca w dniu 15. II. 1961 r., Urania 1961, s. 147-150. 

5) W tym: 18 komunikatów, 42 wyniki obserwacji, 10 artykułów, 8 no
tatek oraz 13 not bibliograficznych i recenzji. 

6) W. W h e e l er, C. V. Mac C o y, L. G r i s c o m, G. M. A l l e n, 
H. J. C o o l i d g e (1935). Observations ot the behaviour ot animals dur
ing the tctal solar eclipse of August 31, 1932. Proc. ot the Amer. Acad. ot 
Arts a. Scien. 70; 34-70. (Za Wojtusiakiem, s. 336, 337, 338, patrz przyp. 7). 
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przez Prof. Wojtusiaka 7), w czasie zaćmienia w dniu 30. VI. 1954 r. 
w strefie całkowitości w pólnocno-wschodniej Polsce, jak również i in
nych obserwatorów ze stref częściowego zaćmienia - zjawisko wpływu 
zaćmienia na występowanie owadów - potwierdzają. Na przykład mu
chy krótkonogie nawet w strefie częściowego zaćmienia reagowały zu
pełnie wyraźnie; przed zaćmieniem byly natarczywe jak przed burzą, 

a w czasie zaćmienia przestały latać. Pszczoły gromadnie chowały się 

do uli. Takie zachowanie się pszczół obserwowało wiele osób w Polsce 
w czasie zaćmienia w 1954 r. 7). 

P l a z y - Amphibia i G a d y - Reptilia 8) 

Według Wheelera 0) w czasie zaćmienia Słońca w 1932 r. wypełzły 

gatunki płazów nocnych. Żółwie zachowywały się jak przed zachodem 
Słońca, szukając schronienia na nocny spoczynek. 

Pta ki - Aves 

Pośród prac nad zachowaniem się zwierząt w czasie zaćmień Słońca 
najwięcej dotyczy zachowania się ptaków. Jest to zrozumiale ze względu 
na to, że możliwości obserwacji zachowania się ptaków są stosunkowo 
najlatwiejsze. Można stwierdzić, że ptaki reagują swym zachowaniem 
się na zaćmienie Słońca tak, jakgdyby nadchodziła noc. Wojtusiak 7) wy
różnia dziesięć typów reakcji u ptaków na zaćmienie Słońca. Są to: 
l) spadek aktywności, 2) sen, 3) zamilknięcie, 4.) wzrost krzykliwości lub 
wzmożenie śpiewu, 5) szukanie schronienia, 6) zbijanie się w gromady, 
7) niepokój większy lub mniejszy, 8) obniżenie lotu, 9) podwyższenie lotu 
względnie wzbijanie się w górę, 10) przeloty z miejsca żerowania na 
miejsce normalnego spoczynku. Widać z tego, że reakcje te są wyraźne
aczkolwiek nie jednolite - o czym też dodatkowo świadczy fakt doko
nania wielu takich obserwacji na całej kuli ziemskiej. 

Niektóre spostrzeżenia są bardzo stare. Istnieją dane co do zachowa
nia się ptaków już podczas zaćmień, jakie mialy miejsce w 1544 i 1560 
roku 0) . Stwierdzono wówczas, że ptaki w czasie zaćmienia przestawały 
śpiewać i siadały na ziemi. To ostatnie stwierdzenie nie znalazło afir
macji w wiekach późniejszych, natomiast pierwsze jest w pełni potwier
dzone przez literaturę przedmiotu. Również autorzy 4) obserwowali 
w Krakowskim Ogrodzie Zoologiczn:rm podczas częściowego zaćmienia 

Słońca w dniu 15. II. 1961 r. ogólne przyciszenie się świergotu ptaków 

7) J. Woj t u s i ak i Z. M aj l er t - Obserwacje nad zachowaniem 
się zwierząt w czasie całkowitego zaćmienia Slońca w dniu 30 czerwca 
1954 r. Zakład Psychologii i Etologii Zwierząt U. J., Folia Biologica, 
Tom IV 1956, zeszyt 3-4, s. 347, 356-357 i 360-367. 

8) Obserwacji zachowania się ryb nie przeprowadza się podczas za
ćmień Słońca z uwagi na ich wątpliwą efektywność. 
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żyjących na wolności (głównie wróble), oraz uspokojenie się ptaków dra
pieżnych. 

Przed momentem kulminacji zaćmienia obserwuje się u ptaków za
niepokojenie; obserwował je m. ic. Stefan żer o m ski 9) w Szulmierzu 
na Mazowszu w dniu 16. VIII. 1877 r ., gdzie koguty na wsi zaczęły piać 
w tym czasie. Również Jerzy P ok orny 10} obserwował zaniepokojenie 
u ptaków podczas zaćmień w dniu 30. VI. 1954 r. w pasie całkowitości 
w Sejnach i w dniu 15. II. 1961 r. w pasie objętym częściowym zaćmie~ 
niem w Krakowie. 

Dokumentalne zdjęcia Polskiej Kroniki Filmowej (fot. 1), wykonane 
podczas zaćmienia w dniu 15. II. 1961 r. w Warszawie, obrazują masowy 
powrót drobiu do kurnika. To samo zjawisko powrotu kur opisal wcze-

Fot. l Fot. 2 

śniej Wojtusiak dla zaćmienia w 1954 r. 7). ZjaWisko powrotu kur do kur
nika w czasie zaćmienia było obserwowane, jak świadczy piśmiennictwo, 
już w roku 1898. Ogólnie biorąc obserwuje się przed fazą maksymalneg0 
zaćmienia przeloty do normalnego miejsca spoczynku, zbijanie się w gro-

9) "0 1/2 do 6 zaczęło się ściemniać. W parę minut później ściemnienie 
to zaczęło się zwiększać z przerażającą szybkością - wreszcie nadeszła 
chwila, że nadeszła ciemność absolutna i taka, że nie widać było nic 
o c2ltery kroki. Bydlo idące w pole zaczyna ryczeć i zawracać do domu, 
na wsi pieją koguty, gwałtowny wicher obraca ramiona wiatraka z gwał
townością, szare obłoki nabierają barwy popiołu, później stają się brudno
czarnymi, wreszcie czarnymi jak sadza. Tę nieprzeniknioną ciemność, 
jaka piorunem spadła na cały widnokrąg, przeszywa ostry śpiew, zmie
szany z płaczem: to kobiety wiejskie śpiewają przed figurą Matki Bo
skiej. Co jednak było najwspanialsze, to to, że gdy na całej pólnocno
wschodniej stronie panowała nieprzejrzana ciemność - w stronie War
szawy było najzupełniej jasno. Szuimierz leży na granicy pasa zaćmienia". 
Stefan żer o m ski - Dzienniki, zesz. XIV, pod datą: 16. VIII. 1877, 
(Za Tadeuszem P r z y p k o w s ki m - Parę szczegółów z obserwacji 
zaćmień Slońca w Polsce, Urania, 1954 r., s.328-329). 

10) Jerzy P ok orny - Uwagi odnośnie obserwacji częściowego za
ćmienia Sloitca w dniu 15. II. 1961 r., Urania 1961 r., s. 147. 
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mady, szukanie schronienia, a w czasie maksimum - ogólny spadek ak
tywności (np. bociany na fot. 2). 

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że autorzy 4) w dniu 15. II. 1961 r. 
obserwowali u bażantów żyjących w Krakowskim Ogrodzie Zoologicz
nym brak widocznej reakcji na zjawisko zaćmienia: ptaki te przed kul
minacją, w czasie i po - karmiły się spokojnie. Mogło to być wynikiem 
dużego zachmurzenia jak i zimowej pory roku, co niewątpliwie złago
dziło nieco ostrość wystąpienia zjawiska. 

. Szczegółowe badania nad zachowaniem się gołębi w czasie zaćmienia 
Słońca przeprowadził w Polsce W. Kał k o w ski 11). Jego praca dowio
dła niewątpliwie, że istniejące poglądy jakoby zjawiska wzrokowe w cza
sie zaćmienia Słońca były przyczyną reakcji na zaćmienie - są zupełnie 

słuszne. Również bardzo ciekawym wnioskiem płynącym z jego badań 
jest twierdzenie, że zakrycie już 89°/o tarczy słonecznej wpływa zasadni
czo na zachowanie się ptaków w czasie zaćmienia. Dawniej uważano, że 
dopiero zakrycie 980fo tarczy słonecznej wpływa istotnie na zachowanie 
się ptaków. Praca ta jest bardzo cenna też z tego względu, że wykorzy
stano tu zaćmienie z 1954 roku do badań eksperymentalnych nad zacho-. 
waniem się gołębi w czasie tego zjawiska. Należy obecnie uważać za nie
wątpliwie udowodnione dzięki pracy Kałkowskiego, że zaćmienie Słońca 
posiada istotny wpływ na zachowanie się gołębi. 

S s a ki - MammaZia 

Najwcześniejsze dane co do zachowania się ssaków pochodzą już z za
ćmienia w 1706 roku 6). Stwierdzono już wówczas, jak też i później 

w roku 1900 i 1932, pojawienie się nietoperzy. Nietoperze latające w dzień, 
podczas zaćmienia Słońca w dniu 28. VII. 1851 r. widziano, także w War
szawie 12). 

Ssaki takie jak: słonie, bizony, jaki, sarny, wapiti, wielbłądy, lwy, 
lamparty, tygrysy, pumy, jaguary, rysie, wilki, niedźwiedzie i inne -
obserwowane w czasie zaćmienia w r. 1932 w amerykański,ch ogrodach 
zoologicznych nie wykazywały istotnych zmian w swym zachowaniu się 
(porównaj fot. 3 z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznegao podczas za
ćmienia 15. II. 1961 r .). Autorzy amerykańscy A 11 e n i C o o l i d g e 
(patrz 6)) tłumaczą ten brak reakcji warunkami niewoli, w jakiej te 
zwierzęta się znajdowały. Natomiast obserwacje ssaków wykonane przez 
obu autorów w czasie zaćmienia Słońca w dniu 15. II. 1961 r. w Kra-

11 ) W. Kał k o w ski - Experimental investigations on the behav
iour and activity of pigeons (Columba livia livia L.) during the partial 
Solar Eclipse on 30th June 1954, Acta Biologiae Experimentalis, Vol. XVIII, 
1958, s. 5-28. 

12) Gazeta Warszawska nr 179 z dnia 29. VII. 1851 (ZGI ' Janem G a
d o m s ki m - Trzy poprzednie cafkowite zaćmienta Slońoa W Polsce, 
Urania 19Q4 r.J &. 334). 
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kowsk:im Ogrodzie Zoologicznym 4) nie są w pełni zgodne z wynikami 
badaczy amerykańskich. Brak widocznych reakcji stwierdzono u małp 

(pawian), bawola, sarny, wielbłądów, niedźwiedzi i świnek morskich. 
Natomiast u innych gatunków, pomimo dużego zachmurzenia, zimy, 
wczesnej godziny porannej jak i nie całkowitego zaćmienia wystąpiły 
pewne reakcje. I tak: w czasie kulminacji osły zbiły się razem, jelenie 
Dybowskiego również skupiły się, później rozwinięte w szereg węszyły 
w kierunku wschodnim. Szyk ten wyraźnie świadczył o gotowości do 
reakcji na niezrozumiale dla nich a niepokojące zjawisko. Swiadczy 
o tym także fakt, że na czele szeregu ustawiła się najstarsza lania i je
leń. Jeleń (cervus elaphus) w czasie kulminacji przebywał w legowisku. 
Tak samo zachowywały się dziki. U zwierząt bardziej agresywnych, jak 
wilki i lwy, nadchodząca faza całkowitości wyraźnie pobudziła ich sy
stem nerwowy, co przejawiało się w widocznej aktywności płciowej. 

Wilki uspokoiły się dopiero wówczas, gdy zaczęło się nieco rozjaśniać, 
natomiast lwy, tuż przed kulminacją poszły do legowiska i drzemały. 

Reakcję senności u lwów i tygrysów na kulminację zarejestrowali na 
taśmie filmowej operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej (fot. 4). 

Bardzo ciekawy i o dużym znaczeniu dokumentarnym zestaw dwu 
sekwencji obserwacyjnych przedstawiają załączone zdjęcia PKF (3 str. 
okładki). Sekwencja pierwsza przedstawia pięć faz zaćmienia Słońca nad 
Warszawą w dniu 15. II. 1961 r. Odpowiednie przybliżone momenty dla 
tych faz, wyliczone przez autorów na podstawie fotografii Słońca wyko
nanych przez J. Z a s t o ck i e g o podczas tego samego zaćmienia w Pla
netarium Sląskim w Chorwwie ta), są następujące: Sh35m, Sh45m, 
Sh50m, 9h1om, 9h30m. Sekwencja druga przedstawia równoczesne z fazą 
maksymalnego zaćmienia Słońca zachowanie się tygrysa w War
szawskim Ogrodzie Zoologicznym. Zachowanie to, przedstawiające się 

13) Józef Z a s t o ck i - Seria zdjęć ilustrujących przebieg częścio
wego zaćmienia Slońca w dniu 15. II. 1961 r. Fotografie wykonane w Pla
netarium Chorzowskim, Urania 1961 r., s. 159 i 3 str. okl. nr 5. 

' 

, 
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w postępującej senności, drzemce, wreszcie rozbudzaniu się jest w do·· 
brej zgodności z obserwowanym w tym samym czasie zachowaniem się 
lwa w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym przez autorów 4). 

Co do obserwacji zwierząt domowych w czasie zaćmień Słońca w pi
śmiennictwie przedmiotu 6) spotyka się zdanie, że bydło i owce wyka
zują tendencje pOIWrotu do obory w czasie zaćmienia 9). U koni i kotów 
na ogól nie stwierdzono wyraźnych reakcji na zaćmienie, natomiast co 
do psów, zdania są podzielone. Spotyka się zdanie, że psy nie reagują 
w sposób widoczny na zaćmienie, a ich zachowanie się w tym czasie jest 
bardziej związane z zachowywaniem się ludzi. Natomiast Marek M i e
t e l ski w czasie zaćmienia Słońca w dniu 30. VI. 1954 r. w Jaworznie· 
obserwował, że wszystkie psy w czasie maksimum schroniły się w bu
dach 14). 

To, co wyżej powiedziano o ssakach świadczy, że nie zachowują się

one w czasie zaćmień jednolicie; bardziej reagują zwierzęta dziksze, 
mniej zaś łagodne. 

Marginesowo wspomnieć należy, że oprócz obserwacji zachowania się 
zwierząt w czasie zaćmień Słońca spotyka się też dane co do zachowania 
się roślin. Otóż Allen i Coolidge (patrz 6)) podają, że niektóre kwiaty jak 
przed nocą zamykały swe kielichy w czasie zaćmienia Słońca (jastrzębiec 
pomarańczowy, portulaki, amerykańskie pnącza). Zamykanie się kwia
tów obserwowano też w czasie zaćmień w r. 1706 i 1851. W Polsce 
w czasie zaćmienia w 1954 r. obserwowano 7) też zamykanie się kielichów 
względnie kwiatostanów u nenufarów, dyni, maku, nagietka i róży. Cha
rakterystyczny kwiat wieczorny, jakim jest maciejka, otwarł się w czasie 
zaćmienia. Marek Mietelski 14) w tym samym czasie w Jaworznie obser
wował stulenie się liści nasturcji i bratków. 

Ogólnie rzecz biorąc stwierdzić można już dziś niewątpliwie, że za
ćmienia Słońca zarówno całkowite jak i częściowe (ponad około 850fo 
tarczy słonecznej) wywołują w zależności od pory roku, pory doby, za
chmurzenia i fazy zaćmienia - wyraźny wpływ na zachowanie się przy
rody żywej. Wpływ ten jest taki, jak wpływ nadchodzącej nocy, lub dla 
niektórych gatunków zwierząt - wpływ zbliżającej się burzy. Ma to 
ewidentny związek z natężeniem światła. U niektórych zwierząt obser
wuje się nie tylko szukanie schronienia czy senność, lecz i zaniepokoje
nie, co zwłaszcza u dzikszych ma prawdopodobnie związek z podrażnie
niem ich systemu nerwowego przez ciemność zapadającą o nienormalnej 
porze doby, co te zwierzęta rozumieją, choćby po takich objawach jak 
głód czy zmęczenie. 

Autorzy wyrażają przypuszczenie, że omówienie tego tematu w opar
ciu o szeroki material dokumentacyjny, będący dorobkiem uczonych i ba-

14
) Marek M i e t e l ski - Obserwacje w czasie zaćmienia Slońca 

w dniu 30. VI. 1954, Urania 1955, s. 123-124. 
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rlaczy polskich i zagran}cznych, współczesnych i dawnych - przyczyni 
się nie tylko do spopularyzowania zagadnienia reakcji przyrody żywej 
na zaćmienia Slońca, lecz także do ugruntowania przekonania o wielo
·rakiej i złożonej zależności życia na Ziemi od wpływów mających swe 
źródło poza nią. 

DodatkoWym aspektem, który nas zachęcił do podjęcia i wykonania 
tej pracy jest przekonanie, że w drugiej polowie XX wieku w okresie 
coraz dalej idącej specjalizacji nauk szczegółowych - rozwiązanie 

wielu zagadnień leży na pograniczu poszczególnych obszarów wiedzy 
ludzkiej. Na pilną potrzebę takich właśnie badań wskazuje fakt po
wstania i szybki rozwój cybernetyki. Wykazanie znaczenia dla cyber
netyki wniosków płynących z obserwacji zachowania się zwierząt w cza
sie zaćmień Słońca byłoby ciekawym tematem do odrębnego opracowania. 
Jednym z zasadniczych bo·wiem problemów, którymi zajmuje się cyber
netyka jest rola i znaczenie rozmaitych sygnałów pomiędzy poszczegól
nymi układami względnie wyosobnionymi. Takim sygnałem, którego 
znaczenie dla świata zwierząt wykazuje niniejsza praca - jest energia 
słoneczna, której nawet chwilowy brak - powoduje reakcje przyrody. 

Autorzy dziękują serdecznie Profesorowi dr R. J. Wojtusiakowi za 
udostępnienie szeregu cennych prac wykonanych przez Niego osobiście 
jak i w Zakładzie Psychologii i Etologii Zwierząt U. J. przez Niego kie
rowanym. Również serdeczne podziękowania wyrażają autorzy dla 
Dyr. Dyr. Kniazioluckiego i Bargielowskiego oraz p. Dąbrowskiej z wy
twórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie za udostępnienie zdjęć 

archiwalnych Polskie.i Kroniki Filmowej. 

KRONIKA 

Wystawa astronomiczno-astronautyczna w Bibliotece Jag-iellońskiej 

Z okazji III Ogólnopolskiej Konferencji Techniki Rakietowej i Astro
.nautyki odbywającej się w Krakowie w dniach 12-14. V. 1961 r., w Bi
bliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę o tematyce astronomiczno-astro
nautycznej. Wystawa ta pod nazwą ,,Z dziejów poznania kosmosu i po
czątków techniki rakietowej w Polsce" została zorganizowana przez Bi
bliotekę Jagiellońską przy współpracy Pol. Tow. Astronautycznego i Do
świadczalnego Ośrodka Rakietowego Aeroklubu Krakowskiego. Myślą 
przewodnią tej wystawy było ukazanie wkładu uczonych polskich w dzieło 
poznania i opanowania kosmosu przęz człowieka. Otwarcia jej w dniu 
8. V. 1961 dokonał prorektor UJ prof. dr K. :Kozi e l, a następnie prze
mawiali prof. dr Kochmąński (PTA) i J. Antoniszczak 
(A. PRL), po czym zebranych gości oprowadzili po wystawie dr I. B a
r o w a i mgr B. G o mól k a. Ekspozycję podzielono na część astrono
miczną znajdującą się na sali wystawowej ·B. J. oraz część · astronau
tyczną, którą umieszczono w .. hallu Biblioteki. 
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Część pierwsza wystawy obejmowala cenne rękopisy, inkunabuły 
i starodruki o treści astrologiczno-astronomicznej , np. słynne kalendarze 
krakowskie, w tym najstarszy druk krakowski tzw. "Almanach Craco
viensae a. 1473/74" z roku 1474. Pokazano również dzieła znakomitych 
polskich astronomów: W i t e 11 o n a, W oj c i e c h a z B r u d z e w a, 
J . H e w e l i u s z a, J. S n i a d e ck i e g o, J. K. S teczko w ski e g o 
i T. B a n a c h i e w i c z a, oraz wielu innych. Specjalną gablotę po
święcono Mikołajowi K o p er n i k o w i, gdzie WYłożono oryginalny rę
kopis dzieła "De revolutionibus orbium coelestium ... " oraz pierwodruki 
dwóch najstarszych wydań tego dzieła, a także medale wybite z okazji 
rocznic kopernikańskich. Ekspozycję uzupełniały portrety krakowskich 
profesorów astronomii oraz pokaz dawnych przyrządów astronomicznych 
(astrolabia, zegary słoneczne, kwadranty, cyrkiel Gallileusza i lunety, 
a wśród nich luneta używana przez J. Sniadeckiego). 

W części astronautycznej wystawy zgromadzono prace z zakresu tech
niki rakietowej i astronautyki. Pokazano tutaj dzieła świadczące za
równo o naszej wielowiekowej tradycji w tej dziedzinie, jak i też o ży
WYm udziale we współczesnym jej rozwoju. Do najstarszych zabytków 
piśmiennictwa polskiego z tego zakresu należy rękopis "Kroniki" 
D l u g o s z a z opisem bitWY pod Legnicą w 1241 roku, gdzie po raz 
pierwszy na ziemiach polskich zostały użyte rakiety przez Tatarów. Do 
unikalnych druków należy także "Sprawa Rycerska ... " M. B i e l ski e g o 
z 1553 r., której księga ósma zawiera wiadomości z techniki rakietowej 
w zastosowaniu do potrzeb sztuki wojennej. Temu problemowi poświę
cone jest również znakomite dzieło K . S i e m i e n o w i c z a "Artis Ma
gnae Artilleriae ... " wydane w 1650 roku w Amsterdamie oraz praca 
J. B e m a "Erfahrungen iiber die Congrevschen Brand-Raketen bis 

Fot. l. Ogólny widok astronautycznej części wystaWY w hallu Biblioteki 
po stronie lewej od wejścia 
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zum Jahre 1819 in der Konigl. Polnische Artillerie ... " opublikowana 
w 1820 r. w Weimarze. Osobną gablotę przenaczono dla materiałów do
tyczących K. C i o l k o w s ki e g o i A. Ster n f e l d a, gdzie ekspono
wano m. in. pierwszą pracę Ciolkowskiego o lotach kosmicznych i foto
kopię listu jego do prof. Banachiewicza, a także oryginał karty wpisowej 
A. Sternfelda na Wydz. Filozoficzny UJ z okresu studiów w latach 
1923/24. Dal<>ze gabloty zawierały współczesne czasopisma, wydawnictwa 
i prace oryginalne uczonych polskich, z zakresu techniki rakietowej 
i astronautyki oraz medycyny przestrzeni i astrobiologii. Tę część wy
stawy uzupełniały gabloty poświęcone historii lotnictwa polskiego oraz 
prace Doświadczalnego Ośrodka Rakietowego Aeroklubu Krakowskiego. 
Wśród eksponatów tutaj wystawionych zwracał uwagę model skrzydeł 
skonstruowanych przez Jana Wnęk a (1820-1865) chłopa z Odpory
szowa, a także oryginalna głowica rakiety RM-2C z lampą błyskową 
i spadochronami oraz kabinka na myszy z głowicy rakiety RM-2D. Apa
ratura ta była użyta podczas eksperymentu rakietowego na Pustyni Błę
dowskiej w dniu 10. IV. 1961 r. 

Fot. 2. Głowica rakiety RM-2C z lampą błyskową i spadochronami 

Wystawa była czynna w dniach 8. V.- 19. VI. 1961 r. i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa krakowskiego. Swiadczy 
o tym wysoka frekwencja i uwagi wpisane do Księgi Wystaw B. J.; 
wśród zwiedzających wystawę byli goście zagraniczni, uczestnicy III 
Ogólnopolskiej Konferencji Techniki Rakietowej i Astronautyki oraz 
członkowie Krakowskiego Oddziału PTMA. 

Boleslaw Gomólka 



URANIA 177 

Warstwa mikrometeorytów w wysokich warstwach atmosfery 

Gęstość meteorycznych cząstek pyłowych w wysokich warstwach at
mosfery wydaje się znacznie wyższa, niż to dotychczas sądzono; wska
zują na to wyniki uzyskane rakietą Aerobee-Hi wystrzeloną w Wbite 
Sands w USA, zaopatrzoną w osiem listków otwierających się i zamyka
jących się na podobieństwo rośliny Venus chwytającej muchy (Venus's 
fly trap plant). Na wysokości 75 km listki rozchyliły się wystawiając na 
zewnątrz pewne filmy plastyczne i płytki. Mikrometeoryty uderzając 
w nie z wielkimi prędkościami wyparowywały pozostawiając jednak na 
filmie ślady uderzeń w postaci mikroskopijnych wgłębień, z których 
niektóre dawaly się dojrzeć nawet gołym okiem. Prędkość pyłków się
gała chwilami 75 km/sek. Niektóre pyłki zachowały się z uwagi na 
swą mniejszą prędkość kinetyczną. Listki pozostawały rozchylone do wy
sokości 165 km, a zamknęły się na wysokości 105 km. 

Badania wstępne wykazały, że w przeciągu 4 minut, w czasie których 
listki były rozchylone, można było naliczyć średnio 10 uderzeń pyłków 
na każdy centymetr kwadratowy na sekundę. Większość cząstek pyło
wych, które pozostawiły ślady lub też zostały schwytane miały poniżej 
3 mikronów średnicy. 

Szczególnie ciekawe okazały się resztki materii mikrometeorytowej 
pozostawione w plastyku. Będą one poddane szczegółowym badaniom. 

Ostatnio znany astronom paryski A. L a 11 e m a n d, w przemówieniu 
swoim z okazji objęcia prezesury Societe Astronomique de France 
w roku 1961 wyraził pogląd, że - jak wskazują wyniki uzyskane przez 
satelity Ziemi i rakiety - Ziemia otoczona jest olbrzymią chmurą pyłu 
mikrometeorytowego. Gęstość jej spada w stosunku 1,4 w odległości od 
powierzchni Ziemi od 100 do 100 000 km. Pochodzenie tych pyłów nie jest 
jasne. Być. może są to pyły międzyplanetarne schwytane siłą grawita
cyjną Ziemi lub być może mają pochodzenie księżycowe. Meteoryty ude
rzając o powierzchnię Księżyca rodzą chmury pyłowe, które są następ
nie chwytane przez Ziemię. Przechodząc przez strefy Van Allena te 
cząstki pyłowe mogą uzyskiwać silne ładunki elektrostatyczne, co może 
v.rywoływać ich rozprysk na jeszcze drobniejsze cząstki. 

("Sky and Telescope" v. XXII, nr 3. 1961, str. 125. "Scientific Ameri
can" August 1961, str. 64-65. L'Astronomie, juillet-aout, 1961, str. 296). 

Jerzy Pokrzywnicki 

Nowe prawo Układu Słonecznego? 

Dla naszego układu planetarnego znaleziono wiele praw empirycz
nych, które starają się ująć w formę matematyczną stosunki odległości 
między poszczególnymi ciałami systemu. Powszechnie znane jest prawo 
T i t i u s a- B o d e g o, które daje dobre przybliżenie odległości prawie 
wszystkich planet (wyjątek stanowi Neptun) od Słońca. Podobne zależ
ności znaleziono dla księżyców. Istnieje np. dla pierwszych pięciu księ
życów Jowisza mało znane prawo, które podal G a u s s i n, opierając się 
na wzorze 

an = 1,336 X 1,6425n 
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a podające odległość księżyca w promieniach równikowych planety: 

n=1 Jn=2Jn=3J n=4 n=5 n=6 

(V) Amal- (I) lo (II) Europa (III) Gani· (IV) Kallisto 
te a me des 

an obl. 2,20 3,60 5,92 !l,72 15,97 26,?3 
an obs. 2,56 5,94 9,44 15,04 26,47 

W ostatnich miesiącach przybyła do tej kolekcji praw nowa pozycja, 
podana przez F r i e d j u n g a. Jest to zależność między logarytmem 
masy planety centralnej układu (masa Ziemi za jednostkę), a logaryt
mem stosunku odległości księżyców zewnętrznego i wewnętrznego. W za
pisie przedstawia się ona następująco: 

log& 
R, 

2 

o 

Har s 
• 

log(~:) = 0,93log M+ 0,04 

•Jo;m..-z. 

o 2 log M 

Na wykresie szczególnie dużą zgodność można zauważyć dla Neptuna, 
Saturna i Ziemi, wyłamują się trochę Uran i Jowisz, natomiast Mars 
znajduje się zupełnie poza prostoliniową zależnością. Friedjung tłumaczy 
to tym, żę Jowisz i Uran utraciły swoje zewnętrzne księżyce, które po
winny się znajdować w odl głości odpowiednio 43 mln km i 1,8 mln km 
od planet. Trudno nam jednak chyba zgodzić się z tym, ponieważ obser
wowane odległości wynoszą 24 mln km i 0,6 mln km, a więc dużo mniej. 
Całkowi ta niezgodność z zależności 1 księżyców Marsa wskazywać ma, 
zdaniem Fdedjunga, na ich odmienny charakter i pochodzenie. 

(wg The Obserwatory, tom. 81, 249) 
Slawomir Ruciński 

Obrotowa mapa nieba 

Nowe wydanie przez PTMA "Obrotowej mapy nieba" rozm się wiele 
od mapy wydanej w 1955 r. Ruchoma tarcza jest koloru czarnego, gwia
zdy - białego, a kreski łączące gwiazdy w gwiazdozbiory są szafirowe. 
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Na tarczy są umieszczone między innymi nazwy gwiazdozbiorów, mgła
wic, są one również szafirowe. Same napisy są malo czytelne. W obja
śnieniach jest podany krótki opis mapy, a następnie dziewięć przykła
dów na zastosowanie mapy. Podane przykłady są interesujące, jak np.: 
"Znaleźć położenie Księżyca (albo planety) i odczytać momenty wschodu 
i zachodu w danym dniu". Tego rodzaju przykłady pozwolą miłośnikom 
jak i uczniom posługiwać się czynnie mapą. Należy podkreślić szczegól
nie starane opracowanie objaśnień do mapy. 

Ujemną stroną tego wydania jest zbyt cienka okładka, a skala na 
obwodzie technicznie wadliwa. 

Zofia Maślakiewicz 

OBSERWACJE 

Obserwacje k rateru Clavius 

Krater Clavius jest interesującym obiektem dla małych instrumentów. 
Położony on jest w pobliżu poludniowego bieguna Księżyca (współrzędne 

CLAVIUS 

24 1f. 1961 31 'k)_ 196 l. 2 ~'t U T 
S. R. B 

selenegraficzne Claviusa C: ').. = -14°40', q:J = -57° 16'). Ma średnicę 
235 km, a zajmuje powierzchnię około 41 000 km~. Wal górski Claviusa 
wznosi się ponad jego dno od 3000 m do 5000 m. Clavius, to nazwisko 
matematyka niemieckiego żyjącego w latach 1537-1612. 

W dniu 24. IV. 1961 r. obserwowałem Claviusa po wschodzie Słońca 
nad tą okolicą Księżyca, zaś dnia 31. X. 1961 r. przed zachodem Słońca. 
Obserwacji tych dokonałem teleskopem typu Maksutowa-Cassegraina 
(produkcji P. Z. 0.) o średnicy 70 mm i powiększeniu 92 X . Podany na 
rysunkach czas odpowiada momentom ukończenia rysunku. 

Stanislo:iv R. Brzostkiewicz 
Dąbrowa Górnicza 
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URANIA 

Obserwacje halo w ZSRR 

Chciałbym zwrócić uw:agę obserwatorów pol
skich na intersujące zjawisko optyczne wokół Słońca 
obserwowane w ZSRR w dniu 5. VI. 1961 r. Moż
liwe, że podobne zjawisko obserwowano w tym 
dniu, albo w dniach sąsiednich, także w Polsce. 

Rankiem 5. VI. 1961 r. między 8h15m i 9h30m 
(czas III strefy) L. A. N e w ski obserwował w Nie
reżtie Kostromskaj Obłasti (cp = 57° 21', /.. = 40°34'E) 
złożone zjawisko (pa;trz rys. l) Widoczne były: 
l) pierścień 22°, bardzo jasny z tę<:zowym zabar
wieniem, 2) takie same pierścienie parasłoneczne, 
3) jasne "ogony" pierścieni parasłonecznych, 4) i 5) 
białe pierścienie parasłoneczne 120°. Powoli poszcze
golne formy zaczęły znikać. Około 12h znikł, jako 
ostatni, pierścień 22° . 

W Moskwie obserwował to zjawisko A. P. M oj
s i ej e w między 12h40m i 13h40m. Na prawie czy
stym błękicie nieba widoczne były pierścień 22° 
i slaby pierścień parasłoneczny. Po raz drugi takie 
formy obserwował A. P. Mojsiejew w dniu 21. VI 
o 13h, przy czym brzegi pierścienia parasłonecznego 
wydawały się lekko czerwonawe. 

W swej książce "Optyka atmosferyczna" (Mo
skwa, 1924 r., str. 87) znany uczony rosyjski 
P. I. B r o u n o w podkreśla ważność zbierania 
możliwie dokładnej i pełnej statystyki zjawisk halo 
w możliwie dużej ilości miejsc. Takie obserwacje 

~ , •(lj.,.....N 
•N .X: i3:;!::: O 

2! . .!<: ~ ~ 
. C1J ...:l gs ·~ !J. ' Rys. l. Złożone zjawisko halo obserwowane 5. VI. 
z-~&:~ 1961 r. przez L. A. Newskiego w ZSRR 
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są JUZ wykonywane od kilkudziesięciu lat przez kilku obserwatorów 
w ZSRR. W załączonej tabeli podane są wyniki obserwacji wykonanych 
w ciągu ostatnich 16 lat. Z tablicy tej widać, że zjawiska halo obserwuje 
się częściej , niż to zwykle przyjęto uważać. W północnej części ZSRR 
bywa ich więcej niż na Ukrainie. Roczna liczba dni z halo nie jest stała. 
W latach z większą ilością halo obserwuje się formy złożone, w innych 
tylko formy proste. 

M. W. Czernow (ZSRR) 

Obserwacje plam słonecznych gołym okiem w 1961 r. 

W 1960 roku rozpocząłem obserwacje plam słonecznych gołym okiem 
przy użyciu filtru ciemnozielonego (Urania, Nr 'S, 1961, str. 85). Ob
serwacje te prowadziłem nadal w 1961 r . A oto wyniki : zaobsejrwo
wałem łącznie 14 grup plam; na 163 dni obserwacyjne przypada 128 
dni "bez plam", 30 dni z jedną grupą plam i 5 dni z dwoma grupami 
(16, 17 i 19. VI oraz 15 i 16. VII). Jedyną dużą grupą plam była grupa 
Nr 9, obserwowana w dniach 11-13. VII (widoczności 2-1, 5-1). Pod
czas istnienia grup 9 i 10 donoszono o silnych burzach magnetycznych, 
a grupa 11 (22-27. VII) była związana z obserwowanym wybuchem na 
Słońcu. 

Włodzimierz Jodlawski 

Zakrycie Aldebarana przez Księżyc 

Dnia 16. I. 1962 r. obserwowałem zakrycie Aldebarana przez Księżyc. 
Obserwacji dokonałem za pomocą refraktora własnej konstrukcji o śred
nicy 45 mm i powiększeniu 35 X. 

Foczątek zakrycia 16h31ID25S8 ± Qs6 (CSE) 
Koniec zakrycia 17h34rn39s9 ± 1s 
Obserwację wykonałem w Grodźcu k. Będzina. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Siatka mikrometryczna 

Jerzy Wieczorek 
Grodziec k . Będzina 

Do rysowania utworów na powierzchni Księżyca stosuje się siatkę 
mikrometryczną. Jest to subtelna kratka na neutralnym optycznie szkle, 
którą podobnie jak mikrometryczny krzyż dzielony (Urania nr 8, str. 249) 
umieszcza się w ognisku okularu. Do tego celu najlepiej nadaje się okular 
typu Ramsdena, a to z uwagi na to, że posiada on ognisko na zewnątrz 
układu optycznego. 

Przed przystąpieniem do obserwacji należy przygotować odpowiednie 
szablony. W tym celu po umieszczeniu siatki mikrometrycznej w ognisku 
okularu, kierujemy teleskop podczas dnia na niebo. Patrząc jednym 
okiem do okularu, a drugim na trzymany w odległości 30-35 cm od oka 
liniał centymetrowy, oceniamy wartość rzutującej się średnicy przysłony 
i boków kwadratów siatki. Np. średnica przysłony przedstawia się nam 
jako odcinek o długości 20 cm, a bok kwadratu siatki 2 cm. Rysujemy 
wtedy koło o średnicy 20 cm, do którego wrysujemy siatkę o bokach 
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kwadratów 2 cm. Szablon taki umocujemy na pulpicie rysunkowym, 
który podczas obserwacji należy słabo oświetlić. 

Mając przygotowane szablony możemy rozpocząć obserwacje. Teleskop 
kierujemy na Księżyc i w interesującej nas okolicy jego powierzchni 
obieramy jakiś szczegół, któremu pozwalamy "wędrować" wzdłuż po
ziomej linii siatki mikrometrycznej. O ile szczegół ten odchyla się od 
linii, obracamy okular w prawo lub w lewo tak długo, aż będzie on do
kładnie "wędrował" wzdłuż poziomej linii siatki. Z tego też względu 
teleskop powinien mieć montaż paralaktyczny, ideałem byłoby, aby in
strument posiada! mechanizm zegarowy, który można jednak zastąpić 
urządzeniem pozwalającym na tzw. ruchy "leniwe" w rektascensji. 
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Rys. l. Siatka mikrometryczna 

Podczas obserwacji należy uważać, aby obserwowany utwór zajmował 
stale to samo położenie. Kwadraty siatki mikrometru i obserwowany 
utwór muszą pokrywać się z kwadratami siatki i wykonywanym ry
sunkiem na szablonie. Obserwacja nie może trwać dłużej niż kilkadziesiąt 
minut, obserwowany bowiem utwór na powierzchni Księżyca zmienia 
swój wygląd na skutek zmiany położenia Słońca nad horyzontem księ·· 
życowym. Po ukończeniu rysunku można dokonać pomiaru obserwowa
nego utworu. W ten więc sposób rysunek nasz odpowiadał będzie w przy
bliżeniu rzeczywistości , tak pod względem położenia jak i rozmiarów. 
Oczywiście rysować należy to co się widzi w okularze lunety, bowiem 
"upiększony" rysunek nie posiada żadnej wartości naukowej. 

St. R. Brzostkiewicz 

NAJCIEKA WSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Kulista gromada gwiazd MS (NGC 5904) w gwiazdozbiorze Węża 

W punkcie nieba o współrzędnych a .= l5h13m5 i ~ = 2°27', leżącym 
w gwiazdozbiorze Węża znajduje się kulista gromada gwiazd M5 (NGC 
5904). Dość trudno ją odszukać na niebie, ponieważ w pobliżu niej nie 
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ma jasnych gwiazd. Znajduje się ona mniej więcej na linii łączącej jasne 
gwiazdy: Arktura (o. Boo) i Antaresa (o. Sco) w 1/3 oddzielającej je odle
głości, licząc od Arkiura. Jasność gromady wynosi 6.2 wielkości gwiaz
dowej, jest więc ona o pół wielkości slabsza od powszechnie znanej 
kulistej gromady gwiazd M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Jej średnica 
kątowa wynosi 12.7' (nieco mniej niż pół tarczy Księżyca). Najjaśniejsze 
gwiazdy gromady mają jasność tylko 14m. Widziana przez lornetki i nie-· 
wielkie lunety gromada wygląda jak mała, rozmyta, świecąca plamka. 
Odległość gromady od nas wynosi 35 000 lat świetlnych. 

Okres dobrej widoczności gromady w godzinach wieczornych w na
szym kraju przypada na miesiące od kwietnia do września. 

Mgławica planetarna NGC 6543 w gwiazdozbiorze Smoka 

W gwiazdozbiorze Smoka, w punkcie nieba o współrzędnych o. = 
= 171158!1'6 i l) = 66°38' znajduje się warta obejrzenia mgławica plane
tarna NGC 6543. Jasność jej nie jest zbyt duża, gdyż wynosi 8!1" 8, toteż 
odszukanie jej nie jest łatwe, tym bardziej, że kątowa średnica mgła
wicy wynosi tylko 0~4 (mniej więcej tyle, co kątowe rozmiary tarczy 
Jowisza). Dojrzenie mgławicy jest możliwe tylko przy użyciu teleskopów 
lub lunetek. Należy jej poszukiwać w pobliżu środka linii łączącej 
gwiazdy ~Dra i l) Dra. Centralna gwiazdka mgławicy ma dość dużą ja
sność 11!1'1, toteż można ją dojrzeć już w niewielkich stosunkowo instru
mentflch optycznych. Odległość mgławicy od nas wynosi tylko 3500 lat 
świetlnych. Ponieważ polożona jest ona niezbyt daleko od bieguna nie
bieskiego, więc jest u nas obiektem nigdy nie zachodzącym i może być 
obserwowana przez cały rok (szczególnie dobrze w lecie, kiedy gwiazdo
zbiór Smoka wznosi się w godzinach wieczornych na nieboskłonie naj
wyżej). 

A. Marks 

liALENDARZYK HISTORYCZNY 

3. VI. 1925 r. zmarł Kamil Flaromarion 

Astronomia, to nie tylko gęstwa zawiłych wzorów matematycznych 
i kolumn liczb, zrozumiałych jedynie dla nielicznych fachowców, ale 
także opowieść o pięknie Wszechświata, o jego ogromie i bujnym 
życiu. Tak pojmował tę naukę "poeta nieba", Kam i l F l a m m ar i o n, 
najlepszy jej popularyzator. 

Urodził się nad Marną 17. II. 1842 r. Kształcił się początkowo w sztuce 
grawerskiej w Paryżu, zajmując się jednak już wtedy z wielkim zapa
łem astronomią. Już w 16 roku życia wydrukowal pierwszą popularną 
książkę astronomiczną, a w cztery lata później jego dzieło: "0 wielości 
światów zamieszkałych" pojawiło się kolejno aż w 30 wydaniach. Zostało 
przetłumaczone niemal na wszystkie języki. Pobyt Flammariana na 
praktyce w Obserwatorium Paryskim nie trwał długo. Dyrektor L e
v er r i er zazdrościł sławy młodzieńcowi i zwolnił go niebawem z pracy. 

Jeden z wielbicieli twórczości Flammariana ofiarowal mu na włas
ność zamek w Juvisy pod Paryżem, gdzie Flammarian założył prywatne 
obserwatorium, w którym pracowal przez 40 lat. Wydal w sumie 45 po
pularnych książek i powieści astronomicznych i ogłosił drukiem kilka 
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tysięcy artykułów popularnych z tej dziedziny, w których porywał tema
tem czytelników. Jego "Ast·ronomia popularna" rozeszła się w 130 tysią
cach egzemplarzy. Napisał też trzytomowe dzieło o Marsie, którego po
wierzchnię długie lata systematycznie obserwował. 

Flammarian założył miesięcznik popularny L'Astronomie, który uka
zuje się do dzisiaj od 1887 r., jako oficjalny organ Francuskiego Towa
rzystwa Astronomicznego. Towarzystwo to Flammarian właśnie założył. 

Zmarł 3. VI. 1925 r. w swym obserwatorium w wieku 83 lat, pracując 
do ostatniej chwili. Pochowany został w ogrodzie obserwatorium. 

J. Gadomski 

RECENZJE 

Trzeci numer "Annual Scientific Supplement to Urania" 

Trzeci numer "Dodatku Naukowego" ukazał się w 2 lata po numerze 
drugim i zawiera głównie obserwacje wizualne gwiazd zmiennych do
konywane w latach od 1953 do 1957. Poza tym obserwacje Nowej - RS 
Ophiuchi, wizualne obserwacje komet: komety Mrkosa (1955 c) - 72 
obserwacje, komety Honda (1955 g) - 37 obserwacji, komety Arenda
Rolanda (1956 h) - 200 obserwacji, komety Mrkosa (1957 d) - 20 obse>r
wacji. Numer zawiera ponadto wyznaczenie średniej ekstynkcji dla 
rozmaitych miejscowości w Polsce (dla porównania przytoczono również 
średnią ekstynkcję dla góry Pop Iwan) oraz wizualne obserwacje Marsa 
dokonane w czasie opozycji w roku 1956. 

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł A. Piaskowskiego zawierający 
opis nowego fotometru polaryzacyjnego dla obserwacji Słońca. 

Wartość dobrych obserwacji gwiazd zmiennych dokonywanych przez 
członków Sekcji Gwiazd Zmiennych i Komet, prowadzonej przez A. Wró
blewskiego, nie podlega dyskusji. W wielu krajach, zwłaszcza w Związku 
Radzieckim i Stanach Zjednoczonych istnieją takie sekcje, które prowadzą 
stale, systematyczne obserwacje z wielkim pożytkiem dla nauki. 

Ogłaszanie drukiem obserwacji, dokonywanych przez astronomów 
amatorów jest pożyteczne i z tego względu, iż bez wątpienia zachęci 
szerokie grono członków Towarzystwa do podjęcia lub kontynuowania 
prac obserwacyjnych z rozmaitych działów astronomii. Należy podkreślić 
zwłaszcza szerokie horyzonty, jakie się otwierają przed milośnikami 
wiedzy astronomicznej w dziedzinie obserwacji gwiazd zmiennych. Ob
serwacji tego typu nigdy nie jest za dużo. Istnieje wiele gwiazd zmien
nych, które wymagają stałej kontroli, istnieje zapewne wiele jeszcze 
nie odkrytych (mam tu na myśli również gwiazdy rozbłyskowe). 

Zebranie kilku tysięcy obserwacji gwiazd zmiennych i kilkuset obser
wacji komet świadczy o aktywności Towarzystwa w dziedzinie samo
dzielnej pracy naukowej. Szkoda tylko, że aktywność tę wykazują prze
ważnie członkowie Oddziałów PTMA w Warszawie i Lodzi *). 

Niestety muszę zwrócić uwagę na kilka usterek, jakie zauważyłem 
w Nr 3 "Dodatku". 

W przedmowie wydawca wspomina o tomie drugim, który jest w przy
gotowaniu. Chyba zachodzi tu pomyłka i to podwójna, bo po pierwsze: 

*) Uwaga ta dotyczy lat 1953-1957. Obecnie obserwacje gwiazd za
ćmieniowych prowadzone są również w Oddziale Krakowskim PTMA. 
(przyp. red.). 
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"Annual Scientific Supplement" wychodzi w poszczególnych numerach 
(numbe?·s) a nie w tomach (volumes), a po drugie - jeśli "volume" 
oznacza w tym wypadku "numer", to wiadomo, że numer drugi ukazat 
się już w roku 1959. W ten sposób przedmowa ta jest nieaktualna **). 

W ilustracjach do artykułu A. Piaskowskiego nie można doszukać się 
Fig. l, chociaż w tekście autor powołuje się na ten rysunek. Numeracja 
innych rysunków jest pomylona, co utrudnia znacznie orientację sche
matów i zrozumienie działania instrumentów. 

Ponieważ "Dodatek" przeznaczony jest także dla członków Towarzy
stwa, może warto by załączyć krótkie streszczenia po polsku dłuższych 
artykułów, w rodzaju artykułu A. Piaskowskiego. Wydaje się , że w obec
nej postaci artykuł dla wielu członków Towarzystwa jest niedostępny. 

Należy życzyć Towarzystwu dalszego rozwoju strony obserwacyjnej 
swojej działalności i wydania w krótkim czasie numeru czwartego "Do
datku". 

Maria Karpowicz 

Z KORESPONDENCJI 

W sprawie artykułu o 40-leciu pracy naukowej prof. E. Rybki 

W nr 3 "Uranii" z br. zamieściliśmy artykuł W. Wiśniewskiego o ju
bileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. Eugeniusza Rybki. Z treści tego 
artykułu wynika, że Polskie Towarzystwo Astronomiczne istnieje dopiero 
od 1948 roku i zostało zorganizowane przez prof. E. Rybkę. Ponieważ 
kilku czytelników zwróciło uwagę na ten szczegół, pragniemy sprostować, 
że Polskie Towarzystwo Astronomiczne zostało założone w 1923 r. na 
Zjeżdzie Astronomów w Toruniu. Pierwszym prezesem Towarzystwa był 
prof. Tadeusz Banachiewicz. Towarzystwo prowadziło przed wojną dość 
żywą działalność naukową, między innymi zorganizowało dwa Zjazdy 
Astronomów Polskich, w 1934 r. w Warszawie i w 1938 r . w Wilnie. 
Przerwana przez wojnę działalność Towarzystwa została wznowiona 
w 1948 r. na Zjeździe Astronomów we Wrocławiu. Po wojnie przez. pe
wien okres czasu prof. E. Rybka istotnie pełnił funkcję prezesa PT A. 

Redakcja .. 
.. .. 

W związku z artykułem W. Wiśniewskiego o 40-leciu pracy naukowej 
prof. Eugeniusza Rybki pragnę donieść, że z okazji tego jubileuszu zorga
nizowana została w Bibliotece Jagiellońskiej wystawa, przedstawiająca 
bogaty i różnorodny dorobek naukowy i dydaktyczny jubilata. W kilku 
gablotach zgromadzono odbitki jego prac naukowych, sprawozdania ze 
zjazdów i kongresów astronomicznych, egzemplarze podręczników oraz 
prace z zakresu dydaktyki i popularyzacji astronomii. Wystawa trwała 
około 3 tygodni (21. XI- 6. XII. 1961 r.) i doskonale obrazowala bogatą 
twórczość prof. E. Rybki. 

Boleslaw Gomólka, Kraków 

**) Nr 3 "Dodatku" został przygotowany przed Nr 2, ale ze względu 
na rozmaite kłopoty i trudności w PTMA czekał na druk znacznie dłużej, 
bo 3,5 roku. Stąd pozorna nieaktualność przedmowy. (przyp. red.). 
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Księżycowy krater "Banachiewicz" 

W dniu 13 lutego 1962 r. obchodziliśmy 80 rocznicę urodzin Tadeusza 
B a n a c h i e w i c z a (1882-1954). Astronom ten należy do wybitnych 
uczonych naszych czasów i to nie tylko Polski, ale calego świata. Liczne 
prace Banachiewicza wzbogaciły wiedzę ogólnoludzką. 

Swego czasu (Urania nr l, 1959 r ., str. 25) wysuwano propozycję, aby 
jeden z nienazwanych dotąd kraterów nazwać imieniem ż u l a w ski e
g o, autora powieści fantastyczno-naukowej "Na srebrnym globie". Można 
śmiało stwierdzić, że bez porównania większe do tego prawo ma Ba
nachiewicz. Myślę, że PTMA winno poczynić odpowiednie kroki, aby 
nazwisko Banachiewicza znalazło się na mapach Księżyca. 

Na widocznej z Ziemi pólkuli Księżyca, wszystkie okazalsze kratery 
od czasów R l c c i o l i e g o otrzymały już swe nazwiska. Jednak wiele 
małych kraterów do dziś oznaczonych jest tylko dużymi literami łaciń
skimi. Te właśnie kratery "chrzci" się obecnie nazwiskami wybitnych 
uczonych naszych czasów (np.: krater Kopernik A otrzymał nazwisko 
selenografa niemieckiego Ph. F a u t h a). 

Na pólnoc od krateru Kopernik, wśród górskich szczytów Karpat, po
łożony jest krater Gay-Lussac. Tuż przy poludniowym wale górskim tego 
krateru, znajduje się niewielki krater o średnicy około 15 km (współ
rzędne selenograficzne: A = -20° i C() = + 13° ), który do dziś oznaczony 
jest tylko literą A. Pomimo małych rozmiarów jest on dobrze widoczny 
nawet za pomocą rnilośnkzych instrumentów. Krater ten mógłby nosić 
nazwisko Banachiewicza. Bliskie sąsiedztwo krateru Kopernik stano
wiloby swego rodzaju symbol, Banachiewicz bowiem przez wiele lat 
by l profesorem tej uczelni, w której studiowal K o p e r n i k. 

Dodać należy, że dyrektor obserwatorium w Brukseli S. Ar e n d 
odkrytą przez siebie planetoidę Nr 1286 nazwał "Banachiewicza". 

Stanisław R. Brzostkiewicz 
Dąbrowa Górnicza 

Heweliusz i gwiazdy zmienne 

W Chronologii dzieła i życia Jana Heweliusza ("Urania", 1961, str. 14) 
czytamy: W latach 1648-1662 Heweliusz obserwuje zmiany jasności dłu
gookresowej gwiazdy zmienej omikron Ceti ... W związku z tą wzmianką 
można by poczynić kilka uwag. 

B. W. Kuk ark i n ("Pieremiennyje zwiozdy", tom III, str. 15) po
daje, że systematycznymi obserwacjami tej gwiazdy zajmował się He
weliusz w latach 1648-1684, a więc nieco dłużej niż podaje autor Chro
nologii; poza tym nadal on jej, niezależnie od F a b r i c i u s a, nazwę 
Cudownej Wieloryba (Mira Ceti). 

Jeszcze jeden fakt zasługuje tu na podkreślenie. Gwiazdę ornikron 
Ceti można uważać za pierwszą gwiazdę zmienną, której zmiany jasności 
były przedmiotem systematycznych badań. Heweliusz był tym z astro
nomów, który przez 36 lat obserwował obiekt wówczas bardzo aktualny 
i można być rzec wprost rewelacyjny, bowiem ponowne odkrycie zmien
ności blasku gwiazdy ornikron Ceti nastąpiło w grudniu 1638 roku. Wo
bec tego, czy Heweliusza nie należało by uważać za antenata polskich 
badaczy gwiazd zmiennych? 

Chronologię należało by uzupełnić jeszcze jedną wzmianką: Hewe
liusz obserwował także gwiazdę nową, odkrytą 20 czerwca 1670 r. w po
bliżu beta Cygni. 

A. Biskupski 



Zac/t. Cze .. rwiec Wsch. 
IV III 1 

·-----\c-ł'-4 1-oc-~-

'----~~~~----~--

2~-------1 ~:..----

25 ____ ~~~~---

URANIA 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Czerwiec 1962 r. 

187 

Wieczorem nad zachodnim horyzontem pięk
nie świeci Wenus, a w pierwszych dniach mie
siąca możemy także próbować odszukać Merku
rego. Natomiast nad ranem widoczne są nad 
poludniowym horyzontem trzy jasne planety, 
kolejno od wschodu na zachód: Mars, Jowisz 
i Saturn; a pod koniec miesiąca może nam się 
uda odnaleźć tuż przed wschodem Słońca także 
Merkurego. Planety rozpoznamy bardzo łatwo, 
bo w tej okolicy nieba nie ma jasnych gwiazd. 

Ze słabych planet widoczne są wieczorem 
w gwiazdozbiorze Lwa: Uran (przez lornetkę) 
i Pluton (tylko przez wielkie teleskopy), a przez 
całą noc Neptun w gwiazdozbiorze Wagi. Przez 
większe lunety możemy też w pierwszej polowie 
nocy poszukiwać dwie planetoidy około 11.5 wiel
kości gwiazdowej , Metis i Harmonię, na granicy 
gwiazdozbiorów Wagi i Panny. 

Pod koniec nocy można przez lunetę lub do
brą lornetkę obserwować ruchy księżyców gali
leuszowych Jowisza. Polożenia księżyców wzglę
dem tarczy planety możemy odczytać z wykre
su, a momenty ciekawszych zjawisk (zakrycia, 
zaćmienia, przejścia na tle tarczy) podane są 
w odpowiednich dniach. 

2d9h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. 
3d3h Księżyc w złączeniu z Merkurym. 
4d Wieczorem obserwujemy piękną konfigu

rację sierpa Księżyca z Wenus. 
5d5b Zlączenie Księżyca z Wenus. 
6d Po wschodzie Jowisza nie widzimy kolo 

niego księżyca 3, który przechodzi na tle tarczy 
planety i ukaże się dopiero o 2hl7m. Prawie 
w tym samym czasie, bo o 2h22m2, zniknie w cie
niu planety księżyc 4, a o Jh5m6 obserwujemy 
początek zaćmienia księżyca l. Do wschodu 
Słońca widoczne będą wtedy tylko dwa księżyce 
Jowisza. 

7d Merkury w dolnym złączeniu ze Słońcem, 
a tego dnia także znajdzie się najbliżej Ziemi 
i jednocześnie najdalej od Słońca na swej orbi
cie (zbieżność tych dwóch ostatnich zdarzeń jest 
zupełnie przypadkowa). Nad ranem kolo Jowisza 
nie widzimy księżyca l, który przechodzi właśnie 
na tle ll;arczy planety, natomiast widoczny jest 
na niej jego cień. Plamka cienia zejdzie z tar
czy o 2hJ4m, a sam księżyc l ukaże się o 3h54m. 

Sd Zlączenie Księżyca z Uranem. 
9d Kolo Jowisza brak jest księżyca 2, który 
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ukryty był początkowo w cieniu planety, a potem za jej tarczą i ukaże 
się dopiero o 4hl3m. 

13d2h48m Księżyc 3 Jowisza rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy 
planety. 

14d o 2hl2m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca, a sam 
księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i o 3łl31m rozpoczyna przejście na 
jej tle. 

15<i Koło Jowisza widać tylko dwa jego księżyce. Księżyc l ukryty 
jest za tarczą planety i ukaże się o 3h7m, a księżyc 4 przechodzi właśnie 
na tle tarczy i będzie widoczny dopiero o 4h51m. 

17d71t Wenus przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
19dlOh Merkury nieruchomy w rektascensji. 
2ld9ll Bliskie złączeniu Księżyca z Saturnem. Tarcza Księżyca zakryje 

planetę, ale zakrycie to będzie widoczne tylko w Ameryce i w północno
zachodniej Afryce. O 23h25m Słońce wstępuje w znak Raka, mamy po
czątek lata astronomicznego na półkuli północnej. 

23<1 o 2h5m księżyc l Jowisza kończy swoje przejście na tle tarczy 
planety. Natomiast o 3h51m3 nastąpi początek zaćmienia 2 księżyca. 

28d Złączenie Księżyca z Marsem. 
30d Zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca widoczne w południo

wej Afryce i w Australii. Na tarczy Jowisza widać plamkę cienia i księ
życa, która ukończy swą wędrówkę o 21143111, a sam księżyc l , niewidoczny 
na tle tarczy planety, ukaże się o 3h56tn. 

Minima Algola (beta Perseusza): czerwiec ld4b Om, 4liOh50m, 6d2lh35m, 
2ld5h40m, 24d2h30m, 26d23h25m, 29d20h5m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej
skim (czasie letnim w Polsce). 

TO I OWO 

Wielitanoc w 1962 r. za późno 

Termlny świąt chrześcijańskich, tzw. ruchomych, oblicza się zawsze w sto
sunku do świąt Wielkiejnocy. Zasada brzmi: " Wielkanoc przypada zawsT.e 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca." W 1962 r . wiosna 
rozpoczęła się 21 marca o 2h30m, zaś pełnia Księżyca przypadła w tym samym 
dniu o 7h56m (wg czasu uniwersalnego). Stąd wniosek, że pełnię tę należy uważać 
za pierwszą wiosenną, zatem Wielkanoc wmna być 25 marca. Skoro zaś obliczono 
ją na dzień 22 kwietnia, to znaczy, że za pierwszą wiosenną pełnię przyjęto przy
padającą w dniu 20 kwietnia br., co jednak nie jest prawidłowe. 

Najwido<;zniej władze kościelne posługują się obliczeniami nie uwzględniają
cymi różnic kilku godzin. Ta niedokładność obliczeń o tyle była dobra, przy
najmniej dla niektórych, że karnawał trwał dłużej, a święta Wielkanocne przy
padły w okresie cieplejszej pogody niż w marcu. 

ALeksander Kuśnierz 

Brakło liter alfabetu 

Astronomowie znakują sztuczne satelity Ziemi metodą podobną jak komety. 
Każdy nowy obiekt otrzymuje oznaczenie dwusymbolowe, którego pierwszą część 
stanowi rok "narodzin", druga mała litera alfabetu greckiego odpowiadająca ko
lejności wprowadzenia na orbitę. Nie przewidziano, że taka nomenklatura może 
być niewystarczająca. Np. w 1961 r. stworzono tak dużą liczbę satelitów, że 24-ty 
z nich, Discoverer XXX, z 12. IX, otrzymał oznaczenie: "1961 oo". Satelity póź
niejsze , Discoverer XXXI i "west Ford", pozostały bez oznaczenia - brakło dla 
nich liter alfabetu. 

J. Gadomski 



Czerwiec 1962 r. SLOIQ"CE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk.-europ. 

r. czasu a l 3 wsch. j zach. wsch. · zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch. j zach . wsch. j zach. 

m h m i o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
Y. 31 +2.6 4 31 +~1.8 4 41 21 19 4 37 21 03 4 44 20 56 4 18 2108 4 37 20 39 4 22 20 46 4 29 20 31 4 31 20 42 

VI. 10 +o.9 5 13 +23.0 4 35 2128 4 31 2112 4 38 21 05 411 2118 4 31 2048 416 20 55 4 23 20 40 4 02 20 51 
20 -1.4 5 54 +23.4 4 33 2134 4 29 2118 4 36 2110 4 09 2124 4 29 20 53 414 21 00 4 21 20 45 4 00 20 57 
30 -3.4 6 36 +23.2 4 37 2134 4 33 2118 4 40 2110 4 13 2124 4 33 20 54 4 27 20 Ol 4 25 20 46 4 04 20 57 

VII. 10 -5.2 7 15 +22.2 4 46 2128 4 42 2112 4 49 21 05 4 22 2117 4 42 20 48 4 18 20 55 4 34 20 40 4 13 20 51 

c: 
KSIĘZYC ::0 

1h czasu l 1h czasu 1h czasu 
. Warszawa Warszawa Warszawa 

Data srodk.·europ. Data środk.·europ. Data środk.·europ. 

a l 3 jwsch. zach. a j 3 wsch. j zach. a l 3 wsch. j zach. 

Fazy H siężyca: 
:» 
~ 

d h ..... 
Ostatnia kw. V 26 21 :» 
Nów VI 2 15 
Pierwsza kw. VI 10 8 

hm o h m h m hm o hm hm hm o hm h m, 
Yl. l 3 14 +t2.8 4 10,19 13 Yl. 11 11 57 + 4.4 13 25 140 Yl. 21 20 35 -18.4 23 33 7 501 

2 4 10 +t6.3 4 43 20 28 12 12 42 + 0.3 14 30 200 22 21 33 -15.6 - 9 06 

Pełnia VI 18 4 
Ostatnia kw. VI 25 2 
Nów VII 2 2 

3 5 08 +18.8 5232134 13 13 27 - 3.9 15 36 2 20 23 22 30 -11.8 o 04 lO 24 
4 6 05 +20.2 6 08 22 32 14 14 13 - 8.0 16 44 2 40 24 23 24 - 7.4 o 33 1144 
5 7 Ol +2M 7 03 23 20 15 15 Ol -11.8 17 53 3 04 25 o 18 - 2.6 o 56 13 02 
6 7 56 +19.6 8 03 23 59 16 15 51 -15.2 18 02 3 31 26 111 + 2.3 l 21 14 21 

Odległość l Srednica 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

7 8 48 +t7.8 9 06 - 17 16 44 -17.9 19 09 4 05 27 2 04 + 7.1 146 15 39 
8 9 38 +t5.2 10 10 o 31 18 17 40 -19.8 20 12 4 47 28 2 58 +11.5 212 16 55 
9 lO 26 +12.0 11161 o 57 19 18 38 -20.5 21 08 5 38 29 8 53 +t5.2 2 42 18 lO 

10 11121 + 8.4 12 21 l 20 20 19 36 -20.1 22 54 6 38 30 4 49 +ta. l 3 18119 20 

l 

d h 

Najw. VI 10 20 l 29~6 
Naj m. VI 23 22 32.4 

.... 
O> 

"' 
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Czerwiec 1962 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

Y. 31 
Y!. 10 

20 
30 

Y. 31 
Yl. 10 

20 
30 

MERKURY 

l h czasu Warszawa 
środk.- europ. 

a. l 8 wsch. l zach. 

hm o hm hm 
5 15 +22.3 5 10 2124 
4 55 +19.2 4 33 20 03 
4 44 +17.9 3 50 91 04 
5 02 +19.3 l 3 19 18 51 

W pierws,ych dniach miesiąca moż-
na jeszcze próbować odszukać go 
po zachod,ie Słońca bardzo nisko 
nad zachodnim horyzontem. 

M AR S 
l 59 +11.5 3 04 16 59 
2 27 + 13.7 2 39 17 04 
2 56 +16.0 2 14 17 05 
3 25 +18.1 l 50 17 07 

Widoczny nad ranem jako czerwona 
gwiazda 1.4 wielkości na wschód 
Od Jowisza. 

SATURN 

V. 21 l 20 56 ,-17.9 1 117 
VI. lO 20 55 -18.0 23 55 

30 20 51 - 18.3 22 33 1

10 00 
8 40 
7 14 

WENUS 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

a. l 8 wsch. l zach. 

hm o hm hm 
6 42 +24.8 619 23 08 
7 34 23.6 6 39 23 12 
8 24 +21.3 7 07 23 06 
9 12 +18.1 7 36 22 58 

Swieci pit:knym blaskiem na wie-
czornym niebie (-3.4 wielk. 
gwiazd.). 

JOWISZ 
22 52 - 8.3 140 12 10 
22 55 - 8.1 l 02 1136 
22 57 - 7.9 o 24 10 58 
22 58 - 7.8 23 40 10 20 

Widoczny w ostatnich godzinach 
nocy w gwiazdozbiorze WOdnika 
(-2.1 wielk. gwiazd.). 

9 56 
9 58 

10 Ol 

URAN 

l 
+13.4111 26 l 
+ 13.2 10 11 
+ 12.9 8 56 

150 
o 29 

23 11 
Widoczny po północy w Koziorożcu Widoczny wieczorem w gwlazdo
(0.6 wielk. gwiazd.). zbiorze Lwa (około 6 wielk. 

gwiazd.). 

l w połud. 
NEPTUN 

h m o 
Y. 24 14 37.9 - 13 341 

hm 
23 07 
2146 
20 26 

Yl. 13 14 38.1 - 13 26 
VII. 3 14 35.9 - 13 22 

Y. 26 
Yl. 5 

15 
25 

5 VII. 

Widoczny przez całą noc w gwiaz
dozbiorze Wagi (około 8 wielk. 
gwiazd.). 

Planetoida 9 METIS 
12 28.2 + 2 46 20 49 
12 29.7 + 2 03 20 11 
12 33.4 + l 07 19 35 
12 39.1 + O 02 19 Ol 
1246.5 - 111 1829 

Około 11.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwslych I!Odzin.:.!Ch nocy 
w gwiazdozbiorze Panny. 

l wpołud. 
PLUTON 

h m s 
lO 57 09 
10 57 32 
lO 58 40 

o 
+21 03~5 
+20 54.0 
+20 40.8 

h m 
19 26 
18 08 
16 41 

Dostępny wieczorem w gwiazdo. 
zbiorze Lwa tylko przez wielkie 
teleskopy (14.5 wielk. gw.). 

Planetoida 40 HARMONIA 
1408.0 -721 2228 
14 02.9 - 7 22 21 44 
14 00.6 - 7 40 21 03 
14 01.2 - 8 13 20 23 
14 29.5 - 8 59 19 47 

Około 11.5 wielk. gwiazd. Widocz
na w pierwszej polowie nocy na 
granicy gwiazdozbiorów Wagi 
i Panny. 

Pianetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wy~ej współrzędnych (epoka 1950.0). 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 
Pierwsza strona okładki: Gromada galaktyk w Koronie Pólnocnej 

(zdjęcie wykonane 5 m teleskopem na Mt Palomar). W obszarze równym 
powierzchni tarczy Księżyca na niebie można naliczyć około 400 galaktyk 
odległych od nas średnio o 900 milionów lat świetlnych. Każda z mgli
stych plamek widocznych na zdjęciu jest zbiorowiskiem podobnym do 
naszego układu Drogi Mlecznej, złożonym z miliardów gwiazd. 

Znak Zodiaku: Rak. 
Druga strona okładki: 
U góry: W nr 11 "Uranii" z 1961 r. opublikowaliśmy dwie fotografie 

modelu globu księżycowego wykonanego we Wrocławiu. Fotografie te 
wzbudziły duże zainteresowanie wśród czytelników, nawet z zagranicy. 
Obecnie zamieszczamy dalsze dwa zdjęcia (wykonane przez Zbigniewa 
L u k o w i c z a): fotografia modelu Księżyca w pozycji ostatniej kwadry 
i twórcy modelu: Przemysław Rybka (z lewej) i Bolesław S c h l o s s
b c r g er (z prawej). U dołu: Okolica krateru księżycowego Kopernik. 
Strzałka wskazuje krater Gay-Lussac A, który St. R. B r z o s t ki e w i c z 
proponuje nazwać imieniem T. Banachiewicza. 

Trzecia strona okładki: Seria zdjęć wykonanych przez Zespól Opera
torów Polskiej Kroniki Filmowej przedstawiających zachowanie się ty
grysa w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym podczas największej fazy 
zaćmienia Słońca 15 lutego 1961 r. (patrz art. S. L u b er t o w i c z a 
i J. Włodka). 

Czwa1·ta strona okładki: Galaktyka spiralna M81 w gwiazdozbiorze 
Wielkiej Niedźwiedzicy. Światło wysłane przez tę galaktykę biegło do 
nas około 8 milionów lat. Zdjęcie zostało wykonane przez G. H. H er
b i g a 31 stycznia 1960 r. za pomocą 3 m teleskopu Obserwatorium Licka 
przy 30 minutowej ekspozycji. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Czerwiec 1962 r. 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. IGIIńskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy 

nieba odbywają się po uprzednim zgłor;zeniu 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 -
Gdai'Isk-OIIwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
dziallcl 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. Po\cazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska 1, 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 wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostkiewlczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. lD-20. w sali odczytowej na III p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblioteka. Po
nadto 10 i 20 każdego miesiąca .,Studium z astronomil ogólnej" . .,Wieczory 
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nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 

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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg lcomunikatów 
w prasie (poniedziałki). 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 bez
chmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

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. 

Ostrowiec Swlętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagle!!y 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 
oraz na Placu Mickiewicza. 

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 
się lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) 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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KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - War s z a w a 

ELEKTRYCZNY WSZECHSWIAT 

P rzcd kilku laty dwaj angielscy astronomowie kosmologowie 
H. B o n d i (King' s College w Londynie) i R. A. L y t t l e

t o n (St. J ohn's College w Cambridge) opracowali śmiałą hipo
tezę budowy wszechświata. 

Przyjęli oni, że rozszerzanie się wszechświata czyli tzw. 
ucieczka galaktyk jest ustalonym i sprawdzonym doświadczal
nie faktem fizycznym. Prędkość oddalania się galaktyk jest 
wprost proporcjonalna do odległości ich od obserwatora. 

Drugim istotnym założeniem jest, że ładunki elektryczne pro
tonu i elektronu- dwóch spośród cząstek elementarnych, z któ
rych zbudowana jest materia- nie są, jak dotychczas sądzono, 
dokładnie sobie równe co do wartości absolutnej (znaki ich są 
oczywiście przeciwne). Przeprowadzone ostatnio doświadczenia 
wykazały, że ładunki protonu i elektronu są sobie równe z do
kładnością do jednej części w 1015, Ta zawsze istniejąca niedo
kładność naszych doświadczeń upoważnia jednak do uczynienia 
takiego założenia. 

Jak wiadomo, jeden proton i jeden elektron tworzą razem 
atom wodoru. Wiadomo ponadto, że wodór jest pierwiastkiem 
najliczniej występującym we wszechświecie. Gdyby ładunek 
protonu był liczbowo minimalnie większy od ładunku elektronu, 
to atom wodoru posiadałby małą nadwyżkę ładunku dodat
niego*). 

Jeśli wyobrazimy sobie wielką kulistą przestrzeń wypełnioną 
atomami wodoru, to całkowita nadwyżka ładunku dodatniego 
będzie proporcjonalna do wymiarów kuli. Jeśli w pobliżu tej 
kuli znajdzie się pojedyńczy atom wodoru (posiadający również 
nadwyżkę ładunku dodatniego), to działają na niego dwie siły: 
grawitacyjna sila przyciągania działająca w kierunku środka 
kuli oraz siła odpychania elektrycznego działająca w kierunku 
przeciwnym (ładunki jednoimi nne odpychają się). Okazuje się, 
że siły elektryczne są o wiele większe od stosunkowo bardzo 
słabej siły grawitacji, tak że minimalna nadwyżka ładunku elek
trycznego wystarcza, by w efekcie spowodować odpychanie. Tak 
więc istnienie nadwyżki ładunku spowoduje we wszechświecie 
oddalanie się wszystkich atomów bez względu na działanie sił 

*) Nadwyżka ładunku dodatniego w skali wszechświata niekoniecznie 
musi być spowodowana różnicą wartości bezwzględnej ładunku protonu 
i elektronu. Może ją wywołać również nieco większa ilość we wszech
świecie protonów niż elektronów. 
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grawitacyjnych. Co więcej, można obliczyć, że względna pręd
kość dwóch dowolnie wybranych atomów wodoru będzie zawsze 
proporcjonalna do odległości między nimi, a to jest zgodne z ob
serwacją (patrz wyżej). 

Poruszające się z wielkimi prędkościami odległe części 
wszechświata (np. galaktyki) *) posiadające nadwyżkę ładunku 
powinny wytwarzać wokół siebie silne pola elektryczne i ma
gnetyczne. Tego jednak nie obserwujemy. Bondi i Lyttleton po
dają wytłumaczenie tego faktu przez dodanie do klasycznych 
równań Maxwella opisujących pole elektryczne i magnetyczne, 
pewnych wyrazów stałych, dzięki czemu otrzymuje się nowe 
równania pola opisujące taki jego stan, w którym ruch ładun
ków elektrycznych nie powoduje powstawania ani pola elek
trycznego ani magnetycznego. Zmiana równań Maxwella jest 
konieczna tym bardziej, że stosują się one tylko w tym wypadku, 
gdy ładunek elektryczny jest zachowany. Tymczasem tworzenie 
się wodoru w wszechświecie powoduje stałe powstawanie nad
wyżki ładunku. 

Hipoteza elektrycznego wszechświata w ciekawy sposób tłu
maczy również powstawanie galaktyk. Wyobraźmy sobie, ż~ 
w jakimś miejscu w przestrzeni istnieją wolne protony i elek
trony. Wówczas działanie dodatniej nadwyżki ładunku wyrzuca 
protony poza dany obszar, natomiast wolne elektrony n utrali
zują materię w tym obszarze. Nadwyżka ładunku elektrycznego 
jest tak mała, że na zneutralizowanie materii trzeba, aby na 1018 
protonów przypadało 1018+ 2 elektrony. Gdy materia w pewnym 
obszarze zostaje zneutralizowana, ustaje działanie sił elektrycz
nych i w konsekwencji pojawia się działanie tylko sił grawita
cyjnych, które powodują kondensację materii. W wyniku tego 
zwiększa się temperatura, co ułatwia i przyśpiesza jonizację dal
szych atomów wodoru, czyli powstawanie wolnych protonów 
i elektronów. W ten sposób proces narasta lawinowo i to jest 
już początkiem tworzenia się galaktyki. 

Autorzy hipotezy przypuszczają również, że wolne protony 
wyrzucane z obszarów, gdzie pojawia się zgęszczenie materii, 
powodują powstawanie promieniowania kosmicznego obserwo
wanego na Ziemi. 

I jeszcze na zakończenie już raczej ci kawostki wynikające 
z elektrycznej struktury wszechświata. Stosunek siły elektrycz
nej do siły grawitacyjnej pomiędzy protonem a elektronem wy
nosi mniej więcej 1039• Jeśli za promień wszechświata dostęp
nego teoretycznie naszej obserwacji przyjmiemy odległość, na 

*) Zmierzone prędkości ucieczki galaktyk dochodzą już dziś do 140 ty
sięcy km/sek. 
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której prędkość ucieczki galaktyk osiąga prędkość światła, to 
stosunek jego średnicy do średnicy elektronu znowu wyniesie 
1039. Z dość dużą dokładnością możemy obliczyć masę wszech
świata o promieniu wyżej zdefiniowanym. Stosunek tej masy 
do masy jednego atomu wodoru wynosi 1078, czyli jest dokład
nie kwadratem poprzedniej liczby 1039. Niektórzy astronomowie 
i fizycy przypuszczają, że tego typu właściwości nie są jedynie 
wynikiem przypadku. Co więcej, twierdzą, że stanowią one jakiś 
istotny punkt zależności między atomem a wszechświatem. 

[Artykuł opracowano na podstawie książki: H. Bondi, W. B. Bonner, 
R. A . Lyttleton and G. J . Whitrow - Rival Theories of Cosmology 
(A syroposiurn and discussion of modern theories of the structure of the 
Universe) - London, Oxford University Press, 1960]. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Gór n i c z a 

KSIĘZYC W PODANIACH I WIERZENIACH LUDOWYCH 

"Jeśli się Ciebie spytają, co jest ważniejsze: Słońce czy 
Księżyc, odpowiedz - Księżyc. Bo Księżyc świeci w nocy, 
a Slo1ice w dzień, kiedy i tak jest jasno". 

(Z aforyzmów Kuźmy Prutkowa) 

D la mieszkańców Ziemi drugim co do jasności ciałem niebie-
skim po Słońcu jest Księżyc. Jako "naturalna nocna lampa" 

od najdawniejszych czasów przykuwał on uwagę człowieka, 
a periodyczne zmiany kształtu Księżyca czyli jego fazy, znane 
są od zarania ludzkości. Cechy te sprawiły, że Księżyc podobnie 
jak i Słońce, był czczony jako bóstwo przez wszystkie ludy pier
wotne. Odgrywał on też wielką rolę w przesądach, zabobonach 
i gusłach, a u niektórych ludów (jak np. u Egipcjan) był pod
stawą rachuby czasu. Z kultem Księżyca spotykamy się u wszyst
kich ludów. W gorących krajach, gdzie noc księżycowa jest do
godną porą do pracy i podróży, był on czczony jako dobre 
bóstwo. Zaś dla mieszkańców dalekiej północy, gdzie długie 
noce oświetlane są wspaniałymi zorzami polarnymi i tym sa
mym Księżyc jest tam zjawiskiem mniej pożądanym, był on 
złym bóstwem. Jest to całkiem zrozumiałe, albowiem w wyso
kich szerokościach geograficznych świeci on zawsze nisko nad 
horyzontem i noce księżycowe nie mają tam takiego uroku, jak 
w krajach podzwrotnikowych lub w naszych szerokościach geo
graficznych. 

Na temat Słońca i Księżyca powstało wiele podań i mitów, 
które przeważnie związane są z wierzeniami religijnymi. Zwykle 
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Słońce występuje w postaci męskiej, a Księżyc jest przeważnie 
rodzaju żeńskiego (u Słowian, Germanów, Arabów i Grenland
czyków Księżyc związany jest z postacią męską). W Egipcie 
przedmiotem kultu było tak Słońce jak i Księżyc. Bóg Słońca 
R a wyobrażany był w postaci ludzkiej z głową jastrzębia, zaś 
bóg Księżyca T o t h miał postać człowieka z głową ibisa i był 
on jednocześnie bogiem nauki i sztuki. Podstawą religii Inków 
był kult Słońca, które uważali za największego boga. Księżyc 
natomiast według ich wierzeń był małżonką boga - Słońca 
i bóstwem drugiego rzędu. Mieszkańcy Ameryki Srodkowej 
uważali Księżyc za bóstwo płodności oraz opiekuna dzieci 
i zwierząt. Z tego powodu był on tam czczony jako dobre 
bóstwo, zwłaszcza przez niewiasty. W starożytnej Babilonii wie
rzono, że czarna tarcza Księżyca (światło popielate) ukazująca 
się przed jego jasnym sierpem jest smokiem, który pochlani::~ 
Księżyc. U nas znane jest podanie o wilkach na Księżycu, które 
czekają aż wąski sierp Księżyca urośnie i wówczas go pożerają. 
Na tym tle zrodziło się podanie o św. Jerzym, który ma prze
bywać na Księżycu i piękną grą na skrzypkach odpędzać wilki. 

W mitologii greckiej bóg Słońca H e l i o s na swym ogni
stym rydwanie wyjeżdżał o świcie na niebo, aby po jego okrą
żeniu o zachodzie zanurzyć się w falach oceanu, otaczające 
dookoła Ziemię. Zaś boginią tarczy księżycowej była jego siostra 
S e l e n e. W wyobraźni tego narodu, piękna Selene ze śnież
nymi ramionami, ozdobiona na skroniach złotym wieńcem, prze
jeżdża na wspaniałym rydwanie nocą po niebie. Rydwan ciągnq 
dwie białe krowy, których rogi symbolicznie oznaczają fazy 
Księżyca. Podczas jednej takiej nocnej wędrówki ujrzała ona 
w grocie góry Latmas pogrążonego w wiecznym śnie pasterza 
o imieniu E n dym i o n. Fokochała go i odtąd zawsze zatrzy
muje się nad grotą latmijską, długo przypatrując się obliczu 
pasterza. Miała ona nawet zstępować z nieba na Ziemię i gła
skać złote wlosy,Endymiona, szepcząc nad nim zaklęcia, aby się 
zbudził. Nazwiskiem Endymiana nazwano jeden z kraterów księ
życowych i w ten sposób upamiętniono ten piękny mit zrodzony 
pod niebem Hellady. Wierzenie to od Greków przejęli Rzymia
nie dając tylko bogini tarczy księżycowej imię L u n a. Bogini 
tej budowali oni nawet świątynie, między innymi na szczycie 
Palatynu. 

Piękne podanie powstało w zimnej, surowej Grenlandii. Pe
wien strzelec nazwiskiem A n n i g a wraz ze swą siostrą o imie
niu M a l i n a spędzają czas na zabawie. Pewnego dnia Malina 
ucieka a Anniga usiłuje ją pochwycić. W pewnym momencie 
Malina zostaje schwycona przez brata, lecz zręcznie mu się wy-
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dziera, a uciekając brudzi go po twarzy dłonią uczernioną sa
dzami. Anniga puszcza się w pogoń. Malina widząc, że nie uda 
jej się ujść przed pogonią brata, uchodzi na niebo i tam prze
mienia się w Słońce. Brat nie namyślając się podąża za nią na 
niebo i przemienia się w Księżyc. Ciemne plamy na tarczy Księ
życa (morza) to właśnie ślady zrobione sadzą przez siostrę. Odtąd 
Anniga - Księżyc nieustannie goni na niebie siostrę - Słońce, 
aż z wyczerpania chudnie. Wtedy na krótki czas zaprzestaje go
nitwy (podczas nowiu), polując i odpoczywając w tym czasie. 
Dopiero gdy nabi .rze nowych sił i zaczyna tyć, wówczas go
nitwę rozpoczyna od nowa. Z tego podania zrodził się na Gren
landii zabobon, na podstawie którego matki surowo zabraniają 
córkom wpatrywać się w tarczę Księżyca, który ma być złym 
duchem. Podczas zaćmień ma on zstępować na Ziemię i trudnić 
się kradzieżą. Dlatego też w czasie zaćmienia Księżyca ukrywają 
oni wszelkie kosztowności, aby zaś wypędzić intruza z Ziemi na 
niebo czynią wielki hałas. 

Latem przy ładnej pogodzie wczesnym rankiem obserwujemy 
na powierzchni gruntu i roślinach rosę. Według podania Indian 
kanadyjskich z nad jeziora Athabaska zjawisko to miało nastę
pujący początek. Pewnego księżycowego wieczoru pewien mąż 
o imieniu E t l i n g czerpał z jeziora wodę. Ujrzał go Księżyc 
i promieniami swymi chciał go przyciągnąć ku sobie. Etling 
mocno trzymał się krzaka, lecz po długim mocowaniu Księżyc 
okazał się silniejszy i porwał go wraz z naczyniem i krzakiem. 
Podczas tego szamotania z naczynia rozlała się woda i w ten 
sposób Księżyc stał się dawcą porannej wilgoci. Zaś Indianie 
widzą na tarczy Księżyca Etlinga z naczyniem i krzakiem. Bujna 
fantazja ludzka może na tarczy Księżyca widzianej gołym okiem 
dopatrywać się jeszcze innych obrazów, jak: twarz ludzka, ko
bieta czytająca książkę, krab itp. Niemcy widzieli na Księżycu 
złodzieja z psem, niektóre plemiona indiańskie trudniące się 
myśliwstwem- zająca, a Japończycy dla odmiany królika. Sło
wianie jako lud rolniczy widzieli na tarczy księżycowej rolnika. 
Mial on zostać tam umieszczony za karę, ponieważ pracował 
w niedzielę. 

Na podstawie tego krótkiego szkicu widzimy jak w dawnych 
czasach człowiek tłumaczył sobie niezrozumiałe zjawiska przy
rody. Dziś, gdy odwieczne marzenia ludzkości o podróży na 
Księżyc i inne ciała niebieskie stają się rzeczywistością, te 
piękne podania i mity wydają się nam śmieszne. Na to jednak, 
aby nauka pozbawiła Księżyc "boskości" i baśniowego uroku, 
potrzeba było dużego wysiłku wielu pokoleń uczonych. 
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BARBARA FALKJEWICZ - Pusz czy k o w o 

MEDYCYNA KOSMICZNA 

" ... Przelatuję nad ZSRR ... widzę góry, rzeki, szachownice pól upraw-
nych ... Niebo wcale nie jest niebieskie, lecz całkiem czarne ... Cala Ziemia 
ma bardzo charakterystyczną i piękną błękitną aureolę ... Jest to widok 
niezupomnianie piękny ... " - donosi z Kosmosu mjr Jurij G a gar i n . 

.,. .. Zjadłem śniadanie... spałem świetnie... czuję się wspaniale po po
rannej gimnastyce ... Obserwuję Ziemię i niebo ... " - slyszymy w głośni

kach glos drugiego kosmonauty mjra Hermana T i t o w a. 
A więc pierwsze loty kosmonautów dowiodły, że człowiek może bez

piecznie podróżować w Kosmosie. Nie sądźmy jednak, że to przestrzel'l 
kosmiczna okazała się tak gościnna dla mieszkańców Ziemi. Czytając 

o pomyślnych lotach kosmonautów w niemalże komfortowych kabinach, 
nie zda jemy sobie sprawy z niebezpieczeństw czyhających na człowieka 
w K osmosie. 

Minęło przeszlo 40 miesięcy od startu I sztucznego satelity Ziemi, nim 
człowiek odważył się wystartować w Kosmos, nim zapewniono mu po
wrót na Ziemię i dogodne warunki podróży. 

Kwestia powrotu na Ziemię, trwałości kabiny kosmicznej, jej klima
tyzacji - to sprawa konstruktorów. Lecz najważniejszą, najprecyzyj
niejszą i najkruchszą "częścią aparatury badawczej" w locie kosmicznym 
jest człowiek. Przed nauką stanęło nowe, trudne zagadnienie : człowiek -
a przestrzeń kosmiczna. Należało nie tylko poznać własności tej prze
strzeni, lecz również poznać reakcję organizmu ludzkiego na jej specy
fic zne własności. 

Z chwilą, gdy człowiek oderwał się od Ziemi, wyrwal się ze swego 
natura lnego środowiska, swej biosfery - napotkał pierwsze czyhające 
na niego niebezpieczeństwa. A działo się to już w ubiegłym wieku, gdy 
balonem dotarł do stratosfery. Zachowaniem się organizmu ludzkiego 
w tym nowym środowisku zajęli się lekarze fizjologowie, a także psy
chiat rzy. Tak powstała z czasem medycyna kosmiczna. Rozwinęła się ona 
na gruncie swej poprzedniczki - medycyny lotniczej i tworzy dziś jedną 
całość - medycynę aerokosmiczną. 

Czarną kartą w historii medycyny aerokosmicznej są bad<mia prowa
dzone przez dr Ruf f a w Dachau na więźniach. Badal on wytrzyma
łość organizmu ludzkiego na niskie temperatury i niskie ciśnienie. Wy
niki doświadczeń jego byly w większości negatywne - poddani próbom 
więźniowie ginęli. 

Badania z dziedziny medycyny kosmicznej prowadzi się w specjalnych 
ośrodkach - w Instytutach Medycyny Kosmicznej. Tu bada się reakcję 
organizmu ludzkiego na warunki przestrzeni kosmicznej. Liczne doświad
czenia prowadzi się zarówno na powierzchni Ziemi w laboratoriach czy 
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specjalnie skonstruowanych komorach kosmicznych symulujących wa
runki przestrzeni kosmicznej, bądź też w samolotach, rakietach, a ostatnio 

w sztucznych satelitach. 
N a czym polega istotne niebezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej? 
Pierwsze loty balonem w ubiegłym stuleciu dowiodły, że wydostanie 

się w przestrzeń rozciągającą się poza Ziemią może być zgubne dla czło
wieka. 

Przede wszystkim zaobserwowCIIIlo, że w miarę wznoszenia się czło

wiek odczuwa brak tlenu. Z czasem zaczęto stosować aparaty tlenowe . 
. Jednak po przekroczeniu wysokości ponad 8 km, mimo aparatów tleno
wych, loty niejednokrotnie kończyły się śmiercią aeronautów. Sekcja 
zwłok wykazywala śmierć przez uduszenie. Jakaż to niewidzialna siła 

broniła dostępu do stratosfery? 
Już na najwyższych szczytach alpejskich oddycha się z trudnościq. 

Czytając opisy wypraw na szczyty Himalajów, Czomolungmę czy Dhaula
giri, dowiadujemy się, że oddy·chanie bez dodatkowej ilości tlenu z maski 
tlenowej jest już niemożliwe. Natomiast przy ciśnieniu na wysokości 

powyżej 12 km, płuca nie są już w stanie pobierać tlenu z atmosfery. 
Jest to graniczna wartość ciśnienia dla organizmu ludzkiego, gdyż zanika 
w nim proces przechodzenia tlenu z płuc do krwi. Bowiem ciśnienie wdy
chanego tlenu jest niższe niż ciśnienie tlenu zawm-tego w krwi. W tych 
warunkach człowiek wdychając nawet czysty tlen nie jest w stanie utrzy
mać się dłużej przy życiu. Dla człowieka więc praktycznie atmosfera 
kończy się na wysokości około 12 km - jest to tzw. pierwsza bio·logiczna 
granica wysokości. 

Głód tlenowy na dużych wysokościach - zwany a n o k s j ą - działa 

przede wszystkim na układ nerwowy. 
Ostre objawy przypominają zatrucie alkoholowe, w postaci zamętu 

umysłowego, osłabienia mięśni i utraty koordynacji z jednoczesnym ucz u
ciem zadowolenia z siebie i ogólnego błogostanu. Po pewnym czasie jed
nak ten stan podniecenia mija przechodząc w stan depresji i przygnę
bienia. Pojawia się przy tym zawziętość i upór, co w związku z utratą 
samokryty•cyzmu może powodować zwłaszcza u lotników groźne wy
padki. 

Gorsze w skutkach są objawy paralityczne, wywołane przez głód 

tlenowy wysokiego stopnia. Mają one charakter niedowładów wstępują
cych, zaczynających się od kończyn dolnych aż do mięśni karku . To 
działanie anoksji było najczęściej przyczyną śmierci załóg balonowych. 
Załoga porażona paraliżem anektycznym nie była już w stanie ratować 
się i obniżyć pułapu wysokości przez wypuszczenie gazu z powłoki. 

Niskie ciśnienie jeszcze i w inny sposób atakuje organizm ludzki. 
Wiemy, że zgodnie z prawem Boyle-Mariotte'a objętość gazu pozostaje 
w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do wywieranego nań ciśnienia. 
A więc np. wskutek spadku ciśnienia do polowy poprzedniego, co na-
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stępuje już na wysokości 5,5 km - objętość gazów znajdujących się 

w jamach ciala, wzrośnie dwukrotnie. Na wysokości 8400 m - już trzy
krotnie. Ucisk tych gazów na przeponę powoduje ograniczenie pojemności 
klatki piersiowej nawet do 2 litrów. 

Szybkie obniżanie ciśnienia atmosferycznego - depresja barome
tryczna - może wywalać zmiany w ustroju związane z rozprężaniem 
gazów w organiźmie, a więc gazów w żołądku i przewodzie pokarmowym 
oraz rozpuszczonego w krwi i w tkankach azotu. 

W warunkach przejścia ze zwiększonego do niskiego ciśnienia azot 
zaczyna wydzielać się z krwi i tkanek w postaci pęcherzyków. W tych 
warunkach bowiem azot w ciele znajduje się pod znacznie większym 
ciśnieniem niż w otaczającej atmosferze i pluca nie nadążają go wydalać 
wobec zbyt naglej zmiany ciśnień. 

PęcherzyJti te tworzą w naczy_niach krwionośnych zatory. Normalne 
krążenie krwi zostaje zakłócone, a jeśli zatkane zostanie któreś z naczyń 
krwionośnych mózgu lub serca, może nastąpić śmierć. Zjawisko to ma 
szczególnie ostry przebieg u ludzi tęgich, gdzie azot rozrywa tkankę 

tłuszczową i tworzy zatory powietrzno-tłuszczowe. 
W związku z tym zjawiskiem człowiek odczuwa bóle zwane bólami 

dekompresyjnymi. 
Przy szybkim wznoszeniu się samolotu, lotnicy doznają bólów o cha

rakterze newralgicznym, głównie w okolicach stawów. Odpowiadają one 
objawom występującym u nurków i robotników pracujących w tzw. ke
sonach opuszczanych na dno wód. Stanowią one najłagodniejszą postać 
schorzeń kesonowych, zwanych także chorobą dekompresyjną. 

U nurków zapobiega się dekompresji przez stopniowe wydobywanie 
ich na powierzchnię. Stwierdzano, że oddychanie tlenem w dużej mierze 
przyspiesza wydalanie azotu z krwi. Szereg fizjologów amerykańskich 
zaleca stosować do oddychania mieszankę tlenu i helu w stosunku 20 : 80. 
Zastąpienie w atmosferze azotu helem zdaniem ich jest dla oddychania 
obojętne. Natomiast hel dyfunduje w organiźmie znacznie łatwiej. 

By uniknąć bólów dekompresyjnych należy więc uprzednio usunąć 
azot z organizmu. Tak właśnie uczynil dr S i m o n s w 1957 r. przed 
swym rekordowym lotem balonem do stratosfery (ponad 30 km). Poddal 
się wielogodzinnemu zabiegowi wyjałowienia krwi z azotu. Zastąpiono 
azot helem. 

W miarę wznoszenia się napotykamy jeszcze !inne niebezpieczeństwa. 
Wiadomo, że punkt wrzenia cieczy obniża się w miarę zmniejszania się 
ciśnienia barometrycznego. Na wysokości 19 km ciśnienie jest tak niskie, 
że woda osiąga punkt wrzenia przy normalnej temperaturze ciała ludz
kiego. Uprzytomnijmy sobie, że ciało człowieka w 800fo składa się z cie
czy. Jak więc zareaguje organizm ludzki w tak niskim ciśnieniu? Po
dobne doświadczenia przeprowadzano na zwierzętach. Pod wpływem 
obniżania się ciśnienia zwierzę zamknięte w kabinie niskich ciśnień 
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zaczyna pęcznieć, zwiększać swą objętość. Następuje tu wrzenie krwi 
oraz płynu znajdującego się w tkankach organizmu zwierzęcia. Fara 
zbiera się pod skórą i oddziela ją od tkanki. Zjawisko to zwiemy e b u
l i z m c m. Pierwszym objawem wrzenia płynów ustrojowych zawartych 
w organiźmie jest tworzenie się piany ze śliny dokoła ust, następnie 

poj&wiają się pęcherzyki w gałce ocznej i pęcherze pod skórą. Są to 
pęcherzyki pary wodnej powstalej w miękkich tkankach organizmu. N3 
jeszcze większych wysokościach może nastąpić wrzenie krwi w płucach. 

By uchronić kosmonautę przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, 
skonstruowano specjalny skafander kosmiczny. Zakłada go kosmonauta 
mimo tego, że kabina jego jest hermetycznie zamknięta i panuje w niej 
ciśnienie odpowiednie dla organizmu ludzkiego. Gdyby bowiem kabina 
uległa nagłemu, poważniejszemu uszkodzeniu, człowiek bez skafandra 
dosłownie momentalnie zostałby rozerwany na kawałki. 

Mówiąc o niebezpieczeństwach przestrzeni kosmicznej wspominaliśmy 
wielokrotnie lotników i aeronautów, a to dlatego, że wymienione wyżej 
zjawiska obniżającego się ciśnienia już i im dawały się we znaki. Prze
kraczali oni dotychczas jedynie tzw. pierwszą biologiczną granicę wyso
kości. Kosmonauta jednak wydostaje się całkowicie poza atmosferę 

ziemską. 

Wydostanie się poza atmosferę stwarza jeszcze inne niebezpiecze:1-
stwo. Z biologicznego punktu widzenia atmosfera ziemska spełnia bardzo 
ważną rolę. Działa ona jak filtr w stosunku do promieniowania przycho
dzącego z Kosmosu. Przepuszcza jedynie fale promieniowania widzial
nego oraz fale radiowe, nie przepuszcza natomiast do powietzchni Ziemi 
przenikliwego, szkodliwego dla organizmu ludzkiego promieniowania, jak 
np. pierwotne promieniowanie kosmiczne. 

Pierwotne promieniowanie kosmiczne - to dolatujący do Ziemi 
z Wszechświata strumień naładowanych cząstek, przede wszystkim pro
tonów. Pewna ich część ma bardzo dużą energię aż do 1017-1018 eV. Pro
mieniowanie to jest bardzo przenikliwe. 

Obok pierwotnego promieniowania kosmicznego na granicy atmosfery 
astronauci napotykają także na silne promieniowanie X oraz odkryte 
podczas . Międzynarodowego Roku Geofizycznego tzw. promieniowanie 
pierścieniowe *). 

Działanie promieniowania jonizującego na tkanki nie jest jeszcze do
kładnie zbadane. W każdym razie wiadomo, że jest ono niebezpieczne 
dla istot żywych, gdyż przenika do komórek niszcząc strukturę moleku
larną żywej substancji wewnątrzkomórkowej. Jądro komórkowe jest 
szczególnrie czule na promieniowanie jonizujące. Działając na chromo
zomy komórek rozrodczych może wywołać maruszenie ich struktury 
i spowodować mutację. Uszkadza również organy krwiotwórcze i niszczy 
erytrocyty. 

*) Patrz Urania, nr l, 1960 r., str. 6. 
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W efekcie dłuższe działanie promieniowania jonizującego powoduje 
krwotoki, zaćmę (kataraktę), siwienie i wypadanie włosów, prowadzi do 
anemii, schorzeń krwi, białaczki, leukemii, rozwoju nowoiworów złośli
wych oraz bezpłodności i zmian w potomstwie. 

Przeprowadzano już wielokrotnie badania na zwierzętach poddanych 
dłuższy czas działaniu promieniowania. Farmakologia nie posiada dotąd 
skutecznych i nieszkodliwych leków. 

Widzimy więc, że przestrzel'! kosmiczna zdecydowanie różni się od 
naszej biosfery. Ale i podróż rakietą kosmiczną zdecydowanie różni się 

od podróży jakimkolwiek środkiem lokomocji znanym na Ziemi. 
Nieistotne są tu wielkie prędkości rakiety. Decydujący wpływ na 

organizm ludzki ma jedynie duże przyspieszenie przy starcie i lądowaniu 
(tzw. przyspieszenie ujemne), objawiające się przeciążeniem oraz stan 
nieważkości w czasie lotu beznapędowego. 

Skutki działania przeciążenia na organizm można badać również na 
Ziemi w specjalnie skonstruowanych wirówkach. Tu bada się wytrzy
małość przyszłych l asrnonautów oraz poddaje się ich systematycznym 
treningom. Jak badania wykazały, treningi takie dają wspaniale re
zultaty. 

Cóż to jest przeciążenie? Jest to po prostu wzrost wagi ciała na skutek 
wielkiego przyspieszenia. Zjawisko to znane jest nam również w naszych 
ziemskich środkach lokomocji, np. w szybkobieżnej windzie lub przy 
nagłym starcie samochodu. Wskakując do tramwaju jadącego z dużą szyb
kością doznamy silnego szarpnięcia. Powstaje ono na skutek nagłego 
wzrostu wagi naszego ciała i może mieć tragiczne następstwa. Słyszałam 
o wypadku, gdzie wskakujący do tramwaju jadącego z dużą prędkością 
doznał poważnych obrażeń wewnętrznych, jak opuszczenie żołądka i jelit. 

Start rakiety kosmicznej i jej wielkie przyspieszenie nie da się po
równać z naszymi ziemskimi pojazdami. Tu efekt przeciążenia jest bez 
porównania silniejszy. Zależy on nie tylko od wielkości przyspieszenia, 
lecz również od czasu działania, a także od kierunku działania względem 
podłużnej osi ciała . Równocześnie ze wzrostem wagi ciała następuje 

wzrost wagi wszystkich organów wewnętrznych. Toteż gdy przeciążenie 
działa wzdłuż osi ciała w kierunku prostym - od głowy w kierunku 
nóg - przepona obsuwa się w dół wraz z wszystkimi organami wewnątrz 
brzucha i piersi. Równocześnie krew staje się tak ciężka, że serce nie jest 
w stanie dostarczyć jej do mózgu. Następuje wtedy odkrwienie mózgu 
objawiające się przede wszystkim naruszeniem wzroku, począwszy od 
osłabienia widzialności do zupełnej ślepoty. Oczywiście objawy te są 

odwracalne. 

Z relacji pierwszych kosmonautów wynika, że stan przeciążenia nie 
jest przyjemny, podczas gdy stan nieważkości wspominają dość miło. 

Titow jest człowiekiem, który najdłużej przebywał w stanie nieważ
kości, bo aż około 25 godzin. Celem jego lotu było badanie wpływu na 
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organizm długotrwalego lotu po orbicie oraz badanie zdolności do pracy 
człowieka przebywającego dłuższy czas w stanie nieważkości. 

Nieważkość jest zupełnym przeciwieństwem przeciążenia. Następuje 
całkowita utrata wagi ciała. Stan ten będzie towarzyszył kosmonaucie 
przez cały czas podczas lotu beznapędowego. 

Na temat zachowania się ,człowieka w stanie nieważkości p~sano wiele 
w książkach fantastyczno-naukowych długo przed startem w Kosmos 
pierwszego kosmonauty. Opisy te nie wiele odbiegły od stanu faktycz
nego. Mimo tego jednak do dziś jes~ze nie możemy powiedzieć zbyt 
wiele na temat zachowania się organizmu ludzkiego w czasie dłuższego 
przebywania w stanie nieważkości. Łatwo sobie wyobrazić, że serce 
w przeciwieństwie do przeciążenia, będzie miało tu znacznie ułatwioną 
pracę. 

Wieloletnie podróże kosmiczne mogą spowodować poważne zmiany 
wielu czynności fizjologicznych organizmu ludzkiego. 

Długie podróże kosmiczne i w inny sposób dadzą się kosmonaucie we 
znaki. Psychiatrzy obawiają się, że u przyszłych podróżników międzypla
netarnych może wystąpić zjawisko "zamroczenia wysokością kosmiczną". 
Gdy człowiek zamknięty w kabinie kosmicznej uświadomi sobie ogrom 
Wszechświata, swoją samotność i wielką odległość od Ziemi, może utracić 
równowagę psychiczną. Dr Simans po powrocie na Ziemię z lotu balonem 
do stratosfery w 1957 roku, przyznal się, że nastąpiło u niego w pewnym 
momencie poważne załamanie psychiczne. 

Jak badania wykazują, człowiek na ogól bardzo źle znosi samotność. 
Dlatego też jednym z najważniejszych badań wstępnych, prowadzonych 
na kandydatach jest badanie wytrzymałości psychi,cznej. 

Przyszłych kosmonautów poddaje się specjalnym próbom w kabinie 
ciszy. Zamyka się ich na wiele godzin, odciętych zupełnie od świata 
zewnętrznego. Nie dochodzi do nich najmniejszy szmer, nie słyszą nawet 
własnego głosu. Za to po raz pierwszy w życiu słyszą szum krwi płynącej 
w żyłach i loskot bicia serca. Tej próby nie wytrzymuje przeszlo 70q/o 
ochotników. 

Badania sprawności fizycznej i wytrzymałości psychicznej oraz szereg 
badań specjalistycznych (kardiologicznych, okulistycznych itd.) to pierw
szy etap selekcji kandydatów. Następnie przechodzą do prób w kabi
nach kosmicznych i wirówkach przeciążeniowych. Jedynie niewielki pro
cent ochotników przechodzi zwycięsko przez wszystkie te próby. Ale i ta 
niewielka garstka nie może myśleć zaraz o starcie w Kosmos. Dopiero 
teraz następuje szkolenie i treningi, które przygotowują do lotu ko
smicznego. 

Przed medycyną kosmic21ną stoi jeszcze wiele problemów. Przede 
wszystkim nie rozwiązany jest jes21cze dostatecznie problem zaopatrzenia 
kosmonauty w żywność, tlen i wodę na czas długiego lotu, trwającego 
wiele miesięcy czy nawet lat. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem bę-



URANIA 205 

dzie hodowla glonów w rakiecie, dająca równocześnie załodze żywność 
i tlen. 

Wiele nowego i ciekawego materialu dal XI Kongres Astronautyczny 
w Sztokholmie, poruszający wśród wielu zagadnień również problemy 
medycyny kosmicznej. Niektórzy uczeni sugerują, że zamiast chronić 

kosmonautę przed niebezpieczeństwami przestrzeni kosmicznej, należy 

organizm jego do n~ch przystosować. Np. przez wprowadzenie do krwi 
katalizatorów kosmonauta będzi,e mógł oddychać atmosferą o innym 
składzie (np. bogatszą w C02). W podobny sposób może uda się rozwiązać 
problem pokarmu i wody. 

Uczeni nadal pracują nad wieloma zagadnieniami medycyny kosmicz
nej, by utorować drogę ku dalekim planetom. 

KRONIKA 

Nowa Herkulesa 1934 

Gwiazda zmienna DQ Herculis czyli jasna Nowa z 1934 roku była jed
nym z ważllliejszych wydarzeń astronomicznych pierwszej polowy na
szego stulecia. 22 grudnia 1934 roku osiągnęła jasnóść 1m,3. Ponieważ 
bylo już po wielu odkryciach z astrofizyki teoretycznej, DQ Her stała się 
często obserwowanym i wzbudzającym duże zainteresowa<nie obiektem. 

I oto w 1954 r. G. M. W a l ker ("Urania" 1956 r., 342) odkrył przy 
pomocy 250 cm teleskopu, że jasność Nowej (a raczej pozostalości po niej) 
podlega zmianom charakterystycznym dla gwiazd zaćmieniowych. W mo
mencie minimurn spada ona o 1m,3 (w zakresie niebieskim widma o 2m). 
Okres jest bardzo krótki i wynosi zaledwie 4h39m. Krzywa blasku nie 
zawiera minimurn wtórnego, co świadczy o tym, że gwiazda zacmiewa
jąca jest znacznie slabsza od Nowej. Jest to prawdopodobnie karzeł póz
nego typu widmowego (dM3). 

Dokładna analiza krzywej blasku wskazuje na istnienie drugiego 
okresu o długości 71,0604± 0,00035 sek i amplitudzie om,03-0m,05. Duża 
regularność tego króciutkiego okresu wskazuje na podobieństwo No vej 
do cefeid. Stosując zależność: gęstość średnia - okres, obliczono dla 
Nowej gęstość 35000 g/crn3, a więc 25000 razy większą od gęstości Sł01'lca. 
Dokładne badanria spektroskopowe przeprowadzili K r a f t (250 cm) 
i Gr e e n s t e i n (500 cm teleskopy). Okazało się, że część linii ulega 
zmianom w zależności od .fazy zaćmienia (He II, wyższe linie serii Bal
mera), część (HB, Hy, H(), OII) pozostaje nieruchorna. Badania prędkoś~i 
radialnej na podstawie pierwszego rodzaju linii wskazują na zmiany 
od -150 krn/sek do + 150 krn/sek, pozostając w zależności z fazą za
ćmienia. 

Na podstawie tych danych Kraft podal model, według którego Nowa 
znajduje się w mgławicy (zbliżonej pod względem kształtu do dysku), 
w której powstają linie wskazujące na ruch gwiazdy. Natomiast za po
wstawanie "stałych" linii odpowiedzialne są resztki materii wyrzuconej 
przez Nową podczas wybuchu w 1934 roku. 

Nie koniec na tym. Szczególnie ciekawe zmiany linii He II (4686 A) 
wskazują na to, iż "dyskoidalna" mgławica wokół Nowej obraca się 
z prędkością 500 km/sek. 
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Co do masy i średnicy Nowej zdania są podzielone, ponieważ rozne 
metody dają różne wyniki. Stosując zależność: gęstość średnia - okres 
(okres oczywiście krótki, jednominutowy) i uważając gwiazdę za białego 
karła otrzymano wynik m = 0,22m słońca oraz r = 1/50 r słońca , natomiast 
badając krzywą zmian blasku podczas zaćmień ustalono wartość na pro
mień r = 0,30 r s!oi1ca • 

skTadnik pói~ 
ilj pu.. widmowego 

post- nowa 

Rys. l. Model Krafta dla DQ Her 

Zjawiska zachodzące w tej nieprzeciętnej gwieździe kryją jeszcze 
wiele problemów. Znany astronom Kuk a r ki n wyraził się, że odkry
cie skomplikowanej struktury DQ Her jest bardziej wartościowe dla zro
zumienia natury Nowych niż wiele poprzednich obserwacji fotometrycz
nych i spektralnych tych gwiazd. 
(wg Colloqui d'Astrofisica di Asiago, 1959-1960) 

Sławomir Ruciński 

Dynamiczna stabilność lokalnej grupy galaktyk 

Stabilnością gromad galaktyk zajmowało się i obecnie zajmuje się 
wielu astronomów, a więc B u r b i d g e' o w i e (1959), K a h n, W o l
t j e r (1959), d e V a u c o u l e u r s (1959, 1960), L i m b er i M a t h e w s 
(1960). 

Impulsem tego rodzaju badań były prace A m b ar t s u m i a n a 
z lat 1955-1958 dotyczące powstawania i dalszych losów galaktyk. 

Fotwierdzeniem teorii Ambartsumiana formowania się galaktyk by
loby znalezienie takich gromad, których całkowita energia byłaby do
datnia. Całkowita energia układu równa jest sumie energii kinetycznej 
i potencjalnej. Jeśli jest ona dodatnia, wtedy układ ulega rozpadowi. 
Zagadnienie zatem całkowilej energii układu, czy też w tym wypadku -
gromady galaktyk wiąże się z zagadnieniem stabilności gromady. W celu 
obliczenia energii całkowitej należy zebrać informacje potrzebne dla 
obliczenia energii kinetycznej i potencjalnej w odpowiednim układzie 
współrzędnych. 

Dla gromad galaktyk odległych zadanie to jest bardzo trudne, ponie
waż rozporządzamy jedynie prędkościami radialnymi i rzutami odległo
ści pomiędzy członkami gromady. Ocena energii wymaga Zc'ltem dodat
kowych założeń. Nieco łatwiej zagadnienie przedstawia się w przypadku 
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grupy lokalnej galaktyk, ponieważ możemy ocenić również odległości 
w :;.posób względnie prosty. 

Masy poszczególnych galaktyk wyznacza się na podstawie krzywej 
rozkładu prędkości obrotu galaktyki w zależności od odległości od środka. 
Dla członków gromady, dla których takich krzywych rozkładu nie udało 
się otrzymać, masy ocenia się ze stosunku masy do jasności galaktyki -
M/L (przyjmując wartość stalą tego stosunku dla danego typu galaktyki 
oraz mierząc jasność L). W celu otrzymania mas galaktyk eliptycznych, 
przyjęto wartość MIL pięciokrotną jak dla galaktyk spiralnych (zgodnie 
z rozważaniami Oorta i Burbidge'a). Dla mas galaktyk nieregularnych 
przyjęto wartość według obliczeń de Vaucouleurs'a dla Wielkiego Obłoku 
Magellana, który jak wiadomo jest galaktyką nieregularną w klasyfikacji 
H u b b l e' a. 

Obliczenia energii kinetycznej i potencjalnej przeprowadzono dla 
11 członków gromady lokalnej galaktyk. Dla wszystkich galaktyk gro
mady znane są odległości, masy i prędkości radialne. Te ostatnie na
leżałoby poprawić na prędkość obserwatora w jego ruchu dokola środka 
Galaktyki. Obliczenia przeprowadzano dla trzech wartości prędkości 
rotacji Galaktyki w odległości Słońca, a mianowicie przy v równej 200, 
250 i 300 km/sek . 

Wyniki wykazują, iż kryterium stabilności jest spełnione, jeśli za 
prędkość rotacji Galaktyki w odległości Słońca przyjąć wartość v zawartą 
pomiędzy 250 a 300 km/sek, pod warunkiem, że nie stosuje się korekcji 
dla kosmicznej ekspansji. 

W przypadku lokalnej grupy galaktyk, dla której istnieją dość kom
pletne dane obserwacyjne można powiedzieć, iż dane te nie przeczą hi
potezie, że gromada jest układem stabilnym i samograwitującym. 
(wg Ap. J. 134, l, 1961) 

Maria Karpowicz 

Potwierdzenie hipotezy o pochodzeniu Obłoków Magellana w wyn!ku 
zderzenia Galaktyki z galaktyką NGC 55 

W roku 1958 radziecki astronom G. M. I d l i s, pracujący w Instytucie 
Astrofizycznym Akademii Nauk ZSRR wysunął i przeanalizowal hipotezę 
pochodzenia Obłoków Magellana w wyniku zderzenia naszej Galaktyki 
z jakąś galaktyką zewnętrzną. Wyznaczył przy tym pewne cechy charak
terystyczne owej galaktyki zewnętrznej. 

Teoretyczne te przepowiednie zgadzają się z danymi obserwacyjnymi 
opublikowanymi w roku 1959 przez V a u c o u l e u r s' a dla galaktyki 
NGC 55: 

Cecha cha- l Galaktyka 
rakterystyczna poszukiwana NGC 55 

l~ pólrzędne --~ l = 289° ~ 298° 
galaktyczne b < -57° 

prędkość radial-
na względem Vr = 200 km/sek 174±50 km/sek 
Galaktyki 

Uwagi 

innych jasnych 
galaktyk w tym 
obszarze nie ma 
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Cecha cha-

l 
Galaktyka 

l 
NGC 55 l Uwagi rakterystyczna poszukiwana 

l 

odległość r~0.8 mps r = l mps 
- -

typ nieregularna, jak SB(s)m pojedyncze ga-
Obłoki Magellana laktyki, jak Obło-

ki Magellana 
----- -

orientacja z profilu, z profilu, dokładniej: 
w przybliżeniu z zachodu z płn.-zach . na 
z zachodu na na wschód płd .-wsch. 
wschód 

-
Cechy te, jak widać z załączonej tabeli, zgadzają się z analogicznymi 

cechami dla galaktyki NGC 55. Oprócz tego zgadza się przepowiedziany 
kierunek obrotu z kierunkiem obrotu dla NGC 55 oraz przewidziana ma3a 
rzędu 1010 mas Słońca (dla NGC 55 - przy średnicy efektywnej galaktyki 
równej 50', na podstawie danych o obrocie, masa wynosi 2 X 1010 mas 
Słońca). 

Prawdopodobieństwo przypadkowej zgodności wszystkich tych cech 
charakterystycznych jest bardzo małe, rzędu 10-8. 
(wg Astronomiczeskij Zurnal, tom 38, l, 1961) 

Maria Karpowie:: 

Plyta szkła na 2 metrowe zwierciadło 

Zachodnioniemiecka huta szkła w Moguncji wykonała niedawno płytę 
szklaną o średnicy 2 m i grubości 0,315 m, ciężar której wynosi 2,2 tony. 
Zastosowano w niej szkło "Duran 50", które ma 2,5 raza mniejszy współ
czynnik rozszerzalności cieplnej niż zwykłe szkło. Dla odlania tej płyty 
zastosowano nową metodę wypełniania formy w sposób ciągły, a n ie 
drogą wlewania roztopionego szkła w kolejnych porcjach czerpanych 
z kadzi. Oczywiście odlewanie ciągle daje lepsze rezultaty, gdyż pozw ala 
uzyskać bardziej jednorodny odlew. Z płyty tej zostanie w jednym z bry
tyjskich zakładów optycznych oszlifowane i odpolerowane zwierciadło 
dla teleskopu, który zostanie umieszczony w obserwatorium astronomicz
nym w Heluanie w Egipcie. Będzie to jeden z największych teleskopów 
na świecie. Huta w Moguncji zapowiedziała, że będzie w stanie odlewać 
płyty szklane o średnicy do 3,5 m. 
(wg Industriekurier 137, 1961 r.) 

A. Marks 

Kopernik w nazwie botanicznej 

Do najtrwalszych spośród wielu pomników poświęconych uczczeniu 
wielkiego Polaka Mikołaja K o p er n i k a zaliczyć należy wspaniały 
pomnik przyrody, jakim jest brazylijska palma Copernicia cerifem Mart. 
W ojczystej Brazylii nosi ona popularną nazwę "carnauba", zaś pod na
ukową nazwą Copernicia cerifera została opisana w ubiegłym stuleciu 
w znakomitym dziele K. M ar t i u s a "Flora BrasiZiensis". Znany au
striacki systematyk roślin R. W e t t s t e i n zalicza Copernicię do ro
dziny PaZmae, podrodziny Coryphoideae reprezentowanej również przez 
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palmę daktylową (Phoenix dactylifera) oraz kilka 
innych palm (R. We t t s t e i n, H andbuch d. Sy
stematischen Botanik, 4. umgearb. Aufl., Leipzig 
1935, s. 1050). Copernicia cerifera jest bardzo po
żyteczną rośliną, bowiem należy ona do palm 
woskodajnych. !Jiście jej pokryte są grubą war
stwą wosku wydzielanego przez skórkę w celu 
ochrony przed zbyt intensywnym wyparowaniem 
wody z tkanek. Ilości wosku wydzielane na 
liściach są tak duże, że nadają się do eksploatacji 
przemysłowej. W literaturze polskiej wspomina 
o tym prof. Dezydery S z y m k i e w i c z w swej 
"Botanice" (2 wyd. Lwów 1936, str. 302) mówiąc 
o wosku roślinnym: "który u palmy Copernicia 
cerifera jest nawet eksploatowany technicznie". 
Również w polskim przekładzie rosyjskiego pod
ręcznika botaniki P. M. ż u k o w ski e g o (Bo
tanika, W-wa 1951, str. 84) można o tym znaleźć 
wzmiankę: "Podobny wosk roślinny otrzymuje 
się z liści brazylijskiej palmy Copernicia ceri
fera ... " Jeżeli się weźmie pod uwagę ilu ludzi na 
świecie studiuje botanikę, to uczczenie wielkiego 
astronoma nadaniem nazwy od Jego imienia, tak 
pożytecznej roślinie jest wystawieniem M. Koper
nikowi niezniszczalnego pomnika wysławiającego 
szeroko w świecie imię tego wielkiego Polaka. 

Bolesław Gomólka 

Periodyczne komety w 1962 r. 

209 

Fot. l. Copernicia 
cerifera Mart. 

W 1962 r. ma się pojawić aż 7 komet periodycznych na naszym niebie. 
Oto ich wykaz: l) Perrine-Mrkos - 1896 VII, 2) Tuttle-Giacobini-Kre
sak - 1858 III, 3) Neujmin III - 1929 III, 4) Ternpel II - 1873 II, 
5) Faye- 1843 III, 6) Kulin - 1939 VIII, 7) Jackson-Neujmin - 1936 IV. 
Obok nazwisk odkrywców podaliśmy katalogowe oznaczenie komety, 
precyzujące rok pierwszego przejścia przez perlheliurn po odkryciu oraz 
chronologiczną jego kolejność w tym roku (cyfry rzymskie). 
(wg Annuaire de notre Ciel, 1961, Beograd) 

J. Gadomski 

Kometa Seki-Lines (1962 c) 

Obserwatorium Astronomiczne w Tokio podało telegraficzną wiado
mość, że 4 lutego br. T. S e ki odkrył na poludniowej półkuli nieba 
nieznaną kometę 9 wielkości gwiazdowej. Nieco później nadeszła wia
domość ze Stacji Obserwatorium Morskiego we Flagstaff w Arizonie, że 
niezależnie od Seki tę samą kometę odkrył L i n e s. Kometa widoczna 
była w postaci mglistej plamki ze słabym zgęszczeniem w centrum 
i przesuwała się dość szybko wśród gwiazd, przeb)"vając w ciągu doby 
drogę na niebie równą prawie 2,5 średnicy tarczy Księżyca. 

Pierwszą paraboliczną orbitę komety wyznaczyli L. E. C u n n i n g
h a m z Berkeley (USA) i C. Jack s o n z Canberry (Australia). Po
zwoliło to obliczyć prowlizoryczną efemerydę komety na luty, dzięki 
czemu kometa nie została zagubiona. Na podstawie dalszych obserwacji 
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Cunnigham znalazł dokładniejszą orbitę paraboliczną i podał efemerydę 
komety na marzec i kwiecień. 

Z elementów orbity parabolicznej można było wyciągnąć bardzo cie
kawe wnioski o ruchu komety względem Słońca i Ziemi. Kometa biegnie 
ruchem prostym (tzn. w tym samym kierunku, co wszystkie planety 
wokół Słońca) po orbicie, której płaszczyzna jest dość znacznie nachy
lona do płaszczyzny ekliptyki, bo tworzy z nią kąt 65°. Pod koniec lutego 
kometa zbliżyła się do Ziemi na odległość okolo 0,6 j. a. (90 milionów km) 
i zaczęła się oddalać. Jednak jasność komety od dnia jej odkrycia stale 
wzrastała, pol11ieważ kometa ciągle zbliżała się do Słońca i jej przejście 
przez perihelium nastąpiło dopiero l kwietnia. Kometa znalazła się wtedy 
bardzo blisko Slońca, bo w odległości zaledwie 0,03 j. a. (4,5 miliona km), 
czyli 10 razy bliżej niż Merkury. Blask Słońca uniemożli\viał wówczas 
jakiekolwiek obserwacje komety, ale z obliczeń wynika, że musiała ona 
osiągnąć niezwykłą jasność, -7m! (Jasność Księżyca w kwadrze wynosi 
około -9m.) Gdyby w tym czasie zdarzyło się całkowite zaćmienie Słońca, 
kometa powinna być łatwo widoczna na niebie. 

W kwietniu i w maju kometa oddalała się zarówno od Słońca jak 
i od Ziemi i blask jej szybko spadał. W pierwszych dniach kwietnia była 
widoczna jeszcze jako obiekt 3 wielkości ze słabo zarysowanym warko
czem długości około 3°. Pod koniec maja osłabła już do 10 wielkości 
gwiazdowej, a ponieważ nadal przebywała na niebie dość blisko Słońca, 
obserwacje były znacznie utrudnione. Porównanie obserwacji z efeme
rydą daje różnice, których nie można usunąć przez poprawienie elemen
tów orbity przy założeniu parabolicznego ruchu komety wokół Słońca. 
Wyznaczenie dokładnej, "prawdziwej" orbity komety Seki-Lines będzie 
możliwe po opracowaniu wszystkich dokonanych obserwacji komety. 
(wg Circ. IAU 1790-97) 

G. Sitarski 

Satelita wieczny 

N e w t o n, opierając się na prawach mechaniki nieba, przewidział 
możliwość stworzenia sztucznego satelity Ziemi. Na jednym ze swych 
wykładów udowodnił, że jakiekolwiek ciało materialne, raz wprowadzone 
przez człowieka na orbitę okołoziemską, będzie po niej krążyć "wiecznie" 
bez żadnego dodatkowego napędu. W swych "Matematycznych podsta
wach filozofii naturalnej", wydanych w 1687 r., po raz pierwszy w dzie
jach uzasadnił naukowo koncepcję lotów kosmicznych w oparciu o trze
cią zasadę dynamiki, która rządzi napędem odrzutowym. 

Z dotychczasowych (11. X. 1961) 62 sztucznych satelitów Ziemi tylko 
jeden odpowiada newtonowskiej definicji. Jest nim Midas III, uloko
wany na orbicie 12. VII. 1961 r., o rekordowo wysokim perigeum -
3350 km, a apogeum 3540 km. Satelita okrąża Ziemię raz na 161,6 minuty 
ze średnią prędkością orbitalną 6,37 km/sek. Porusza się w próżni kos
micznej, daleko poza egzosferą, ostatnią najrzadszą warstwą atmosfery. 
Zupełnie nie hamowany będzie krążył "wiecznie". Wszystkie inne do
tychczasowe satelity niskopułapowe, nurzające się w jonosferze, prędzej 
czy później pochłonie atmosfera ziemska. 

Tak wysoki "odstrzał" satelity został zrealizowany na raty, podobnie 
jak rakiety wenusjańskiej, wyłonionej z orbity przez Sputnika VIII 
(12. II. 1961). Najpierw Midas III wszedł na sUnie ekscentryczną orbitę 
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o apogeum ponad 3200 km. W niewiele minut pozmeJ, po rrumęciu bie
guna poludniowego i dokładnym zorientowaniu satelity w kierunku rów
noległym do powierzchni Ziemi konstruktorzy rozkazem radiowym spo
wodowali zaplon drugiego naboju w rakiecie pędnej, który wprowadził 
satelitę na wysoką malo spłaszczoną orbitę pozaatmosferyczną. 

J. Gadomski 

KOMUNIKAT PTMA 

Wczasy pod gwiazdami 

Wzorem lat ubiegłych i w bieżącym roku Zarząd Glówny PTMA 
wspólnie z Oddziałem Krakowskim organizuje zajęcia obserwacyjne na 
szczycie Turbacza w Gorcach. 

W okresie od 6-19 sierpnia br. odbędzie się turnus o charakterze 
wczasowym, podczas którego uczestnicy pod kierownictwem instruktora 
będą mogli uzupełniać swoje wiadomości astronomiczne i prowadzić 
obserwacje, korzystając z instrumentów dostarczonych przez Oddział 
Krakowski PTMA i Obserwatorium Astronomiczne UJ. 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w luksusowym schronisku PTTK 
na Turbaczu. 

Bliższych informacji udzielają Sekretariaty Oddziałów Towarzystwa 
oraz Administracja Zarządu Głównego PTMA - Kraków, ul. L. Sol
skiego 30 m. 8. 

Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc. 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSIUEJ 

Wojciech z Brudzewa 

Akademia Krakowska (dziś Uniwersytet Jagielloński) założona została 
w 1364 r. przez Kazi m i er z a W i e l ki e g o, a odnowiona w 1400 r. 
przez W l a d y s l a w a J a g i e l l ę. Wkrótce więc, bo w 1964 r. obcho
dzić będziemy 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Największy roz
kwit Akademii Krakowskiej przypada na XV i polowę XVI w. W 1406 r. 
krakowianin Jan S t o b ner, który w 1379 r. uzyskał stopień bakalarza 
na Uniwersytecie w Pradze, ufundował w Krakowie katedrę astronomii. 
Niebawem zdobyła ona duży autorytet i rozgłos europejski. O tej naj
starszej polskiej uczelni kronikarz niemiecki, Hartmann S c h e d e l 
w swej "Kronice Swiata" (Chronicon Mundi, Norymberga 1493 r.) pisze: 
" ... slawna akademia, w której wykladane są wszelkie umiejętności: na.uka 
wymowy, poetyka, filozofia i fizyka. Najbardziej kwitnie tam astl'onomia, 
a pod tym względem, jak wiem od wielu osób, w calych Niemczech slaw
niejszej nie ma" ( ... ingena celebl'e gymnasium multis clarissimis doctissi
misque viris pollena, ubi plurime ingenue artes rectitantur. Studium 
eloquentiae poeticae, philosophiae ac phisicae. Astronomiae tamen stu-
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dium maxime viret. Nec in tota germania (ut ex multorurn relatione satis 
mihi cognitum est) illo clarier reperitur). 

W okresie tym profesorami Akademii Krakowskiej byli wybitni astro
nomowie i astrologowie polscy jak: Ja n z G l o g o w a (ur. ok. 1445 r., 
zm. 1507 r .) i M i c h a l z W r o c l a w i a (ur. ok. 1460 r., zm. 1534 r.). 
Należy tu wyjaśnić, że w owym czasie prawie wszyscy astronomowie byli 
jednocześnie astrologami, a astrologia w średniowieczu odegrała poważną 
rolę w rozwoju astronomii. Bowiem wiara we wpływ gwiazd i planet na 
zjawiska i życie ludzkie, skłaniała ówczesnych ludzi do obserwowania 
nieba i poznawania ruchów ciał niebieskich. 

Najsławniejszym profesorem Akademii Krakowskiej w drugiej polo
wie XV w. był astronom i matematyk, W oj c i e c h z B r u d z e w a, 
zwany też Brudzewskim. Urodził się on w 1445 r. w Wielkopolsce. Po
czątkowe nauki pobierał w Opocznie, a na studia wyższe przybył do Kra
kowa w 1458 r. W 1470 r. otrzymał stopień bakalarza, a w 1474 r. stopień 
magistra nauk wyzwolonych. Przez dwadzieścia lat wykładał w Collegium 
Minus (Kolegium Mniejsze), wysławiając za granicą tę największą wów
czas polską uczelnię. Był on znakomitym wykładowcą, znawcą astronomii 
starożytnej i średniowiecznej. Jego wyklady matematyki i astronomii 
wygłaszane w latach 1480-1489, ściągały do Krakowa studentów z wielu 
krajów Europy. Między innymi uczniem Brudzewskiego był słynny hu
manista niemiecki Konrad C e l t e s, który przybył do Krakowa w 1489 r. 
aby studiować tu matematykę. W ostatnim roku swych wykładów mate
matycznych, Brudzewski wykładał optykę według "Perspektywy" naszego 
W i t e l o n a (ur. ok. 1225 r., zm. ok. 1290 r.). Od 1490 r. do 1494 r . wy
kłada filozofię według Ary s t o t e l e s a; była to wtedy najważniejsza 
katedra, którą powierzano tylko wybitnym profesorom. W 1494 r. zostaje 
mianowany profesorem teologii w Collegium Maius (Kolegium Większe) 
i kanonikiem u św. Floriana. Tegoż samego roku Wielki Książe Litewski, 
A lek s a n d er Ja g i e l l oń czy k powołuje Brudzewskiego na stano
wisko sekretarza. Zmarł w kwietniu 1495 r. w Wilnie. 

Brudzewski był najwybitniejszym astronomem krakowskim w XV w. , 
już za życia ciesząc się dużym rozg~osem. Jan z Głogowa i Michał z Wro
cławia byli raczej astrologami, bowiem więcej zajmowali się "sztuką 
wróżenia z gwiazd", niż samą nauką o niebie. Natomiast Brudzewski 
mniej interesowal się astrologią. Zajmował się wprawdzie układaniem 
horoskopów, ale nie znamy ani jednego prognostyku, którego byłby on 
autorem. Prace jego dotyczą przede wszystkim astronomii, a najważniej
sza z nich, to słynny "Komentarz do teorii planet Jerzego Purbacha" 
(Commentariolum super Theoricas novas Georgii Purbachii in studio 
generali Cracoviensi per Magistrum Alberturn de Brudzewo) *) . Roz
prawę tę ogłosił drukiem w 1495 r. w Mediolanie jego uczeń Jan Her·man 
U rac e n s e. Drugą znaną rozprawą Brudzewskiego, która nie była ogło
szona drukiem jest "Wyklad użycia tablic ruchów cial niebieskich" 
z 1488 r. (Tabulae resolutae astronomicae pro supputandis motibus car
porum coelesticum). Rękopis ten, podobnie jak i inne jego manuskrypty 
("Introductorium Astronomarum Cracoviensium", "De Construct ione 
Astrolabii" i "Commentaria in sacrum librurn magistri sententiarum Petri 
Lombardi"), :zmajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Tradycja mówi nam, jakoby K o p er n i k był uczniem Brudzew
skiego. Wiadomość tę w 1625 r. podal pierwszy biograf Kopernika Szy-

*) Rozprawa ta powtórnie wydana została w 1900 r. w Krakowie przez 
L. i\.. B i r k e n m a j e r a. 
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mon S t a r o w o l ski, a za nim powtórzyli to późniejsi badacze. Okazalo 
się jednak, że podczas krakowskich studiów Kopernika (1491-1495), Bru
dzewski nie wykładał już astronomii. W 1864 r. prof. Franciszek K ar-
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Rys. l. Horoskop postawiony przez Wojciecha z Brudzewa 
dla Jana Morsztyna 

l i ń ski zwrócił na to uwagę, opierając się na wykazie wykładów 
w Akademii Krakowskiej z tego okresu. Przypuszcza się natomiast, że 
Kopernik słuchał prywatnych jego wykładów. Faktem zaś jest, że nauczy
cielami Kopernika byli uczniowie Brudzewskiego, a sądzić też można, że 
Kopernik studiował jego skrypty. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

Pertret Kopernil;;a na zegarze katedry w Strassburgu 

W katedrze strassbursk.iej znajduje się słynny zegar astronomiczny, 
którego konstrukcja pod kierunkiem astronoma i matematyka Kon;rada 
D a syp o d i u s a (1531-1601), powstała w latach 1571-1574. Dasypodius 
był zwolennikiem nauki K o p e r n i k a i do dekoracji zegara użył jego 
portretu. Olejny portret naszego astronoma, na podstawie autoportretu 
Kopernika wykonał artysta-malarz Tobiasz S t i m m e r. Na portrecie 
tym Kopernik w lewej ręce trzyma konwalijkę, symbol badacza przy
rody. Prawą zaś rękę wspiera na tablicy, na której umieszczono nastę-
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pujący napis: "Nicolai Copernici vera effigies ex ipsius autographo de
pieta" (wizerunek Mikołaja Kopernika namalowany dokladnie na pod
stawie autoportretu). 

Badacz Kopernika ks. Ignacy P o l k o w s ki podaje, że na odwrocie 
portretu z zegara strassburskiego znajdowal się napis: "Portrait de Co
pernic, tire par Tobie Stimmer d'apres l'orginal que Ze docteur Tideman 
Gysse de Dantzig a Dasypodium". Długo nie umiano wyjaśnić w jaki 
sposób zmarły w 1550 r. przyjaciel Kopernika biskup chełmiński Tideman 
G i z e (nic posiadał on tytułu doktora), mógł przesłać do Strassburga 
autoportret Kopernika. Dopiero nasz wybitny kopernikolog Ludwik 
Antoni B i r k e n m aj er znalazł rozwiązanie. Okazało się mianowicie, 
że w okresie powstawania zegara strassburskiego, żył w Gdańsku bra
tanek biskupa, także Tideman Gize. On to właśnie autoportret Kopernika 
przesłał Dasypodiusowi do Strassburga. 

Stimmer wykonał również drzeworyt portretu Kopernika, który wy
dany został przez Mikołaja Re u s s n er a w zbiorze portretów słynnych 
ludzi w Strassburgu 1587 r. Sztych ten jest bardzo znany (Kopernik 
w prawej ręce trzyma konwalijkę, a nad głową ma napis: "Nicolaus 
Copernicus, mathematicus"). Późniejsze portrety Kopernika wzorowane 
są, mniej lub więcej udanie, na tym właśnie drzeworycie. Tylko w za
leżności od epoki, w którym malowano portret, zmieniano ubiór astro
noma i zamiast konwalijki , umieszczano inne godło. Nawet swego czasu 
portret astronoma niemieckiego J. S t o e f l er a (1465-1534), rozpo
wszechniany był jako podobizna Kopernika. 

Wspomniany autoportret Kopernika, podobnie jak i inne oryginalne 
jego portrety (malowane za życia astronoma) zaginęły. Tak więc portret 
strassburski oraz drzeworyt reussnerowski, najwierniej przedstawiają 
nam rysy Kopernika. Trzecim wiarogodnym wizerunkiem Kopernika jest 
tzw. "portret toruński", wykonany przez nieznanego malarza w latach 
1540-1560 (reprodukowany był na okładce "Uranii" Nr l z 1954 r.). Obec
nie portret ten znajduje się w Muzeum Toruńskim. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

TO I OWO 

Cantu o Koperniku 

Znany historyk włoski z ubiegłego wieku Cezar C a n t u w artykule 
o Koperniku pisze: "Kopernik nie odkrył żadnej nowości, a tylko upo
rządkował znaną wcześniej nauce włoskiej teorię." (Archivio Storico 
Italiano 1871, t. XIII, str. 136). Pisząc to Cantu ma na myśli dziełko 
"Quod coelum stet, terra autum moveatur" wydane w 1544 r. przez ka
nonika katedry w Ferrarze Celiusza C a l c a g n i n i e g o (1479-1541), 
w którym autor pisze o obrocie Ziemi. 

Jako jeden z dowodów na obrót Ziemi wg Calcagniniego ma być 
to, że "bez ruchu nie istnieje żadne zwierzę, wobec tego Ziemia również 
bez ruchu być nie może". W 1518 r. Calcagnini podróżowal po Węgrzech 
i tam zapewne słyszał coś niecoś o systemie heliocentrycznym Kopernika. 
To, że w 1544 r. Kopernik już nie żył, dla Cantu nie stanowi problemu, 
"każe" on po prostu umrzeć naszemu astronomowi dopiero w 1545 r. 

St. R. Brzostkiewicz 
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"Odkrycie" Transplutona 

"W układzie słonecznym oprócz Ziemi mamy jeszcze osiem i nnych 
znanych planet. - Ostatnio stwierdzono istni enie dziewiątej planety, 
Transplutona" - czytamy na stronie 43 w książce prof. inż. Franciszka 
Ja n i k a i Zygmunta Z b o r o w ski e g o - "Astronawigacja lotnicza", 
wydanej przez Wydawnictwa Komunikacyjne w Warszawie w 1955 roku. 

Rzecz charakterystyczna, że tego rewelacyjnego "odkrycia" dokonali 
nie-astronomowie. Swoją drogą nie radzimy w nawigacji lotniczej kiero
wać się na Transplutona; samolot tak zorientowany - nigdy nie wróci 
do bazy.1) 

Natomiast należałoby wszcząć pilne poszukiwania za trzema księży
cami planet Układu Słonecznego, zagubionymi przez Autorów w tablicy 
I na stronie 44 wymienionej książki. Dla ułatwienia poszukiwań poda
jemy, że chodzi tu o XII księżyc Jowisza, V księżyc Urana i II księżyc 
Neptuna. 

Swoją drogą szkoda, że tego rodzaju wydawnictw nie opiniują fa
chowi astronomowie. 

Stanisław Lubertowicz 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

W dniu 22. VII. 1784 r. urodził się Fryderyk B e s s e l, czołowy 
astronom XIX wieku. Był samoukiem, z zawodu kupcem. W wolnych 
godzinach od pracy obliczał orbity komet, ogłaszając wyniki w czaso
pismach naukowych. Wykazywał ponadto duży talent do obserwacji 
i wielką w nich wytrwałość. Gdy w Królewcu powstało obserwatorium 
astronomiczne, Bessel został powolany na dyrektora. Mial wtedy 26 lat. 
Pracowal na tym stanowisku do końca życia (1846 r.). Przy pomocy 
skromnych narzędzi obserwacyjnych stworzył w ciągu wielu lat kata
log pozycyjny gwiazd, osiągając nieznaną dotąd dokładność pomiarów. 
Katalog ten zawiera wszystkie gwiazdy do gm, położone pomiędzy de
klinacjami: od -15° do +45°. 

Bessel był pierwszym, który wyznaczył odległość jednej z bliskich 
nam gwiazd: 61 Cygni (11 lat światła). Nad problemem wyznaczania od
ległości gwiazd, którego sposób rozwiązania wskazał jeszcze Kopernik, 
biedzono się przez 3 wieki. Dziś wiemy, że narzędzia pomiarowe Koper
nika dawały dokładność około 200 razy za małą do tego celu. 

Bessel wykrył rachunkiem na podstawie pomiarów pozycyjnych nie
znanych towarzyszy Syriusza i Procjana i cbliczyl ich orbity. Towarzyszy 
tych udało się zaobserwować dopiero w sto lat później, gdy zbudowano 
duże teleskopy. 

Ten utalentowany astronom, który ugruntował dwa fundamentalne 
działy nauki o niebie: astronomię praktyczną i sferyczną, polożył rów
nież duże zasługi na polu geodezji i geofizyki. Wyznaczone przez niego 
przed 120 laty rozmiary i kształt Ziemi nie straciły jeszcze dotąd aktu
alności i nadal stanowią punkt wyjścia przy tego rodzaju badaniach i po
miarach. 

J. Gadomski 

1) O możliwościach istnienia i odkrycia planety transplutonowej pi
szą np.: a) Konrad Rud n i ck i - Pogadanki o planetach, Warszawa 
1957, s. 188-189, b) A. S. - Planeta transplutonowa? Urania 1950 r., 
s. 189, c) Jan G a d o m ski - Transpluton, Urania 1960 r., s. 290-293. 



216 URANIA 

Z KORESPONDENCJI 

Sprostowanie do artykułu "O kometach" 

Podane przez A. W o szczyk a w numerze majowym "Uranii" 
z br. dane liczbowe, odnoszące się do komet, są sprzeczne ze sobą i z wy
kazem J. G. Por t er a (Catalogue of Cometary Orbits, 1960). 

Z doprowadzonej przeze mnie do kwietnia 1962 r. statystyki komet *) 
wynika, że w układzie słonecznym znamy dotąd 571 obiektów kome
tarnych. Na liczbę tę składa się: 210 komet o orbitach eliptyczny.ch 
(94 krótkookresowe i 116 długookresowych), 296 o orbitach parabolicz
nych oraz 65 o orbitach hiperbolkznych. 

Przeprowadzone przez E. S t r 6 m gr e n a i innych astronomów ba
dania ruchu kilku komet o orbitach hlperbolkznych wykazały, że ruch 
ich przed zbliżeniem do centralnej części układu słonecznego odbywał 
się po bardzo wydłużonych (o mimośrodzie colmlwiek mniejszym niż l) 
i dużych wymiarów elipsach. Dotąd nie uznano jednak tego faktu za 
wystarczający argument dowodu, że wszystkie komety są członkami 
układu słonecznego. 

F. Kępiński 

Uwagi do notatek "To i owo" w nr 6 "Uranii" z br. 

W numerze •czerwoowym "Uranii" z br. ukazała się notatka A. Kuśnie
rza o dacie Wielkanocy w 1962 r. Jej autor, na mocy roczników astro
nomicznych, stwierdza, że początek wiosny (pozorna rektascensja Słońca = 
= OhOOm.O) przypadał w rb. 21 marca o 2h30m, zaś pierwsza pełnia wio
senna o 7h56m cz. uniw., a ponieważ "Wielkanoc przypada zawsze 
w pierwszą Niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca", więc 
właściwą datą tegorocznej Wielkanocy powinien być dzień 25 marca. 

Nie mając pod ręką innych źródeł, przytaczam komentarz podany 
przez Encyklopedię Powszechną Orgelbranda (1884) pod hasłem "Wiel
kanoc": "Na soborze nkejskim 324 postanowiono, aby wszystkie kościoły 
obchodziły jednozgodnie święto Wielkanocy w Niedzielę, następującą po 
pierwszej pełni po dniu 20 marca ... Pelnia ta nie jest jednakże astrono
miczna czyli rzeczywista, lecz średnia, następująca zawsze w 14 dni po 
nowiu, licząc przy tym dzień nowiu za pierwszy" (podkreślenia moje). 

Do powyżs,zego dodam co następuje. 
Foczątek wiosny astronomicznej nie zawsze przypada w dn. 20 marca 

(czasami 21 marca) i jest uwarunkowany niejednostajnym ruchem Ziemi 
oraz ruchem tzw. punktu wiosennego. Również data pełni Księżyca jest 
uwarunkowana szybkozmiennym ruchem Księżyca i położeniem Ziemi. 
Wobec tego dla ułatwienia obliczeń świąt ruchomych na wiele lat naprzód 
postanowiono opierać się nie na rzeczywistym ruchu Księżyca , ale na 
średnim. I otóż dlatego powstało pojęcie średniej pełni wiosennej, w od
różnieniu od rzeczywistej . Na założeniach tych oparte zostały słynne 
wzory F. G a u s s a na obliczenie daty Wielkamocy. A oto ich istota: 

Jeżeli przez N oznaczymy Hczbę lat danego roku, zaś przez a, b, .... e 
reszty powstale z poniżej wskazanych dzieleń: 
N: 19 (reszta a), N: 4 (b), N: 7 (c), [19a +x] : 30 (d), [2b +4c+6d+y] :7 (e), 
przy czym x i y mają wartości następujące: 

*) Odnośny artykuł ukaże się w "Postępach Astronomii". 
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kalendarz juliański kalendarz gregoriański 
lata X Y 

1583--1699 22 2 
x = 15 y = 6 1700--1799 23 3 

1800--1899 23 4 
1900--2099 24 5 

z uwagą, że wynikającą z wzorów datę 26. IV należy zastąpić datą 19. IV, 
zaś datę 25. IV przez datę 18. IV tylko wtedy, kiedy d = 28 i a > 10 -
wówczas datę Wielkanocy określa się na mocy każdego z wyrażeń : 

(22 + d + e) Marzec lub (d + e-- 9) Kwiecień. 
Otóż biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, możemy z łatwością na 

przykładzie N = 1962 potwierdzić, że obchodzona w rb. data Wielkanocy 
była zgodna z powyższymi konwencjami. 

W każdym razie należy z uznaniem podkreślić czujność i spostrze
gawczość autora wspomnianej na wstępie notatki, A. Kuśnierza. 

F. Kępiński 

* 
* * 

W nr 6 "Uranii" z br. w notatce "Brakło liter alfabetu" opisano brak 
dalszych oznaczeń dla sztucznych satelitów Ziemi, wynikający z "prze
kroczenia" liczby liter alfabetu greckiego przez liczbę satelitów urucho
mionych w 1961 r. W rzeczywistości dalsze oznaczenia takie istnieją 
i składają się z podwójnych liter tego alfabetu. I tak np. Discoverer XXX 
ma oznaczenie jeszcze "1961 w", a już Mercm--y IV następne "1961 aa", 
dalej zaś Discoverer XXXI oznaczenie "1961 aB" itd. W ten sposób omi
nięto brak liter, a całkowita liczba możliwych oznaczeń wynosi 600, co -
przynajmniej na razie -- jest zupełnie wystarczające. 

M. Bielicki 

Sprawa odbudowy Fromborka 

Jak donosi "Glos Nauczycielski" nr 5 z br. Frombork kosztem 45 mi
lionów złotych ma mieć przywrócony wygląd z czasów Kopernika. Ta 
wiadomość może tylko napawać radością każdego milośnika astronomii. 
Nie każdemu niestety może się podobać projekt odbudowy wypalonej 
wieży Radziejowskiego, w której ma być urządzone obserwatorium. Po
mysł uważam za chybiony. 

Wspomniana wieża, służąca za dzwonnicę, została wzniesiona na okto
gonie fortecznym przez prymasa Radziejowskiego w sto pięćdziesiąt lat 
po śmierci Kopernika. Wznowienie jej przeczyloby więc stanowi zabu
dowań z czasów naszego astronoma. 

Dr J. G a d o m ski w "Uranii" (Nr 6, 1961 r .) wypowiedział się za 
zniesieniem tej nadbudówki. Nie może być inaczej. Wrieżę należy zwalić, 
a pozostawić oktogon. Ten bowiem, jak przypuszcza inż. A. P e n c o n e k 
w tymże numerze "Uranii", mógł służyć Kopernikowi za obserwatorium, 
ze względu na posiadane warunki widoczności nieba. 

Jeżeli by się dało stwierdzić z całą pewnością, że tak było rzeczywi
ście, to byłoby to mocnym argumentem za usunięciem czworokątnej 
dzwonnicy. Wieża Radziejowskiego jest wysoka i swoją wzniosłością 
przytłacza skromną wieżę Kopernika. Każdemu odwiedzającemu wzgó
rze katedralne rzuca się przede wszystkim w oczy. Czyż warto ją odbu
dowywać po to, by w tak widoczny sposób falswwała obraz twierdzy 
fromborskiej z pierwszej polowy XVI wieku? 

Obserwatorium można wznieść poza murami twierdzy obok domu 
noclegowego PTTK. 

Stefan Przylęcki -- Lódź 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Lipiec 1962 r. 

Na wieczornym niebie świeci pięknym bla
skiem Wenus. Wieczorem też wschodzi Saturn 
i przed pólnocą Jowisz, a nad ranem widoczny 
jest także Mars. Tuż przed Słońcem wschodzi 
również na początku miesiąca Merkury, ale blask 
Słońca nie pozwala go odnaleźć. 

Urana możemy jeszcze próbować odszukać 
przez lunety wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa, 
a Neptun widoczny jest w Wadze przez całą noc 
Pluton jest już praktycznie niewidoczny. 

Najbardziej interesujące są chyba obserwa
cje ruchów czterech galileuszowych księżyców 
Jowisza, których położenia względem tarczy pla
nety odczytamy z zalączonego wykresu. Księżyce 
Jowisza możemy dostrzec przez dobrą lornetkę 
lub lunetę, a momenty ciekawszych zjawisk 
w ich układzie podawane są w odpowiednim 
dniu. W sąsiedztwie Jowisza, w gwiazdozbiorze 
Wodnika, przebywają też dwie planetoidy około 
10.5 wielkości, Hygiea i Parthenope. Możemy 
próbować odnaleźć je przez większe lunety 
w czasie oczekiwania na moment jakiegoś cie
kawszego zjawiska w układzie księżyców Jo
wisza. 

ld22h Merkury w największym odchyleniu 
zachodnim od Słońca (22°}. 

2d1Qh Jowisz nieruchomy w rektascensji. 
4d7h Ziemia w punkcie odsłonecznym na swej 

orbicie. 
5d9h Bliskie złączenie Księżyca z Wenus. 

W Australii widoczne będz·ie nawet zakrycie 
Wenus przez tarczę Księżyca. U nas możemy 
tylko obserwować wieczorem piękną konfigura
cję Wenus z wąskim sierpem Księżyca (3 dni po 
nowiu). O 22h Księżyc będzie też w złączeniu 
z Uranem. 

6/7d O 2h2lm na tarczy Jowisza pojawia się 
cień jego l księżyca. Sam księżyc l zbliża się 
do brzegu tarczy planety i rozpocZinie swoje 
przeiście na .ie.i tle o 3h3Qm. 

7 /B d Koło Jowisza nie widzimy księżyców 
l i 3. Księżyc 3 pojawi się nagle z cienia planety 
o 2h53m4 tuż przy brzegu tarczy z lewej strony, 
nieco u dołu (patrząc przez lunetę odwracającą). 
Księżyc l ukryty jest za tarczą planety i ukaże 
się z prawej strony o 3h6m. 

8/9d Po wschodZiie Jowisza widoczny jest na 
tarczy planety cień jego l księżyca. Księżyc l jest 
niewidoczny na tle tarczy. Cień księżyca zejdzie 
z tarczy planety o 23h5m, a księżyc l ukaże się 
o Ohl2m. 
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9/ lOd Obserwujemy zakrycie 4 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
Foczątek zakrycia nastąpi o lh39m, koniec już po wschodzie Słońca 
w Folsce. 

10/11d Kolo Jowisza widzimy brak jego 2 księżyca. Księżyc ten ukryty 
był początkowo w cieniu planety, a potem za jej tarczą i pojawi się 
0 3hl9ID. 

11'-'6h Bliskie złączenie Wenus z Uranem. Wieczorem możemy próbo
wać odnaleźć Urana przez lunety na poludnie od Wenus. 

14/15d Obserwujemy początek zaćmienia dwóch księżyców Jowisza: 
o 11133m4 księżyca l, o 31120m2 księżyca 3. 

15/16d Fo pólnocy kolo Jowisza widzimy brak jego l księżyca, nato
miast na tarczy planety widoczmy jest cień tego księżyca. Cień opuści 
tarczę Jowisza o Qh59m, a księżyc l pojawi się o 2hOm. 

16d2411 Merkury przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
17d Fólcieniowe zaćmienie Księżyca, w Folsce niewidoczne. Foczątek 

zaćmienia widoczny jest na Oceanie Spokojnym, w Antarktyce, w Au
stralii. w zachodniej części Ameryki Fólnocnej i w Ameryce Fałudnio
wej ; koniec - na Oceanie Spokojnym, w Antarktyce, w Australii, we 
wschodniej części Azji i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego. 

17/18d Obserwujemy przejście cienia 4 księżyca Jowisza po tarczy 
planety oraz początek zaćmienia 2 księżyca. Cień 4 księżyca pojawi się 
na tarczy planety o Oh4m, a ukończy swą wędrówkę o 41131m. Księżyc 
2 zniknie w cieniu planety o Qh53m2, a ukaże się znowu już po wscho
dzie Słońca. 

18dl5h Zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca, widoczne we wschod
niej Azji i w Ameryce Fólnocnej. 

18/19d Księżyc 3 Jowisza niewidocz.ny na tle tarczy planety ukaże 
się o Oh44m. 

19/20d W identycznej sytuacji jak księżyc 3 ubiegłej nocy, znajdzie się 
dziś księżyc 2 Jowisza. Koniec jego przejścia na tle tarczy planety na
stąpi o Oh45m. 

20d20h Złączenie Księżyca z Jowiszem w odległości 2°. 
2ld Merkury w perihelium (najbliżej Słońca w ruchu po swej orbicie). 
22h3h27ID.6 Foczątek zaćmienia l księżyca Jowisza. 
22/ 23d Po północy obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia 

po tarczy Jowisza. Najpierw o Oh36m pojawi się na tarczy Jowisza plamka 
cieni a księżyca l. Po godzinie o lh32m księżyc l dochodzi do brzegu 
tarczy planety i znika na jej tle. O 21152m cień księżyca l kończy swą 
wędrówkę po tarczy planety, a o 31147m pojawia się znów księżyc l. 

23d5h Neptun nieruchomy w rektascensji. O 1011 Słońce wstępuje 
w znak Lwa (jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 120°). 

23/24d O 2lh56ID.2 księżyc l Jowisza znika w cieniu planety, potem 
będzie ukryty za jej tarczą i ukaże się znowu dopiero o lh8m. 

25/26d Obserwujemy wędrówkę księżyca 3 i jego cienia po tarczy Jo
wisza . Cień pojawia się na tarczy o 2lhl8m i kiedy z niej schodzi o Oh48m, 
księżyc 3 dopiero dociera do brzegu tarczy planety i o Oh52rn rozpoczyna 
swoje przejście. Jest niewidoczny przeszło 3 godziny i ukazuje się do
piero o 41112rn. 

26 27d Znowu obserwujemy przejście księżyca i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza, tym razem księżyca 2. Cień księżyca pojawi się na tar
czy planety o 221137m, księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy o Oh22m, 
cień księżyca zejdzie z niej o lh26m, a księżyc 2 ukaże się znowu o 3h5m. 

27d O 6h Księżyc w złączeniu z Marsem, a o 2lh Uran w bliskim 
złączeniu z Regulusem (alfa Lwa). 
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29hl7h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem . Tej nocy przypada 
maksimum natężenia meteorów z 11oju Delta Akwarydów. Radiant me
teorów leży w gwiaz.dozbiorze Wodnika (rekt. 22h36m, dekl. -17°), a więc 
w naszych szerokościach geograficznych dość nisko nad horyzontem. 
Jednak w tym roku warunki obserwacji meteorów z tego roju są wy
jątkowo dogodne, bo Księżyc bliski nowiu nie będzie przyćmiewał swym 
blaskiem słabszych meteorów. 

29/30d Po północy obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego 
cienia po tarczy Jowisza. Cień księżyca l pojawi się na tarczy planety 
o 2h30m, a księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o 3hl8m. 

30/3ld Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca 
Jowisza. Księżyc l zniknie nagle w cieniu planety, dość blisko lewego 
brzegu tarczy, o 23h50m.5, a pojawi się potem spoza prawego brzegu 
tarczy ·o 2h54m. 

3ld O 20h niewidoczne złączenie Księżyca z Merkurym, a o 2lh Sa
turn w przeciwstawieniu ze Słońcem. Wieczorem obserwujemy na tarczy 
Jowisza cień jego l księżyca , który z kolei rozpocznie swoje przejście 
na tle tarczy o 2lh44m. Cień l księżyca opuści tarczę planety o 23hl5m, 
a sam księżyc będzie znów widoczny dopiero od 24h. Tego dnia nastąpi 
też niewidoczne w Polsce obrączkowe zaćmienie Słońca. Zaćmienie wi
doczne będzie w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej, 
w Ameryce Południowej, na Atlantyku, w Afryce, w południowej Euro
pie i w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Obrączkowe zaćmienie 
Słońca zdarza się wówczas, kiedy wzajemne położenie Ziemi, Słońca 

. ~. ~;..:.; . ~- ~:-- f i' 
•lfllll' 

i Księżyca jest takie, że widoczna 
z Ziemi kątowa średnica tarczy Księ
życa jest mniejsza od średnicy tarczy 
Słońca. W takim wypadku w czasie 
centralnej fazy zacmienia tarcza 
Księżyca nie zakrywa całkowicie tar
czy Słońca. Słońce widoczne jest 
wtedy w postaci jasnego pierścienia. 
Zdjęcie zamieszczone obok wykonane 
zostało w Winston-Salem (Płn. Ka

rolina, USA) zaraz po wschodzie Słońca, tuż przed centralną fazą obrącz
kowego zaćmienia Słońca l września 1951 r. Warto dodać, że w 1951 r. 
nastąpiły dwa zaćmienia Słońca, 7 marca i l września, obydwa obrącz
kowe. 

Minima Algola (beta Perseusza): lipiec 14d4hlOm, 17dlhOm, 19d211'50m. 
Mornety wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej

skim (czasie letnim w Polsce). 

TO I OWO 

Pierwszy globus ziemski posiada obecnie 470 lat 

W roku 1492 norymberski żeglarz i kosmograf Marcin B e h a i m 
zbudował globus z obrazem lądów i mórz znanych podtenczas. Już 
w roku 1730 globus był częściowo nieczytelny; D o p p e l m a y er w swo
jej pracy "Historyczna wiadomość o norymberskich matematykach i maj
strach" podaje miedzioryt planiglobów, z której "jeszcze względnie do
kladne wiadomości o geografii na tym globusie można odczytać". 

J. Pagaczewski 



Lipiec 1962 r. SLO~CE 

Data 

Yl 30 
VII. 10 

20 
30 

VIII. 9 

Data 

Yll. l 
2 

2h czasu Szczecin Pozuań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rze:>zów Biały;: tok~! 
wsch.-eurcp. 

r. czm l a. l ~ wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 
., 

wsch. l zach. wsch.~~ ~ 

m l h m i o h m i hm h m i hm hm hm h m i hm h m l h m h m l h m hmlhm hm hm 
-3.4 6 36 +z3.2 4 37 21 34 4 33 21 18 4 40 21 l o 4 13 21 24 4 33 20 54 4 18 21 Ol 425 2046 404 2057 
- 5.2 7 15 +22.3 446 2128 442 2112 449 2105 422 2117 4 42 20 48 4 27 20 55 4 34 , 20 40 4 13 20 51 

-6.217 "l+"·' 459 2117 454 2102 500 2056 436 2105 4 53 20 39 4 39 20 45 4 45 20 31 4 26 20 40 
-6.2 8 35 +18.7 515 2102 508 2048 514 2042 452 2050 5 06 20 26 4 53 20 31 458 12018 440 2026 
-5.4 9 13 +16.1 5 30 120 43 5 24 , 20 29 5 29 20 25 5 09 20 30 5 20 120 10 5 09 20 13 512 2002 457 2007 

KSIĘZYC 

2h czasu 2h czasu 2h czasu 
Fazy Księżyca: 

wsch.·europ. Warszawa 
Data wsch.·europ. 

a. l a wsch. l zach. a. l a 

h m l h m h m l o hm o 
5 45 +19.9 4 00 20 21 VII. 11 13 57 - 6.4 
6 41 +20.5 4 50 21 13 12 14 44 -1D.4 

Warszawa 

wsch.l zach. 

h m l h m 
14 26 o 45 
15 34 l 07 

Data wsch.·europ. warszawa 

a l a wsch. l zach. 
l ' 

hm o hmhml 

22 o 05 - 3.9 23 2710 50 

Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 

d h 

VI 25 2 
VII 2 2 
VII 10 2 
VII 17 14 
VII 24 6 
VII 31 14 

3 7 37 +20.1 5 48 ,21 57 13 15 32 -13.9 16 42 l 31 

VII. 21 23 10 - 8.7 23 Ol 9 291 

23 o 59 + 1.1 23 5112 10 
4 8 30 +18.6 6 50122 31 14 16 24 -16.9 17 51 2 02 24 l 5:! + 6.0 - 13 28, 
5 9 21 +16.3 7 55 23 00 15 17 18 -19.1 18 56 2 39 25 2 46 +10.5 o 17 14 451 
6 10 10 +13.3 9 00 23 24 16 18 161-20.3 19 57 3 25 26 3 40 +14.4 o 46 15 59 
7 10 57 + 9.8 10062341 17 19 15 -20.4 20 48 4 23 27 435 +17.4 11917091 
8 11 43 + 5.9 1111 - 18 20 15 -19.1 21 32 5 31 28 5 30 +19.4 l 58 18 12· 
9 12 27 + 1.8 12 151 o 05 19 21 15 -16.6 22 07 6 48 29 6 25 +20.4 2 45 19 osi 

lO 13 12 -2.3 13 20 o 24 20 22 13, -13.1 22 3618 08 30 7 201 +20.3 3 39119 54j 
31 8 14 +19.2 4 38 20 311 

Od~~~?łość l Srednica 
Ks1ęzyca tarczy 
od Ziemi 

d h 

Najw. VII 8 14 1 29~6 
Najm. VII 20 12 32.7 

q 

::0 
~ 

z 
..... 
~ 

"" "" .... 
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Lipiec 1962 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

VI. 30 
VII. 10 

20 
30 

VI. 30 
VII. 10 

20 
30 

MERKURY 

2h czasu l Werszawa 
wsch.-europ. 

l a l o wsch. l zach. 

hm o hm hm 
5 02 +19.3 3 19 18 51 
4 51 +22.0 3 10 19 20 
7 09 +23.1 3 41 20 07 
8 38 +20.2 l 4 51 20 35 

w pierwszych dniach m1es1ąca 

wschodzi na godzinę przed Słoń-
cero. Praktycznie niewidoczny. 

M AR S 
3 25 +18.1 l 50 17 07 
3 54 +19.8 l 29 17 08 
4 23 +21.2 110 17 07 
4 53 +22.3 o 52 17 05 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
jako czerwona gwiazda w gwiazdo
zbiorze Byka (+1.4 wielk. gwiazd., 
nieco słabszy niż Aldebaran). 

SATURN 

VI. 30 12051 ~-18.3,2233 
VII. 20 20 46 -le.7 21 03 

VIII. 9 20 40 -19.1 19 51 

7 14 
5 49 
4 21 

VII. 3 
23 

VIII. 12 

VI. 25 
VII. 5 

15 
25 

VIII. 4 

Widoczny prawie całą noc w Ko
ziorożcu ( 0.4 wielk. gwiazd.). 

a l a I w połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
14 35.9 -13 221 20 26 
14 35.5 -13 21 19 07 
14 35.8 -13 24 17 49 

Widoczny przez całą noc w gwia-
zdazbiorze Wagi (7.8 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 10 HYGIEA 
22 29.7 - 6 31 4 54 
22 29.8 - 6 13 4 15 
22 27.9 - 6 07 3 34 
22 24.0 - 6 13 2 51 
22 18.3 - 6 31 2 06 

Około 10.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
w drugiej połowie nocy w gwia-
zdazbiorze Wodnika. 

WENUS 

2h czasu Warszawa 
wsch.-europ. 

a l o wsch. l zach. 

hm o hm hm 
9 12 +18.1 7 36 22 53 
9 58 +14.7 8 07 22 36 

lO 41 + 9.8 8 36 22 15 
1122 + 4.1 9 03 21 50 

Swieci pięknym blaskiem jako 
Gwiazda Wieczorna (-3.6 w1elk. 
gwiazd.). 

JOWISZ 
22 58 - 7.8 23 40 10 20 
22 58 - 7.9 23 Ol 9 41 
22 56 - 8.1 22 21 9 00 
22 54 - 8.4 21 41 B 16 

Widoczny prawJe całą noc w gwia
zdozbiorze Wodnika (-2.3 wlelk. 
gwiazd.). 

lO Ol 
lO 05 
lO 09 

URAN 

l 
+t2.91 8 56 
+12.6 7 44 
+12.2 6 31 l 

23 11 
21 55 
20 39 

Na początku miesiąca widoczny 
jeszcze wieczorem w gwiazdozbio
rze Lwa (6 wielk. gwiazd.). 

a l o l w połud. 
PLUTON 

h m s 
lO 58 40 
11 00 27 
11 02 43 

o 
+20 40~8 
+20 25.2 
+20 80.7 

h m 
l 6 51 
15 34 
14 17 

w pierwszych dniach miesląc.1 do
stępny tylko przez wielkleo tele
skopy w gwiazdozbiorze Lwa (H.5 
wielk. gwiazd.). 
Planetoida 11 PARTHENOPE 
22 26.8 -10 25 4 51 
22 30.5 -10 31 4 15 
2231.5 -1056 338 
22 29.6 -1140 2 57 
22 24.8 -12 41 2 13 

Około 10.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
w drugiej połowie nocy w Wod
niku. 

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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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: 
Start rakiety kosmicznej, która wyniosła kabinę kosmonauty Johna 

G l e n n a na orbitę okołoziemską. 
Znak Zodiaku: Lew. 
Druga strona okładki: 
U góry: Zegar astronomiczny katedry w Strassburgu (z lewej) i portret 

K o p er n i k a z zegara strassburskiego (z prawej). Prawdopodobnie tylko 
górna część portretu Kopernika jest oryginalna, dolna w późniejszym 
okresie uległa przemalowaniu. Portret ten znajduje się na prawej wieży 
zegara, tuż koło głowy lwa. U dolu: Fragment karty z "Kroniki Swiata" 
Hartmanna S c h e d e l a wydanej w Norymberdze w 1493 r. Ostatnie 
cztery wiersze zawierają pochwalę Akademii Krakowskiej za wysoki 
poziom wykładów astronomiczno-astrologicznych. 

Trzecia strona okładki: 
U góry: Woj c i e c h z Bru d z e w a według rysunku W. Śliwickiego. 

U dołu: Kopernik według drzeworytu Tobiasza Stimmera. Sztych ten 
został wydany w zbiorze portretów sławnych ludzi przez M. Reussnera 
w Strassburgu w 1597 r. 

Czwarta strona okładki: 
Kosmonauta John G l c n n udaje się do wyrzutni w towarzystwie 

swego lekarza i konstruktora skafandrów kosmicznych. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Lipiec 1962 r. 

Biała Podlaska- Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińskiego 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 parlru 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 Astronomiczny m -
Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polskich Linii Oceanicznych. 
Gliwice - Siedziba Oddziału w gmachu Biura Projektów Przemysiu 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 S!ąska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te! . 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek 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 uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
kiej 78. 

KraJrów - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki 1 czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na III p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblioteka. Po
nadto 10 i 20 każdego miesiąca "Studium z astronomii ogólnej". "Wieczory 
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nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 

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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
teJ. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatnią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów 
w prasie (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Jl.'owy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a. 
teJ. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-20. 
Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieśt'i się w Muzeum Mazurskim, l plętro, teJ. 24-71 
(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. 

Ostrowiec Swiętol<rzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagielły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 1 czwartki w godz. 17-19. 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 !m. Kasprzaka. 
oraz na Placu Mickiewicza. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechn!ki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, teJ. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się 
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu sit; 
z T. Rewajem. 

Szczecinek - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. P okazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści 
się lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem teJ. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coli. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skarg! 18a (Wzgórze Party
zantów) teJ. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 i 18-19. 
Publ!czne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pol<azy Planetarium 
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JAN GADOMSKI Warszawa 

EWOLUCJA ATMOSFER PLANETARNYCH 

W rozważaniach astrobiologicznych przyjmuje się jako jeden 
z podstawowych warunków istnienia życia na planetach, 

obecność atmosfery tlenowej. Ten typ osłony gazowej planet 
zdaje się reprezentować końcowy etap jej ewolucji trwającej 
miliardy lat. Ciekawe to zagadnienie badali w latach 1935-1951: 
H. Ki e n l e, L. W i l d, J. H. P o o l e i G. P. Ku i p e r. 
Streścimy uzyskane przez nich wyniki. 

Atmosfery planet utworzyły się już w pierwszym stadium 
powstawania tych ciał. Według F. H o y l e' a, planety po sto
sunkowo szybkim skrzepnięciu cienkiej skorupy, początkowo 
wiodły ze sobą resztki mgławicy, z której się uformowały. Sta
nowił je głównie wodór, który rychło uszedł w przestrzeń, jako 
że jest gazem najruchliwszym. 

Planety natychmiast przystąpiły do tworzenia nowych atmo
sfer, dla których tworzywa dostarczyły wulkany, szczególnie 
aktywne w tym stadium ich rozwoju. Gdy temperatura atmo
sfery spadła poniżej 3000°C, powstała w niej para wodna, gdy 
obniżyła się poniżej + 100°C - pojawiła się na planecie woda. 

Co się działo dalej? Według wymienionych astrofizyków 
ewolucja atmosfer planetarnych na dalszych etapach odbywa 
się w następujący sposób. Para wodna zawarta w ich górnych 
warstwach ulega powolnemu rozkładowi pod wpływem krótko
falowego promieniowania Słońca. Rozpada się na wodór (H2) 
i tlen (02). Ruchliwe cząsteczki wodoru uchodzą w przestrzeń 
międzyplanetarną, mniej ruchliwe cząsteczki tlenu pozostają 
w atmosferze i rozpoczynają akcję utleniania gazów w niej 
zawartych. Atmosferyczny amoniak (NH3) atakowany przez tlen 
"in statu nascendi" rozkłada się na parę wodną (H20) i wolny 
azot (N2), metan zaś (CH4) daje parę wodną i dwutlenek wę
gla (C02). 

Po takim oczyszczeniu atmosfery z gazów gryzących pozo
staje w niej nadmiar azotu. W ten sposób atmosfery planet do
statecznie silnie i długo napromieniowywane przez Słońce, stop
niowo nasycają się tlenem, rozcieńczonym przez dość obojętny 
chemicznie azot. Taki okres "tlenizacji" atmosfery wymaga 
akcji Słońca w ciągu około miliarda lat. Gdy po upływie dal
szego 1,5 miliarda lat pojawi się na planecie chlorofil dający 
zjawisko fotosyntezy, wzmaga się dodatkowo nasycenie atmo
sfery tlenem, jak to obserwujemy na Ziemi. Wtórne atmosfery 
planet wytworzone przez wulkany ze względu na niewysoką 
temperaturę i obecność stosunkowo mało ruchliwych gazów, 
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wykazują cechy trwałości. Ich czas istnienia ocenia się na wiele 
miliardów lat. 

A teraz krótki przegląd aktualnej budowy atmosfer planetar
nych w układzie słonecznym. 

Merkury przyhamowany w swej rotacji przez siły przypły
wowe wywierane przez bliskie Słońce, obdarzony małą siłą 
ciężkości na powierzchni, dawno już roztrwonił swą powłokę 
gazową w przestrzeni międzyplanetarnej. Planetę Wenus otacza 
atmosfera obfitująca w dwutlenek węgla, wypełniona gęstymi 
obłokami pary wodnej. Nic w tym dziwnego skoro przypusz
czalne oceany wenusowe w okolicach podsłonecznych przecho
dzą w tamtejsze południe przez stan wrzenia. - Ziemia posiada 
obecnie almosferę azotową (78a/ o) , nasyconą tlenem (21 Ofo), wsku
tek czego biosfera pokrywa niemal całą jej powierzchnię. 

Jako skład atmosfery Marsa przyjmuje się 97'0Jo azotu, 10Jo 
dwutlenku węgla i 20Jo argonu. Tamtejsza biosfera to na razie 
prymitywna flora. Atmosfery planet wielkich: Jowisza, Saturna, 
Urana i Neptuna obdarzonych większą siłą ciężkości, niż Zie
mia, są ogromne. Znajdują się jeszcze w stanie prymitywnym, 
jako że są słabo napromieniowywane przez Słońce. Zdają się 
być zbudowane z wodoru o niskiej temperaturze, a więc nie
zbyt ruchliwego oraz jego związków, amoniaku i metanu. 

Taki byłby stan dzisiejszy atmosfer planet według obserwa
cj spektroskopowych. A co będzie w przyszłości? Tutaj oprze
my się w naszych przewidywaniach na nowej teorii ewolucji 
Słońca podanej przez M. S c h w a r z s c h i l d a i zastosowa
niu wzorów ekosferycznych. Okazuje się, że ewolucja atmosfer 
planetarnych ulegnie znacznemu przyspieszeniu, gdyż ekosfera 
będzie się systematycznie i to coraz szybciej odsuwać w głąb 
układu planetarnego, zyskując przy tym na grubości. Wskutek 
tego za około 1,2 miliarda lat Ziemia ogarnięta przez przednie 
gorące części ekosfery, osiągnie stan taki, jaki wykazuje obec
nie planeta Wenus. Atmosferę ziemską wypełnią szczelnie obłoki 
pary wodnej wytworzone kosztem wysychających oceanów. 

Jeżeli słuszne jest przypuszczenie A. J. L e b i e d y ń s k i e
g o, że Mars posiada ukryte zapasy wody w postaci skorupy 
lodowej , ulokowanej na wyżynach przysypanych piaskiem, to 
planeta po upływie 1,5 miliarda lat nasyci swą atmosferę tlenem 
w sposób poprzednio opisany. Podobny stan, lecz znacznie póź
niej, bo po upływie 3,5 miliarda lat, osiągnie Jowisz. Atmosfera 
zaś Saturna dopiero po 6 miliardach lat wejdzie w rejestr 
atmosfer tlenowych. W dalszych głębiach układu planetarnego 
znaczniejsza przemiana atmosfer nie zdąży nastąpić, gdyż w mię
dzyczasie -według obliczeń Schwarzschilda - zapas wodoru 
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na Słońcu wyczerpie się całkowicie. Wówczas ekosfera raptow
nie skurczy się, a insolacja spadnie dużo poniżej obecnej normy, 
wskutek czego ewolucja atmosfer ustanie. 

W dalekiej bardzo przyszłości - po upływie 7 miliardów 
lat ·- czeka wszystkie atmosfery planetarne likwidacja. Ich 
składniki gazowe kolejno - w miarę kurczenia się ekosfery -
osiądą w postaci cienkiej warstwy szronu na powierzchni za
mrożonych i martwych już planet. Proces taki ogarnie oczy
wiście najpierw planety wielkie, jako bardziej od Słońca odle
głe, potem stanie się kolejno udziałem Marsa, Ziemi i Wenus. 

STANISŁAW LUBERTOWICZ- Kraków 

FILOZOFICZNE ASPEKTY ASTRONAUTYKI 

T ym, którzy negowali by słuszność zajęcia się filozoficznymi aspektami 
nauki tak praktycznej i technicznej zarazem jak astronautyka, od

powiem od razu slowami Sarvepalli Radhak r i s h n a n a: 

"Łatwo jest się wyśmiewać z filozofii, gdyż dla tych, którzy zada
walaja się życiem pośród rzeczy dostępnych zmysłom, a myślą w sposób 
r.liechlujny, zagadnienia filozoficzne wydają się nierealne i zatrącają ab
surdem. Nieprzyjazny krytyk uważa dysputy filozoficzne za zbędne, za 
nadmierne żonglowanie argumentami logicznymi i za kuglarstwo inte
lektualne ... " 1) 

Oczywiście, o "filozofii astronautyki" mówimy w tym sensie, w jakim 
można w ogóle mówić o filozofii jakiejś nauki, w sensie, który ma na 
myśli Tadeusz K o t a r b i ń s k i, pisząc: 

"Spotykamy słowo "filozofia" w zestawieniach takich, jak "filozo
fia matematyki", ,.filozofia języka", "filozofia przyrody", "filozofia dzie
jów", "filozofia religii", "filozo[ia kultury". Ma się wtedy na myśli do
ciekanie namyslowe, poświ·~cone analizie pojęć swoistych, którymi się 
operuje w badaniu lub uprawianiu danej dziedziny bytu, wiedzy lub 
czynu, a poświęcone nadto wyświetleniu i uporządkowaniu zasadniczych 
zagadnień tej dziedziny, uprzytomnieniu podstawowych jej założeń, me
tod i głównych osiągnięć ich ustcsukowaniu względem innych wielkich 
dziedzin rzeczywistości, poznania, działania, wreszcie wyznaczenia do
niosloEci tych założeń i osiągnięć dla ogólnego poglądu na świat." 2

) 

Wydaje się, że wyczerpanie tematu o filozoficznych aspektach astro
nautyki, chociażby w zakresie naszkicowanym w wyżej przytoczonym 
zdaniu, wymagało by napisania obszernego dzieła, któremu dotychczasowy 
rozwój astron::l.Utyki dostarczyłby aż nadto wiele substancji roboczej. Nie 
mniej, było by bardzo dobrze. gdyby równolegle z osiągnięciami prak
tycznymi tej nauki, szlo ustawianie jej na właściwym miejscu w ogól-

1) Sarvepalli Radhak r i s h n a n - Filozofia Indyjska, Warszawa 
1958. Tom I, s. 82 i 352. 

2) Tadeusz Kot ar b i ń ski - Kurs logiki dla prawników, Warsza
wa 1960, s. 219. 
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noludzkiej skarbnicy wiedzy. W krótkim szkicu nie było by możliwe ani 
wskazane poruszać wielu aspektów filozoficznych astronautyki; ogra
niczę się tylko do stwierdzenia, że takowe są i rozwinę nieco szerzej 
jeden, wskazujący na to, że rozwój astronautyki wnosi do ogólnoludzkiej 
filozofii dodatkowy pierwiastek optymizmu, co nie może pozostawać bez 
wplywu na psychikę ludzi. 3) 

Przyjrzyjmy się bliżej temu właśnie aspektowi. 
Dzieje myśli ludzkiej ujawniają ogrom pesymizmu, który nurtuje 

wielkich myślicieli i przepaja tworzone przez nich systemy światopo

glądowe. Już 25 wieków temu Siddharta Gautama B u d d a umiera
jąc wypowiedział zdanie: "A teraz, bracia, rozstaję się z wami: wszystkie 
składniki bytu są przemijające" 1). P l a t o n w "Fedonie" wyraża po
gląd, że filozofia jest rozmyślaniem nad śmiercią. Jezus C h rys t u s 
zapowiedział, że "niebo i ziemia przeminą ... " (Łukasz 21, 33, Mateusz 
24, 35), Marek A u re l i u s z zaś powiada: " ... rychło ziemta pokryje nas 
wszystkich; a potem z kolei przemieni się; a potem wynik tej przemiany; 
potem wynik wyniku i tak ad infinitum ... ". Ludzi myślących uderza 
niewypowiedziany smutek przemijania. Skrajnym wyrazicielem pesy
mizmu jest Immanuel K a n t, który zbijając optymizm Gotfrieda 
W . L e i b n i t z a zapytuje: "Czy znalazłby się człowiek będący przy 
zdrowych zmysłach, który żył dostatecznie długo i przemyślał wartość 

istnienia ludzkiego, a chciałby przejść ponownie przez nieszczęsną grę 
życia, nie mówiąc na tych sam}ch warunkach, ale na jakichkolwiek 
innych?". Współcześnie ojciec cybernetyki- Norbert W i e ner 4} twier
dzi: ,,Prędzej czy później umrzemy i jest rzeczą wysoce prawdopodobną, 
że cały otaczający nas Wszechświat umrze śmiercią cieplną, która spro
wadzi świat do stanu wyrównanej temperatury, w którym nic nowego 
już się nie dzieje ... ". 

Pomijamy tutaj metafizyczne pociechy na pesymizm w filozofii ludz
kiej, gdyż leżą one w innej płaszczyźnie dyskusji, której w tym miejscu 
nie będziemy rozwijać. Ogólnie więc stwierdzić można, że ludzkość w ca
łości, jak i indywidualnie każdy człowiek stoi zawsze wobec widma 
trzech końców: śmierci osobniczej, zagłady życia na Ziemi i końca calego 
Wszechświata. Pierwszy z tych końców - śmierć osobnicza - jest -
jak dotąd - niewątpliwy i bez względu na rozwój nauk następuje dla 
każdego człowieka, może jedynie w coraz to późniejszym wieku, a to 
właściwie jest pociechą tylko względną, wynikającą z danych statystycz
nych o przedłużającym się "średnim wieku", co nie dla każdego, w każ
dym wypadku, może być dostatecznym powodem do optymizmu. 

3) Porównaj: Dawid E. W a l k e r - Prometeusz znów wyzwolony, 
"The Dublin Review", Spring 1959 (wg "Znak" nr 10(76), Kraków 1960). 

4) Norbert Wiener - Cybernetyka a spoleczeństwo, Warszawa 1960, 
s. 31; 213. 
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Trzeci koniec - calego Wszechświata wydaje się być dostatecznie 
daleki, by nie ciążył zbytnio na każdym żyjącym człowieku. Bowiem 
teza Rudolfa J. E. C l a u s i u s a z II połowy XIX wieku o wzrastającej 
entropii, będąca wynikiem przeprowadzonych przez niego badań kie
runku przemian energii, nie jest uznawana przez ogół uczonych. Prze
ciwko niej wystąpili: Ludwik B o l t z m a n i Marian S m o l u c h o w
s ki, Wiktor A m b ar c u m i a n i ks. Kazimierz K l ó s ak 5). Można 

im na razie zaufać i przejść do rozważań na temat "drugiego końca", to 
jest końca Ziemi. Ten koniec, zdaje się nie ulegać wątpliwości, aczkol
wiek co do jego terminu i sposobu zdania są podzielone. 

Bezpośrednie przyczyny zagłady życia na Ziemi mogą być różne. 

Może to być zderzenie się Ziemi z rozpędzonym, dostatecznie masyw
nym ciałem niebieskim, na przykład kometą, nadbolidem, meteorem, 
planetoidą. Utrata atmosfery na rzecz próżni międzyplanetarnej na przy
kład na skutek wyhamowania ruchu obrotowego Ziemi. Przejście Słońca 
przez fazę gwiazdy Nowej lub Supernowej, a w konsekwencji spalenie 
calego życia organicznego na Ziemi. Wyczerpanie się zasobów energe
tycznych, a w konsekwencji obniżenie się temperatury i wymrożenie 
życia na Ziemi wskutek zmniejszenia się średnicy Słońca i oddalenia się 
od niego planet. Wszyscy autorzy 6) zajmujący się tymi astronomicznymi, 
poten jalnymi możliwościami końca życia na Ziemi, lub Ziemi jako 
planety w ogóle, zaznaczają, że jeżeli chodzi o istnienie życia na niej, to 
cale jego dotychczasowe, historyczne dzieje są bardzo małym ułamkiem 
czasu w porównaniu z tym okresem, który jest jeszcze przed ludzkością. 

Poza tymi niejako astronomicznymi przyczynami końca życia na 
Ziemi, istnieją i inne, tkwiące w samej Ziemi. Może to być wzmożona 
wielokroć działalność wulkanów i wydzielenie się ogromnej ilości tru
jących substancji, jak to miało miejsce na przykład 60 lat temu w St. 
Pierre na Martynice, 8 maja 1902 roku, gdzie zginęło od razu 29.000 
ludzi 7). Może to być wojna światowa z użyciem broni atomowej, che
micznej i biologicznej, która bezpośrednio lub pośrednio wytraci ludz
kość, a może i w ogóle życie organiczne. Może to być wreszcie prze
ludnienie i kres możliwości rozwoju ludzkości, co też równało by się 

właściwie końcowi życia, którego cechą zasadniczą jest rozmnażanie. 

Ale i te niebezpieczeństwa nie wydają się zbytnio realne. Co do 
pierwszego, to nic nie wskazuje na zbyt dużą, groźną na skalę ziemską 
erupcję wulkaniczną 7). Wojna światowa jest też coraz mniej możliwa 

5) Janusz Ku czyński - Chrzecijaństwo i sens życia, Warszawa 
1959, s. 93. 

6) Jan G a d o m ski - Koniec świata, "Urania" 1959, s. 400--418; 
Edward S t e n z - Ziemia, Warszawa 1956, s. 363-368; Roman W o y
n ar ski - Nowa wersja ewolucji helioekostery, "Urania" 1962, s. 
G6-72. 
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w dobie, gdy coraz większą ilość decyzji podejmują maszyny elektronowe, 
a nie ludzie podlegający uczuciom i nastrojom. Oczywiście maszyny elek
tronowe dostarczają tylko danych statystycznych i pokazują ewentualne 
skutki w liczbach, ale na ogól wystarcza to tym, którzy mieliby o wojnie 
decydować. Co do przeludnienia, to dzisiaj, głównie dzięki pracom uczo
nych radzieckich np. W o l k o w i c z a - możemy je uważać za mit. 
A. J. P o p o w określa nawet teorię neomaltuzjańską jako "reakcyjna, 
antynaukowa" B). 

Nie mniej jednak przynajmniej niektóre z wyżej wymienionych nie· 
bezpieczeństw zagrażają ludzkości i to nie nastraja nas optymistycznie 
w najszerszym ujęciu, gdyż potencjalnie zagłada tego wszystkiego, co 
budujemy i tworzymy, wydaje się przerażać i napełniać niepokojem, 
nawet jeżeliby miała nastąpić za miliardy lat. Stąd też między innymi 
rozwijający się obecnie, głównie na Zachodzie - kierunek filozofii -
egzystencjalizm. 

I tutaj na widownię wkroczyła, a raczej - wpadła - w ostatnich 
latach astronautyka, dająca ludzkości nadzieję szansy na oderwanie się 

od Ziemi i przedłużenia bytowania przynajmniej jakiejś części gatunku 
homo sapiens na innej bryle materii wirującej w Kosmosie. Ażeby zgo
dzić się z tym, że taka nadzieja może mieć miejsce już dzisiaj, musimy 
zastanowić się nad dwoma przynajmniej zagadnieniami. Po pierwsze -
możliwością znalezienia gdzieś w rozsądnej odległości miejsca do nowej 
wielkiej konkwisty, po drugie, możliwości samej podróży kosmicznej. 
Rozpatrzmy bliżej te zagadnienia. 

Zagadnienie znalezienia terenów dla ewentualnej ekspansji ludzkości 
poza Ziemią łączy się z ideą wielości światów zamieszkałych we Wszech· 
świecie. Zwolennikami jej byli w starożytności D e m ok ryt z Abdeny 
i M e t rod o r z Chios, który już w V w. p. n. e. glosil: 

"Utrzymywanie, że tylko Ziemia jest piastunką życia, jest równie bez
sensowne, jak twierdzenie, że na dużym, obsianym polu mógł wyrosnąć 
tylko jeden kłos pszenicy". 

Następnie ideę tę glosil rzymianin L u k re c j u s z, zaś w czasach 
nowożytnych: G a l i l e u s z, K e p l er, D e s car t e s, H e w e l i u s z, 
H u Y g h e n s, N e w t o n, L e i b n i t z, H a 11 e y, S v e d e n b o r g, 
V o l t a i r e, K a n t, H e r s c h e l, L a l a n d e, L a p l a c e, A r a g o, 
H e 1 m h o l z, S c h i a p ar e 11 i i wielu innych 9). Pomimo tego, że 

widzimy tutaj nazwiska znakomitych astronomów, fizyków i filozofów -
żaden z nich nie dostarczył przekonywującego dowodu na istnienie tego 

7) Kazimierz M a ś l a n ki e w i c z - Wulkany, Warszawa 1961, s. 
135-143 i inne. 

B) A. J. P o p o w - Sowremiennoje maltuzjaństwo, Institut Filosofii 
Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1960, s. 14-30. 

9) Bolesław Gomółka - Idea wielości światów zamieszkałych we 
Wszechświecie, "Urania" 1961, s. 40--46. 
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pozaziemskiego, materialnego życia. Były to raczej przeświadczenia, do
mysły i idee, nie mniej godne odnotowania, chociażby z historycznego 
punktu widzenia. Zresztą i wspólczesnie nie brak kontynuatorów tych 
idei, a raczej mistyfikatorów operujących olbrzymią ilością pseudofak
tów z zakresu kontaktów z pilotami pozaziemskich pojazdów - latają

cych talerzy. Ta wielka mistyfikacja rozwinęła się nawet w całą pseu
do- naukę "ufologię" - będącą godną spadkobierczynią wypieranej coraz 
bardziej z cywilizowanych społeczeństw - astrologii. Nie mniej jed
nak - i to trzeba podkreślić z całym naciskiem - dotychczasowy brak 
dowodów na istnienie życia poza Ziemią we Wszechświecie - nie jest 
jeszcze ostatecznym dowodem przeciwko niemu, tym bardziej, że do
tychczasowe nasze sposoby wglądu we Wszechświat poza Układ Sło

neczny, na takie stwierdzenie jeszcze nie pozwalają. Poza tym, ewen
tualny brak życia, podobnego naszemu nie świadczy jeszcze o nie istnie
niu warunków do jego zaprowadzenia. Warto też od tej strony spojrzeć 
na otaczające nas inne globy. 

Rozwija się współcześnie nowa gałąź wiedzy - astrobiologia -
głównie dzięki badaniom radzieckiego uczonego Gabriela T i c h o w a 10) 

mająca za przedmiot eksperymentalne badanie na Ziemi warunków w ja
kich może rozwijać się życie organiczne, a jakie przypuszczalnie istnieją 
na innych planetach Układu Słonecznego. Zdaniem tego uczonego, możli
wość życia zależy głównie od dwu czynników; temperatury i ciśnienia. 

Pewne formy życia, na przykład zarodniki niektórych bakterii mogą 
znieść temperaturę cieklego helu wynoszącą minus 271,88°C, zaś pelno
wartościowe życie aktywne może jeszcze trwać w wodzie gorących źródeł 
o temperaturze plus 92°C. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to są liczne odmiany 
żyjątek wydobytych z głębi 8000 m w oceanie, gdzie żyły pod ciśnie

niem 800 atmosfer. Muchy natomiast zachowują normalne zdolności roz
rodcze przy wysokości 25 mm słupa rtęci. 

Zdaniem A ł p a t o w a 10) obszar życia rozciąga się od minus 233°C do 
plus 170°C i w granicach ciśnienia 0-8000 atmosfer. Zarodniki żyją

cych bakterii mogą więc istnieć na wszystkich planetach Układu Sło
necznego z wyjątkiem: Merkurego, Plutona, planetoid, Księżyca ziem
skiego i większości księżyców innych planet. Rośliny zarodnikowe mogą 
istnieć nawet w warunkach Saturna i Jowisza, zaś owady - Marsa. 
Tak więc, wygląda na to, że życie organiczne może rzeczywiście w jakiejś 
formie istnieje na innych planetach naszego Układu. A planety nie są 
atrybutem wyłącznie Układu Słonecznego. Badając zakłócenia ruchu 
gwiazd1 szereg badaczy jak: Re u y l, E. H o l m~ er g, C. L. S t e ar n, 

10
) Gabriel T i c h o w - Astrobiologia, Warszawa 1956, s. 72-77 i inne. 

11
) Jan G a d o m ski Towarzysze planetarni, "Urania" 1958, 

s. 332-334. 

l 
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H. L. A l e n 11 ) doszło do wniosku, że 25°/o badanych gwiazd zdradza po
siadanie planet. Należy zaznaczyć, że tą metodą, to jest rachunku wynika
jącego z obserwacji zakłóceń ruchu, można wykryć tylko planety o masie 
większej 1000 razy od masy Jowisza (masa Jowisza = 316,9 mas Ziemi, to 
jest 1,9935 X l030 g). Mniejszych planet, a więc tego rzędu co w Układzie 
Słonecznym, tą metodą - i w ogóle przy odległościach mierzonych latami 
świetlnymi- wykryć na razie nie można. Widzimy jednak z tego, że moż
liwości odkrywcze nowych ziemi są ogromne. Nie każda jednak z tych 
ziem posiada warunki odpowiednie do wegetacji czy życia. 

Warunki do życia można znaleźć tylko na tych globach, które krążą 
w okól swych Słońc w ekosferze 12) . Na przykład dla naszego Układu 
Słonecznego ekosfera rozciąga się od 0,61 do 1,83 jednostki astronomicz
nej (91 ,5 miliona do 274,5 miliona kilometrów). W ekosferze słonecznej 
krążą więc tylko trzy planety: Wenus, Ziemia i Mars. W ekosferach 55 
zbadanych gwiazd w kuli przestrzennej o promieniu 17 lat świetlnych 
od Słońca, można się doliczyć 40 planet szybko-wirujących, sposobnych 
do życia organicznego, bazującego na związkach białkowych. 

Badając ekosfery gwiazd olbrzymich, których brak w sąsiedztwie 

Slo!l ca, natrafia się na zjawiska bardzo rozległych ekosfer, na przykład 
jaśniejszy składnik gwiazdy zaćmieniowej UW Canis Mai01·is posiada 
ekosferę 740 razy rozleglejszą od naszej, to jest: wynoszącą 135 miliardów 
kilometrów. Nie brak prawdopodobnie w takich olbrzymich ekosferach 
planet. 

J ak z tego, co powiedziano, widać - ilość globów, na których istnieją 
w arunki rozwoju jakiegoś życia jest wprost niezliczona. Chodzi tylko 
o t o, by do nich dotrzeć. 

I tu przechodzimy do drugiego zagadnienia - zagadnienia komunika
cji kosmicznej. Z ogólnej teorii komunikacji wynika, że dla przemiesz
czenia jakiegoś przedmiotu niezbędna jest pewna siła, w tym wypadku -
świadomie zorganizowana: jest też potrzebny pewien zespół środków 

·i czynności - a więc transport. 
Takim środkiem transportu kosmicznego jest rakieta w rozmaitych 

odmianach. Klasyczna rakieta poruszała się na skutek spalania paliwa 
stałego, to jest prochu. Współczesne rakiety kosmiczne, jedno- i wielostop
niowe zużywają przy swym ruchu paliwa płynne, które są związkami che
micznymi opartymi zasadniczo na czterech pierwiastkach: C - węgiel, 

H- wodór, N- azot i O- tlen, aczkolwiek stosuje się coraz szerzej i inne 
pierwiastki, jak Al - glin, B - bor, Be - beryl, Cl - chlor, F - fluor, 
Li - · lit, Mg - magnes i Na - sód 13). Przy zastosowaniu tych paliw 

12) Jan G a d o m ski - W poszukiwaniu ożywionych planet, Urania 
1959, s. 41-45, 125-130, 316-319. 

13) G. B. S i n i ar i e w i M. W. D o b r o w o l ski - Silniki rakie
towe na paliwo płynne, Warszawa 1957, s. 119-159; W. F i e d o s j e w 
i G. B. S i n i ar i e w - Zarys współczesnej techniki rakietowej, War-
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można uzyskać i nieco przekroczyć prędkość ucieczki z Ziemi, a więc 
dotrzeć do Księżyca i na najbliższe planety. Gorzej jest z powrotem 
na Ziemię, przy którym zużycie paliwa na hamowanie w atmosferze 
ziemskiej jest również bardzo wielkie. Nie jest jednak wykluczone, że 

przy użyciu rakiet na paliwo płynne - człowiek dotrze do Marsa i We
nus, może nawet na księżyce Jowisza czy Saturna, ale dalsze podróże 
kosmiczne będą mogły być dokonywane tylko na rakietach o napędzie 
sprawniejszym od ,napędu paliwem chemicznym. Może będzie to napęd 
jądrowy, gdzie produkty reakcji jądrowych nadadzą rakiecie pęd za po
średnictwem substancji roboczej (na przykład H 20). Zresztą istnieją 

jeszcze i inne rodzaje napędów . Jednym z nich jest napęd magnetohydro
dynamiczny. Wykorzystuje się tu dynamikę płynu przewodzącego elek
tryczność i poruszającego się w polu magnetycznym. Płyn taki mogą 
stanowić ciekłe metale oraz "plazma" czyli zjonizowany gaz, zachowujący 
się jako całość tak, jak obojętna elektrycznie ciecz, a nie jak mieszanina 
cząstek o ładunkach dodatnich i ujemnych. 

Innym może być światło, którego ciśnienie będzie poruszać rakietę. 

Wykorzystane tutaj może być paliwo, które za pomocą odpowiednich 
urządzeń zmieni się na cząsteczki i antycząsteczki, a następnie na fotony 
światła, opuszczające rakietę z prędkością 300 tys. km/sek, nadając jej 
równocześnie podobną prędkość. Taką rakietą dotarlibyśmy do najbliż
szego układu gwiezdnego - Alfa Centauri w przeciągu kilku lat. Wygląda 
to może fantastycznie, ale fakt, że wielu poważnych autorów 14) rozważa 

ten problem upoważnia chyba do wstawienia i tej niewiadomej do na
szego układu równań. 

Poza sprawą napędu statków kosmicznych istnieje jeszcze bardzo 
wiele zadań wymagających pomyślnego rozwiązania, a uzależniających 

możliwości podróży kosmicznych. Są to: przeciwdziałanie szkodliwym 
skutkom długotrwałej nieważkości z jednej, a wielokrotnym przeciąże
niom z drugiej strony, osłona przed promieniowaniem kosmicznym, za
bezpieczenie statku przed meteorami i większymi pyłami kosmicznymi, 
sprawa odżywiania, sprawa ewentualnego dynamicznego, zwielokrotnio
nego rozwoju bakterii ziemskich w odmiennych warunkach i bardzo wiele 
innych. Nie mniej - problemy te powstają dopiero wówczas, gdy za
istniała możliwość i fakt oderwania się rakiety od Ziemi. A to daje już 
poważną szansę rozwiązania innych, stojących przed nami zadań, na 
drodze do oderwania się od Ziemi i wyruszenia na podbój Przestrzeni. 

szawa 1958, s. 102-145; J. Stanuch, J. Świdziński, A. Wa
ch a l, O. W o ł czek - Rakiety, środki napędowe, Warszawa 1960, 
s. 174-232. 

14
) Mieczysław S u b o t o w i c z - Astronautyka, Warszawa 1960, 

s. 116-120; Kazimierz Z ar a n ki e w i c z - Astronautyka popularna, 
Warszawa 1959, s. 277; Janusz T h o r, Olgierd W o ł czek - Maly 
slownik astronautyczny, Warszawa 1960; s. 56; Eustachy B i a l o b o r
s ki - Rakieta międzydzyplanetarna, Warszawa 1958, s. 143-147. 
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Osobiście wierzę w tę szansę. Wierzę, że pewne grupy ludzi wyruszą 

z Ziemi na kosmiczną konkwistę w naszym i nie naszym układzie gwiezd
nym, że znajdą tam bezpośrednio lub pośrednio warunki do życia, że 

założą tam swe kolonie (nie w sensie słowa zdeprecjonowanym na 
Ziemi), że powstaną tam nowe potężniejsze społeczeństwa , o tyle potęż
niejsze od ziemskich, o ile Stany Zjednoczone A. P. są potężniejsze od 
starej Anglii, Brazylia od Portugalii, a pozostałe kraje Ameryki Łaciń
skiej od Hiszpanii. Społeczeństwa te stanowiąc pochodną w linii prostej 
ziemskiego gatunku homo sapiens mogą przetrwać nawet koniec rodzimej 
Ziemi, piastując nadal historię, dorobek i dobre (ale tylko dobre) ziem
skie tradycje. I to napawa mnie optymizmem mającym charakter perma
nentny. 

Powyższy a'capit może niejednego nie przekonać. Ostatecznie jed
nak każdemu wolno mieć wiarę w co chce, aczkolwiek taka osobnicza 
"wiara" nie może stanowić wystarczającego argumentu do tego, by się 

stała od razu wiarą powszechną. Jednak nawet taka osobista, oparta na 
przeświadczeniu, a nie narzucona z zewnątrz wiara, może mieć pewną 
wartość, o której tak pisze Norbert W i e ner: 4) 

"Nauka jest dziedziną, która może rozkwitnąć wówczas, gdy ludziom 
wolno mieć wiarę. Wiara narzucona nam z zewnątrz nie jest wiarą, a spo
łeczeństwo uzależniające się od takiej pseudowiary jest ostatecznie ska
zane na upadek w wyniku paraliżu spowodowanego brakiem zdrowego 
rozwoju nauki". 

Stąd też wniosek, że najpierw musi istnieć jakieś niezaplanowane 
przekonanie, a dopiero w ślad za nim idą osiągnięcia nauki. 

Zresztą mamy jeszcze dwa godne uwagi argumenty - jeden natury 
eksperymentalnej, drugi historycznej. 

Argument eksperymentalny to osiągnięcia astronautyki w ciągu ostat
nich lat kilku. Lat temu dwa - rekordem wysokości osiągniętej przez 
człowieka było: 30,5 km w samolocie (15. XII. 1959 - USA), w balonie 
33 km (X, 1958 - C. M. Clure - USA) - dzisiaj w statku kosmicznym 
302 km (12. IV. 1961 - J. Gagarin, ZSRR). Lat temu osiem rekordem 
wysokości osiągniętej przez pojazd skonstruowany przez człowieka było 
425 km (1954, rakieta "Bumper"), dziś 347000000 km 15) (2. I. 1959, sztuczna 
planetoida ZSRR). Wyciągamy wnioski: w ciągu dwu lat człowiek 

wzniósł się 10 razy wyżej (średnio 5 razy wyżej r ocznie). W ciągu 8 lat 
wyrzucił pojazd na odległość 816000 razy większą (a więc średnio rocznie 
102000 razy dalej). 

Również " liczba wyrzuconych poza Ziemię sztucznych obiektów jest 
pokaźna. W okresie 4. XI. 1957 -15. XI. 1961 r . na orbity okołoziemskie 
weszl:o 80 sztucznych satelitów, z czego w dniu 15. XI. 1961 r. krążyło 38, 
a relacje radiowe podawały 15. Ponadto obiegają Słońce 4 sztuczne 

15) Suma odległości Ziemi: 149,5 X l06 km oraz aphelium "Mieczty" 
197,2 X 106 km. 
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planetoidy 1"). wystrzelono szereg rakiet księżycowych, z których jedna 
w Księżyc trafiła (1959, IX. 13), a druga okrążyła go, fotografując od
wrotnq, niewidoczną z Ziemi jego stronę (1959, X. 4). Srednio więc wy
pada wejście jednego sztucznego satelity Ziemi na orbitę co 18,4 dnia. 
Ponadto szczytowym osiągnięciem są loty subkosmiczne sześciu ludzi: 
J. Gagarina, A. Sheparda, V. Grissoma, H. Titowa, J. Glenna i S. Car
pentera. 

Nic nie wskazuje na to, by ten rozwój osiągnięć astronautyki mial 
być zatrzymany. Takiego przypuszczenia nic nie uzasadnia. 

Argument historyczny posiada również swoją wartość. Gdyby lat 
temu pięćset, w roku 1462 na dworze króla angielskiego czy hiszpańskiego 
znalazł się ktoś, kto stwierdziłby, że istnieje realna szansa znalezienia 
nowego, rozległego lądu, a na nim doskonałych warunków bytow::~nia 

ludzkiego, że lądy te można odkryć, zasiedlić i że staną się one kolebką 
nowych i potężnych cywilizacji, pochodnych od cywilizacji angielskiej, 
francuskiej, hiszpańskiej i portugalskiej, lecz od nich prężniejszych i po
tężniej~zych - to niewątpliwie patrzono by na niego z politowaniem 
i niewiarą. Nie istniał też jeszcze statek "Santa Maria", na którym od
kryto w 30 lat później kontynent nazwany Ameryką. Zył już jednak ten, 
który tego odkrycia dokonał (K. Kolumb 1451-1506). Podobnie, gdy na 
widownię dziejów weszła maszyna parowa, Anglik, dr Dionizy L ar d
ner w r. 1838 wypowiedział zdanie: "ludzie mogą również dobrze pro
jeidować podróż na Księżyc, jak usiłować zastosować parową żeglugę 
przez burzliwy północny Ocean Atlantycki". A gdy w roku 1907 bracia 
Wright zaoferowali brytyjskiej admiralicji samolot, który może z pręd
kością 60 km/godz lecieć na odległość około 200 km, odmowna odpowiedź 
pierwszego lorda admiralicji kończyła się słowami: "zdaniem naszych 
rzeczoznawców samoloty nie będą mieć żadnego praktycznego zastosowa
nia ... u n. 

I dzisiaj uporczywe sprzeciwianie się możliwości istnienia szansy na 
pozaziemską wypraw<; jest równie nierozsądne. Jeżeli jednak ta szansa -
jak staraliśmy się dowieść - istnieje, i aby nie stała się ona nowym 
powodem do pesymizmu, to już dziś musimy sobie postawić pytanie 
zasadnicze - co zabierzemy ze sobą na międzygwiezdne szlaki, co będzie 
tym, co "non omnis moriar" ludzkości. I to jest następny, godny rozwa
żenia aspekt filozoficzny astronautyki. 

16) "Weltraurnfahrt" (1961, XI) (wg J. G a d o m ski e g o - Nowe 
ciala niebieskie, "Urania" 5/1962, s. 141). 

") Eustachy B i a l o b o r ski - Tajniki Zotu rakiety, Warszawa 
1961, s. 195. 

• 
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KRONIKI\ 

Próba sił młodych milośników astronomii 

Rozgrywki finałowe V Olimpiady Astronomicznej organizowanej przez 
Plentarium Sląskie odbyły się w dniach 12, 13 i 14 kwietnia br. w Cho
rzowie. Do finału Komisja Olimpiady dopuściła 25 uczestników, którzy 
pomyślnie przeszli eliminacje I i II etapu. Ogółem do I etapu przystąpiło 
185 uczestników. Musieli oni rozwiązać pisemnie w domu przynajmniej 
10 zadań z 12 przesłanych do rozwiązania. Drugi etap reprezentowało 
już tylko 53 uczestników. Eliminacje II etapu odbywają się pod kontrolą 
Olimpiady. Uczestnicy muszą podczas tych eliminacji rozwiązać samo
dzielnie przewidziane zadania. Podczas rozwiązywania korzystać mogą 
z takich pomocy jak podręczniki , tablice, atlasy i mapy nieba itp. Naj
trudniejszy jest finał (III etap). Uczestnicy muszą się tutaj wykazać pew
nym minimum wiadomości przed Komisją na te same pytania. Zapew
nia to im te same szanse aby zostać zwycięzcą. W grę wchodzą tylko 
posiadane wiadomości i umiejętność "sprzedania" ich przed Komisją. 

Olimpiada Astronomiczna objęła swym zasięgiem następujące Kura
toria Okręgów Szkolnych: Katowickiego, Krakowskiego, Wrocławskiego, 
Opolskiego, m. Łodzi, Łódzkiego, m. Warszawy, Warszawskiego, Rzeszow
skiego i Kieleckiego. Ilości uczestników w poszczególnych etapach z te
renów podległych poszczególnym Kuratoriom Okręgów Szkolnych po
daje tabela l. Jeden rzut oka wystarcza, aby się dowiedzieć wszystkiego. 

Tabela l 

Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Ilość uczestników 

etap l II etap l III etap 

l Katowickiego 97 23 3 
2 Krakowskiego 11 8 7 
3 Wrocławskiego - - -
4 Opolskiego 45 l -
5 m. Łodzi 6 4 3 
6 Łódzkiego 6 5 2 
7 m . Warszawy - - -
8 Warszawskiego l l 

l 
-

9 Rzeszowskiego 14 12 lO 
lO Kieleckiego 5 - -

Razem 185 53 25 

Rzeszów i Kraków to dwa Kuratoria, których młodzi eż w największej 
ilości potrafiła się utrzymać podczas eliminacji I i II etapu i dojść do 
finału . Nie gorsza jest również młodzież Kuratorium m. Łodzi. 

Układ sil po rozgrywkach finałowych podaje tabela 2. Zawiera ona 
kolejno : miejsce finalisty, jego imię i nazwisko, miejscowość i ilość punk
tów zdobytych w eliminacjach fin ałowych. 

Jedynym finalistą z kl. X. był Jan W i e c z orek z Częstochowy, 
który wywalczył 6 miejsce. Będzie on mógł brać udział w VI Olimpiadzie 
Astronomicznej za rok. Pozostali finaliści to uczniowie klasy XI. 

Duże brawa należą się Jerzemu B a u er o w i, który podczas elimi
nacji finałowych był o klasę lepszy od swych kolegów. Różnica 7,34 
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Tabela 2 

Miejsce Imię i nazwisko Miejscowość 
Ilość 

punktów 

l Jerzy Bauer Łańcut 31 ,87 
2 Janusz Sitarski Łańcut 24,58 
3 Tomasz Niemiec Cieszyn 24,42 
4 Wiesław Pleśniak Łańcut 23,49 
5 Wojciech Starosta Łódź 23,04 
6 Jan Wieczorek Częstochowa 23,00 
7 Zbigniew Felc Łańcut 22,89 
8 Edward Sliwa Myślenice 22,09 
9 Janusz Zgadzaj Walbrom 21,92 

lO Maciej Przanowski Łódź 20,72 
11 Adrian Dlaboga Jarosław 19,66 
12 Stanisław Dytkowski Sosnowiec 19,45 
13 Kazimierz Węglarz Myślen\ce 19,18 
14 Maciej Zurawel Kraków 18,62 
15 Marek Hładki Jarosław 18,14 
16 Jerzy Mirowski Łask 17,52 
17 Jan Wawrzyńczyk Łódź 17,33 
18 Stanisław Gwoździkawski Myślenice 15,62 
19 Jan Fotera Jasło 15,23 
20 Mieczysław Niepsuj Myślenice 14,58 
21 Piotr Sałustowicz Łańcut 14,20 
22 Jan Gielas Myślenice 12,82 
23 Mirosław Lewandowicz Łask 12,57 
24 Andrzej Skawiński Łańcut 12,32 
25 Ryszard Lencznar Łańcut 10,85 

punktu pomiędzy zwycięzcą a zdobywcą II miejsca sama mówi za siebie. 
Przypomnieć należy również to, że Jerzy Bauer jako uczeń X klasy w IV 
Olimpiadzie Astronomicznej zajął w ubiegłym roku 4 miejsce. 

Finał zakończył się częścią oficjalną, podczas której nastąpiło rozdanie 
nagród. Do finalistów krótkie przemówienie wygłosili: Dyrektor Plane
tarium Sląskiego, Wiceminister Oświaty i Przewodniczący Rady Nauko
wej Planetarium. Podczas tych uroczystości obecni byli również przed
stawiciele Kuratoriów Okręgów szkolnych, władz miejscowych i innych. 
Uroczystość wręczenia nagród zakończyła się specjalnym seansem dla 
finali stów i gości przygotowanym przez Jerzego C wirko-G o d y c
k i e g o. 

W imieniu uczestników finału organizatorom Olimpiady podziękowal 
Tomasz N i e m i e c, zdobywca III miejsca. 

Bernard Krygier - Bytom 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 
ANTONI PIASKOWSKI - W a r s z a w a 

Kamery Schmidta (l) 

l. Zasadnicze wiadomości z zakresu budowy kamery Schmidta 
Układy optyczne stosowane w astrofotografii do początków lat trzy

dziestych bieżącego stulecia, podzielić można na 2 zasadnicze grupy: 
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l. teleskopy zwierciadłowe o jednej (układ Newtona) lub dwu (układ 
Cassegraina) optycznie czynnych powierzchniach odbijających, 

2. różnego typu obiektywy soczewkowe 1) o ilości soczewek wahającej 
się przeważnie od 2 (achromaty fotograficzne) do 4 (obiektywy 
Rossa, "Vierlinsery" Zeissa itp.). 

Do zalet teleskopów zwierciadłowych zaliczyć należy: 
a) możność wykonywania narzędzi o bardzo znacznych rozmiarach; 

maksymalna średnica zwierciadła wynosiła już wówczas 2,54 m 
(teleskop obserwatorium na Mt. Wilson), by po II wojnie światowej 
wzrosnąć do 5,08 m (teleskop na Mt. Palomar), 

b) wielkość strat światła przez odbicie niezależna od rozmiarów na
rzędzia i praktycznie zawsze mniejsza od strat w obiektywach so
czewkowych, 

c) stosunkowo niewielkie straty dla bliskiego ultrafioletu (pochła
nianego już silnie przez szkło soczewek), szczególnie po, wprowa
dzeniu (J. S t r o n g, 1933) metody aluminizowania zwierciadeł. 

Wadą natomiast ówczesnych układów zwierciadlanych było bardzo 
niewielkie użyteczne pole widzenia, malejące szybko (wpływ astygma
tyzmu i błędu komatycznego) przy wzroście geometrycznej światłosiły 
narzędzia i zmniejszające się ponadto przy wzroście jego rozmiarów. 
W praktyce pole to wynosi dla większych teleskopów zaledwie 3-6 mi
nut kątowych, co ogranicza zakres stosowalności tych narzędzi do badań 
pojedynczych gwiazd, mgławic, gromad gwiezdnych itd. Poza zakresem 
stosowalności pozostają natomiast wszelkie istotne dla astronomii prace 
z zakresu np. statystyki gwiazdowej, wymagające większego pola widze
nia stosowanych instrumentów. Ponadto zależność użytecznego pola wi
dzenia od światłosiły ogranicza ją praktycznie do wartości nie większych 
niż l : 3. 

Obiektywy soczewkowe prócz niewątpliwych zalet (duże pole widzenia) 
posiadają pewne wady do których zaliczyć należy: 

a) wzrastające z rozmiarami obiektywu straty światła 2) przez pochła
nianie, tak że praktycznie niecelowe jest wykonywanie obiekty
wów 3-soczewkowych o średnicach ponad 60-70 cm, zaś 2-soczew
kowych większych niż 80 cm, 

b) trudne do ograniczenia widmo wtórne, tzn. resztkowa aberacja 
chromatyczna, 

c) światłosiła geometryczna nawet w przypadku 4-soczewkowych 
obiektywów rzadko przekraczająca wartość l : 5. 

Usunięcie wad zarówno teleskopów zwierciadlanych jak i obiektywów 
soczewkowych, w sensie konstrukcji, która łączyłaby poszczególne ich 
zalety, próbowano przeprowadzić opracowując specjalne typy teleskopów 
aplanatycznych (konstrukcje C. S c h w a r z s c h i l d a, Rit c h e y
C h re t i e n a), które w praktyce jednak się nie przyjęły. Nie zdołano 
również rozwiązać tego zagadnienia przez wprowadzenie soczewkowych 
układów korekcyjnych (zwiększających nieco użyteczne pole widzenia 
zwierciadeł parabolicznych). 

Rozwiązanie powyższych problemów przyszło dość niespodziewanie, 
gdy w roku 1931 ukazał się w prasie naukowej opis nowego teleskopu 
wykcnanego dla obserwatorium astronomicznego w Hamburgu-Berge
dorfie przez Bernarda S c h m i d t a. Teleskop ten odznaczający się kon-

1) A. P i a s k o w ski: Obiektywy fotograficzne stosowane w astro
nomii. Urania, Nr 1-3, 1962. 

2) A. P i a s k o w ski: światłosilne teleskopy zwierciadlane. Urania, 
Nr 1-3, 1949. 
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strukcją zupełnie odmienną od dotychczasowych, posiadał otwór czynny 
36 cm oraz fotograficzne pole widzenia 16°, przy nieosiągalnym do wów
czas otworze względnym (światlosile) równym aż l : 1,74. W skład kamery 
wchodziły 3 zasadnicze elementy (rys. l): 

2 

L 

a) sferyczne zwierciadło A, o średnicy (dla uniknięcia winietowania) 
większej od średnicy płyty korekcyjnej C; na przykład w przy-

B 

H!J..J l 
~ p,fl. 5!1 0 PISK , 

padku wspomnianego teleskopu średnica zwierciadła wynosiła 
44 cm, przy średnicy płyty korekcyjnej równej 36 cm, 

b) blenda B umieszczona w środku krzywizny zwierciadła A, tzn. 
w odległości równej podwójnej wartości jego ogniskowej, 

c) specjalna asferyczna płyta korekcyjna C umieszczona w otworze 
blendy. 

Obecność blendy znosiła błędy pozaosiowe zwierciadła (astygmatyzm 
i błąd komatyczny), gdyż jak widać z rys. l, niezależnie od kierunku pa
dania promieni ich odbicie następowało zawsze po jednej z głównych osi 
optycznych. Oznacza to, że w układzie powyższym nie występowały 
w ogóle promienie nachylone do osi i rozpatrywany układ z zasady nie 
mógł wykazywać błędów pozaosiowych. Powstający obraz tworzył się 
jednak na wypukłej powierzchni sferycznej (Ft-F2 na rys. l) ze środ
kiem krzywizny w środku krzywizny zwierciadła oraz o pomieniu krzy
wizny równym jego odległości ogniskowej. Układ wykazywal aberację 
sferyczną, dla korekcji której B. Schmidt wprowadził wspomnianą płytę 
korekcyjną o asferycznej powierzchni, której przekrój południkowy od
powiadał krzywej 4-go stopnia; np. grubość płyty w odległości y od jej 
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osi wyrazić można wg L. C. M ar t i n a przy pomocy następującego 
równania: 

dy = 32 (n ~ l) · f 3 ( y
4 

- i Y~ y 2
) (l) 

gdzie: dy - grubość płyty w odległości y od jej osi optycznej, 
n _ współczynnik załamania szkła z którego wykonano płytę, 
f _ odległość ogniskowa zwierciadła, 

Yk - promień płyty korekcyjnej. 
Działanie płyty korekcyjnej polegalo ogólnie biorąc na skracaniu 

odległości ogniskowych centralnych stref zwierciadła i na przedłużaniu 
tychże odległości dla stref peryferyjnych. Dla pewnej wartości y' płyta 
działała jedynie jako płyta płasko-równoległa, ani nie skracając, ani 
też nie przedłużając ogniskowej odnośnej strefy zwierciadła. Od powyż
szej wartości y' (tzw. promień strefy neutralnej) zależy kształt płyty, a co 
ważniejsze wielkość wprowadzanej przez płytę aberracji chromatycznej 
(gdyż jest ona nieachromatyczną soczewką). Minimum tej aberracji wy
stępuje wówczas gdy spełniona jest równość: 

y' = yk V~= o,8e6 . yk (2) 

(warunek powyższy uwzględniony jest w równaniu 1). 
Krzywiznę pola kamery Schmidta usunąć można najlatwiej przez 

umieszczenie bezpośrednio przed ogniskiem wypukło-płaskiej soczewki, 
o promieniu krzywizny równym: 

(3) 

(r1 - promień krzywizny zwierciadła) 

podobnie, jak to zaproponował w roku 1873 P i a z z i - S m i t h dla 
wyprostowywania fotograficznego pola widzenia obiektywów Petzvala. 
W przypadku kamer Schmidta powyższa soczewka skierowana jest po
wierzchnią wypuklą w stronę zwierciadła, płaską zaś - w kierunku 
kliszy. 

Jak więc widać B. Schmidt przy rekordowo malej ilości elementów 
· optycznych (2 powierzchnie zalamujlfte płyty korekcyjnej oraz l po

wierzchnia odbijająca zwierciadła) sko~struował układ o wysokim stopniu 
korekcji, wolny od aberracji sferycznej i chromatycznej oraz astygma
tyzmu i komatu; jedynym pozostałym błędem była krzywizna pola, 
zmuszająca bądź do stosowania odpowiednio wygiętych klisz, bądź też do 
wprowadzenia dodatkowych elementów optycznych wyprostowujących 
pole. Z tych też względów oraz z uwagi na cenne zastosowanie praktyczne, 
konstrukcja B. Schmidta należy do tych niewielu udoskonaleń , które na 
długi okres czasu wytyczyły kierunek rozwojowy optyki astronomicznej. 

Sam Bernard Schmidt był również bardzo ciekawą postacią. Uro
dzony w roku 1878 na wyspie Nargen (Estonia), jeszcze w dzieciństwie 
stracił prawą rękę i stąd wszystkie produkowane przez siebie zwierciadła 
wykonywal wyłącznie przy użyciu ręki lewej. Od wczesnej młodości zaj
mował się wykonywaniem optyki astronomicznej, przy czym uwagę zwró
ciło wykonanie przez niego dobrego zwierciadła parabolicznego o śred
nicy 40 cm i wysokim otworze względnym l: 2,3 dla obserwatorium 
w Poczdamie. Od roku 1909 lustra jego roboty rozprowadzała drezdeń
ska firma Heyde, następnie współpracował z berlińską firmą Goerz, 
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a w okresie późniejszym pracował jako optyk w obserwatorium w Ham
burgu-Bergedorfie. 

Prócz optyki do 2 teleskopów swej konstrukcji B. Schmidt wykonał 
cały szereg zwierciadeł do średnicy 60 cm (jedno z nich znajduje się 
w posiadaniu obserwatorium wrocławskiego) oraz przeprowadził retusz 
paru większych obiektywów soczewkowych, w tym 60 cm obiektywu 

A 
l ----=-----.fiL_ 

a; [k?17/VJIZ'i/I/J!I!!IIIJI !IJ mm fllflfm)!!!ll~oo pompy 
B prozmowe; 

A 

f.!ljS 'L 
ii.PIA5XOWjX/ 

z Bergedorfu oraz 50 cm obiektywu refraktora obserwatorium poczdam
skiego. Schmitd był z nastawienia zdecydowanym i wysoce utalentowa
nym praktykiem i nie opracował teorii swego teleskopu, którą podali 
dopiero B. S t r o e m gr e n (1935) oraz C. C ar a t h e o d o r y (1940). 

Ostatnią pracą Schmidta, który zmarł w grudniu 1935 roku, było 
zmontowanie 60 cm kamery, wykonanej również dla obserwatorium 
w Bergedorfie. Swiatłosila tej kamery (l : 5) nie przewyższała wprawdzie 
wartości stosowanych w przypadku zwykłych teleskopów Newtona, lecz 
zaletą jej było znacznie większe pole widzenia, wynoszące 3,2°. 

Sposób jakiego użył Bernard Schmidt dla wykonywania płyt korek
cyjnych pozostawał początkowo nieznany i dopiero po śmierci wynalazcy 
ówczesny dyrektor obserwatorium w Hamburgu-Bergedorfie prof. 
R. S c h o r r opublikował pewne dane na ten temat. Trzeba przyznać 
że sposób ten (rys. 2) był bardzo pomysłowy. 

Płaskorównoległą płytę szklaną A umieszczał Schmidt na odpowied
nim naczyniu B, w którym można było wytwarzać odpowiednie pod
ciśnienie. Po przyłożeniu podciśnienia, początkowo płaska płyta szklana 
wyginała się pod wpływem ciśnienia atmosferycznego, a jej powierzch
nie przyjmowały postać paraboloidy obrotowej (rys. 2 a). Wielkość strzałki 
ugięcia zależała przy tym od czynników następujących: a) średnicy płyty 
i jej grubości, b) modułu sprężystości szkła płyty, c) różnicy ciśnień po
wietrza po obu stronach odkształcanej płyty. 

Zewnętrzną, wklęsłą powierzchnię wygiętej płyty szlifowal następnie 
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Schmidt przy pomocy wypukłej sferycznej czaszy szlifierskiej zeszlifo
wując w ten sposób peryferyjne partie płyty (rys. 2 b), podczas gdy jej 
grubość w środku pozostawała ogólnie biorąc niezmieniona. Po odpole
rowaniu szlifowanej pow;i.erzchni usuwano działamie podciśnienia, skut
kiem czego płyta odkształcając się wracała do poprzedniego stanu, z tym, 
że górna powierzchnia posiadała już kształt, nie jak poprzednio płaski, 
lecz asferyczny, odpowiadający wymaganej płycie korekcyjnej (rys. 2 c). 

Przy założeniu współczynnika załamania szkła płyty równego 1,500 
oraz liczby Poissona równej 4, strzałka ugięcia wymagana dla skorygo
wania aberracji sferycznej zwierciadła o promieniu krzywizny r 1, wy
nosi (wg F. Ohlmuellera): 

4 
yk 

hparab. = 2,1 -:;:a 
' 

(4) 

podczas gdy strzałka (wysokość kaloty) sferycznej czaszy szlifierskiej 
powinna być równa: 

y• 
k 

hsfer. = 1,85 Tl (5) 

W równaniach (4) i (5) Yk oznacza promień płyty korekcyjnej. Przy danej 
charakterystyce płyty wymaganą wartość hpaTab uzyskuje się przez dobór 
odpowiedniego podciśnienia w naczyniu B (rys. 2). 

Obie wartości h są zwykle bardzo małe, a kształt płyty korekcyjnej 
niewiele odbiega od plaskorównoleglego. Np. dla kamery o otworze 
względnym l : 3, o zwierciadle średnicy 250 mm i odległości ogniskowej 
500 mm (r1 = 1000 mm) oraz przy średnicy plyty korekcyjnej 165 mm, 
wartości h wynoszą: 

hparab = 0,0972 mm,hsfer = 0,0857 mm 

Metoda powyższa była dość często stosowana. Zastosował ją rówmez. 
inż. A. Ryb ar ski z Warszawy wykonując jako pierwszy w Polsce 
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optykę do kamery Schmidta (średnica płyty - 23 cm, zwierciadła -
35 cm) dla Obserwatorium Wrocławskiego. W późniejszym okresie sposób 
B. Schmidta stracił jednak dużo na znaczeniu przez opracowanie me
todyki wykonywania płyt korekcyjnych za pomocą narzędzi szlifierskich 
specjalnego typu; metodę tego rodzaju zaproponował w roku 1939 
H. W. C o x. Sposób ten nadaje się lepiej niż poprzedni do wykonywa
nia płyt korekcyjnych o większych średnicach i przeznaczonych do ka
mer o dużych światlosiłach; wymaga jednak ogromnej precyzji i bardzo 
dokładnej znajomości procesu szlifowania i polerowania szkła. Wspomnia
ne narzędzie szliferskie przedstawione zostało schematycznie na ry
sunku 3: na metalowej podstawie C naklejony jest na podkładce z gumy 
B szereg odpowiednio ukształtowanych elementów szlifujących A, wy
konywanych przeważnie z metalu. 

Zalety kamer Schmidta wyraźnie wynikają z powyższego opisu. Jeśli 
chodzi zaś o straty światła spowodowane obecnością płyty korekcyjnej 
to nie są one na ogół istotne z uwagi na: 

a) bardzo niewielką grubość płyty, która w ekstremalnych przypad
padkach wynosiła tylko 5 mm (np. w kamerze o średnicy płyty 
36 mm, wykonanej przez samego B. Schmidta), 

b) możność wykonywania plyt ze szkła o specjalnie dobrej przepusz
czalności dla bliskiego ultrafioletu; np. 76 cm teleskop uniwer
sytetu St. Andrews w Dundee (Szkocja) posiada płytę korekcyjną 
ze szkła uwiolowego (produkcji firmy Schott & Gen. w Jenie), zaś 
61 cm kamera Schmidta w Warner & Swassey Obserwatory w Cle
veland (USA) wyposażona została w płytę korekcyjną ze specjal
nego szkła "Vita". 

Wadą natomiast w pewnym sensie klasycznych kamer Schmidta jest 
kłopotliwie duża długość tubusa (z uwagi na odległość płyty korekcyjnej 
od zwierciadła równą podwójnej wartości jego ogniskowej) oraz krzy
wizna pola. Prace nad usunięciem tych braków wyznaczyły dalszy kie
runek rozwojowy powyższej konstrukcji, co zostanie dokładniej omówione 
w 3 części tego artykułu. 

PRZEWODNIK PO KSIĘŻYCU 

Płeć piękna na Księżycu 

Płeć piękna jest na Księżycu bardzo słabo reprezentowana i poza nie
licznymi tylko wyjątkami kratery księżycowe noszą nazwiska wybitnych 
uczonych - mężczyzn. Na widocznej z Ziemi półkuli Księżyca około 550 
kraterów posiada nazwy, w tym zaledwie pięć kraterów, które otrzy
mały nazwiska kobiet. Są to kratery: Catharina, Hypatia, Caroline Her
schel, Bruce i Blagg, 

Pierwszy z nich, Catharina, nosi imię św. K a t ar z y n y żyjącej około 
300 r . n. e. w Aleksandrii, a nazwę dał w 1645 r. V a n L a n g re n. Kra
ter o średnicy około 106 km położony jest na wschodnim brzegu Mare 
Nectaris, wraz z kraterami Cyrillus i Theophilus tworzy znaną trójkę 
kraterów. Obserwując krater Katarzyny nawet niewielkim instrumentem 
można widzieć w jego budowie przekonywujące dowody wulkanicznego 
pochodzenia tej formacji, tj. kolejne nawarstwianie się poszczególnych 
coraz to młodszych form. 

Gdzieś w odległości około 150 km na północ od krateru Theophilus 
leży krater Hypatia o średnicy 48 km. W 1951 r. R i c c i o l i nazwał ten 
krater na cześć pierwszej kobiety-astronoma H y p a t i i, żyjącej około 
400 r. n. e. Była ona córką astronoma i matematyka T h e o n a młod-



URANIA 245 

szego, który napisał komentarz do "Almagestu" P t o l e m e u s z a. Jedną 
księgę tego komentarza napisała Hypatia, a ponadto miała być ona 
autorką tablic astronomicznych, które zaginęły. Hypatia słynęła z dużej 
wiedzy i niezwyklej piękności. Zginęła tragicznie zamordowana przez 
rozfanatyzowany tłum po opuszczeniu Akademii Aleksandryjskiej, w któ
r ej wykładala astronomię i matematykę. 

W północno-wschodniej części Mare Imbrium leży krater noszący 
nazwisko najsławniejszej kobiety-astronoma Karoliny Lukrecji H er
sc h e l (1750-1848). Krater ten posiada średnicę 13 km, a nazwę otrzy
mał od B i r t a. Karolina Herschel była siostrą słynnego astronoma 
angielskiego Williama H e r s c h e l a, odkrywcy planety Uran. Pomagała 
ona bratu w dokonywaniu obserwacji, a sama odkryła 8 komet oraz nie
które mgławice i gromady gwiazd. Wydala też katalog obejmujący 561 
gwia zd, zaś po śmierci Williama Herschela opublikowała katalog mgła
wic obserwowanych przez niego. 

Wreszcie na Sinus Medii, tuż obok środka tarczy Księżyca , położone 
są dwa niewielkie kratery noszące nazwiska kobiet. Większy z nich 
(wschodni) o średnicy około 8 km nazwany został na cześć pisarki ame
rykańskiej Miss Katarzyny B r u c e (zm. w 1900 r .). Ofiarowala ona 
znanemu astronomowi Maksowi W o l f o w i z obserwatorium w Heidel
b ergu 700 tysięcy marek na kupno astrografu, za pomocą którego odkrył 
on w 1891 r. planetoidę (Wolf oczywiście korzystając z prawa odkrywcy 
planetoidę tą nazwał "Bruce"). 

Mnie jszy z tych kraterów (zachodni) o średnicy około 6 km nosi na
zwisko kobiety selenografa Miss Marii B l a g g. W XIX w. i na początku 
XX w. opracowano wiele map Księżyca, poszczególni autorzy nie byli 
jednak \V ścisłym z sobą kontakcie. Skutek był taki, że w nomenklaturze 
Księżyca powstał pewien chaos. Niektóre kratery otrzymały dwie różne 
n azwy, względnie nie wiedziano który właściwie krater nosi tę czy inną 
nazwę. Dlatego też Międzynarodowa Unia Astronomiczna poleciła Miss 
Marii Blagg i selenografowi wiedeńskiemu dr K. M ii 11 er o w i uporząd
kowanie nazewnictwa księżycowego. Owocem ich współpracy było wy
d ;cmie w Londynie 1932 r. mapy z nomenklaturą Księżyca (" Map of the 
Moon") i pracy .,Named lunar formations". 

Szóstym kraterem poświęconym kobiecie, ale już na odwrotnej stronie 
Księżyca, jest krater n azwany w 1960 r. przez Akademię Nauk ZSRR na 
cześć naszej wielkiej uczonej Marii S kłodo w ski ej -Curie (1867-
1934). 

St. R. Brzostkiewicz 

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

l. Praca zbiorowa: "Planeta Ziemia", str. 119, cena zl 16,-. 
Książka - przetłumaczona z języka angielskiego przez M. K o zł o w

ski e g o - obejmuje zbiór artykułów omawiających w popularny spo
sób rozmaite problemy współczesnej geofizylti. Tematy artykułów upo
rządkowano w następującej kolejności: l) Pochodzenie Ziemi, 2) Jądro 
i płaszcz, 3) Litosfera, 4) Hydrosfera, 5) Atmosfera. Ostatni rozdział obej
muje między innymi ciekawe artykuły pt. "Pasy promieniowania do
okoła Ziemi" oraz "Sztuczne Satelity i atmosfera ziemska". 

2. Praca zbiorowa: "Atlas odwrotnej strony Księżyca", str. 141, plus 30 
odbitek oryginalnych fotografii odwrotnej strony Księżyca- cena zł 60.-. 

Powyższa praca przetłumaczona z języka rosyjskiego przez A. W r ó
b l e w s ki e g o przedstawia sposób fotografowania odwrotnej strony 
Księżyca przez ASM (7. X. 1959 r.), sposób przekazania tych zdjęć na 
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powierzchnię Ziemi, oraz metody ich opracowania. Na podstawie tych 
materiałów zestawiono mapę odwrotnej strony Księżyca, którą sporzą
dzono w skali l : 10.000.000. Odbitkę mapy dołączono do atlasu. Praca 
obejmuje ponadto katalog utworów rozpoznanych na odwrotnej stronie 
Księżyca opracowany na podstawie fotografii otrzymanych przez ASM. 
Katalog zawiera kilkaset pozycji. Zestawione w nim szczegóły powierzchni 
Księżyca podzielono na obiekty pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii 
wiarygodności. 

Maria Pańków 

Z KORESPONDENC.JI 

Tycho Brahe - wielki astronom epoki Kopernika 

W nr 411962 "Uranii" zamieszczona została notatka St. R. B r z o s t
ki e w i c z a "System Tychona Brah e". Ponieważ samemu opisowi sy
stemu poświęcono zaledwie kilka wierszy, reszta zaś notatki dotyczy ży
ciorysu Tycho Brahe oraz jego stosunku do Kopernika i jego systemu, co 
wypadło nieco zbyt jednostronnie i mogło u czytelników stworzyć nie
właściwe pojęcie o osobie tego wielkiego astronoma, pozwalam sobie nieco 
uzupełnić ten życiorys przez dorzucenie kilku faktów i uwag. 

Przyzwyczailiśmy się każdego, kto nie zgadzał się z systemem Koper
nika uważać, za przeciwnika nowego światopoglądu na budowę Wszech
świata, a już stanowczo odmawiamy takiemu miana "światłego umysłu", 
jakim obdarzamy Galileusza, Keplera, Bruno i innych, dlatego, że nie 
mógł zrozumieć tak prostej i oczywistej rzeczy, którą każde dziecko obec
nie dobrze rozumie. 

Któż to był ów wielki wielbiciel Kopernika, który odrzucał jego 
teorię? 

Przede wszystkim nie należy go zaliczać do astronomów XVII wieku, 
jak Galileusza czy Keplera, lecz do XVI wieku (zmarł w roku 1601). 
Zasadnicza jego działalność przypada na okres przed Galileuszem i Ke
plerem. 

Tycho Brahe entuzjastycznie przyjął teorię Kopernika. Nie należał 
on jednak do tych entuzjastów, którzy olśnieni niezwykłością, nowością 
i większą prostotą nowego systemu przyjmowali resztę na wiarę, za
mykając oczy na jego braki. A powinniśmy pamiętać o tym, że ówczesny 
system Kopernika bardzo różnił się od obecnego, znanego nam systemu. 
Był to jakby niedoskonały jeszcze prototyp właściwego układu , który 
dopiero później został przez następców Kopernika uzupełniony, popra
wiony i doprowadzony do właściwego stanu. 

Trzeźwy i praktyczny umysł Tycho Brahe od razu spostrzegł braki 
i niedokładności pierwotnego systemu Kopernika. Przywykliśmy myśleć, 
że Ptolomeusz wyjaśnił ruch ciał niebieskich za pomocą epicykli i de
ferentów, Kopernik zaś w swym systemie odrzucił epicykle jako zbędne, 
ponieważ ruch ciał niebieskich można wytłumaczyć przyjmując za środek 
układu Słońce a nie Ziemię, jak to przyjmowal Ptolomeusz. 

A jednak u Kopernika planety "nie chciały" poruszać się tak, jak to 
obserwowano. Żeby więc położenia ich były zgodne z obserwowanymi 
musiał Kopernik pozostawić epicykle, jakkolwiek mniejsze i w nieco 
mniejszej ilości. Dla wytłumaczenia ruchu planet i Księżyca pozostawił 
Kopernik w swym systemie tylko ... 34 epicykle. Na przylad dla wytłu
maczenia ruchu Merkurego konieczne było uwzględnienie ruchu planety 
aż po 7 epicyklach. 

Tycho Brahe podziwiał genialny pomysł Kopernika, genialną kon-
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cepcję, genialność rozumowania, lecz jego trzeźwy umysł widział, że 
w tym systemie czegoś brakuje. 

Sprawa przesunięć paralaktycznych gwiazd była poruszona i wyja
śniona przez samego Kopernika. Zagadnienie to było znane już Ptolo
meuszowi, a nawet Arystotelesowi. Brak przesunięć paralaktycznych 
gwiazd uważał Arystoteles za dowód nieruchomości Ziemi. Wcale więc 
nie było to rozumowanie Tycho Brahe. Można się było zgodzić lub nie 
z wyjaśnieniem Kopernika, że przesunięć paralaktycznych gwiazd nie do
str7..egamy, gdyż gwiazdy są nieporównanie dalej niż planety. I gdyby 
tylko to przeczyło teorii Kopernika, na pewno Tycho Brahe zgodziłby się 
z jego tłumaczeniem. 

Tycho Brahe był nadzwyczaj dokładnym i sumiennym obserwatorem. 
Uważał on że prawidłowy system budowy Wszechświata powinien dawać 
możność dokładnie obliczać położenia ciał niebieskich. Lecz położenia 
planet według tablic Re i n g o l d a wyliczonych po Koperniku i uważa
nych wówczas za najbardziej dokładne, wykazywały różnice dochodzące 
np. dla Marsa do 5°, a dla Merkurego nawet do 10°. Jak więc mógł Tycho 
Brahe zgodzić się z systemem, który wykazywał taką niezgodność z rze
czywistością, gdy jego własne obserwacje miały dokładność do 1'. 

Było jesz:::ze jedno zagadnienie, które zdaniem Tycho Brahe świad
czyło przeciwko teorii Kopernika. Tycho Brahe odkrył kilka komet i wy
jaśnił na podstawie swych obserwacji, że nie są to żadne zagęszczenia 
w atmosferze ziemskiej, jak powszechnie wtedy sądzono, lecz że są to 
ciała niebieskie, poruszające się po znacznie oddalonych od Ziemi orbi
tach. A skoro są to ciała niebieskie, to powinny w czasie opozycji, zgod
nie z teorią Kopernika, wykazywać zmiany kierunku ruchu podobnie, 
jak to na.stępuje u planet. Ponieważ kilka obserwowanych przez niego 
komet takich zmian ruchu nie wykazało, uznał to Tycho Brahe za fakt 
bardzo poważnie świadczący przeciwko systemowi Kopernika. 

Tycho Brahe swymi dokładnymi obserwacjami wykazał błędność sy
stemu Ptolemeusza. On właśnie zadał najsilniejszy cios temu systemowi. 
wykazał bowiem, że planety poruszają się zupełnie inaczej niż to prze
widuje system Ptolemeusza. Ten argument był nie do odparcia. Jednak 
nie mógł się Tycho zgodzić z systemem Kopernika. 

Doszedł wreszcie do słusznego wniosku, że aby stworzyć właściwą 
teorię ruchu planet, a następnie nowy właściwy system budowy Wszech
świata, należy najpierw wiedzieć jak się te planety poruszają, wyznaczyć 
dokladnie ich orbity. Jak teraz wiemy, było to jedyne słuszne podejście, 
bo przecież wszystkie niezgodności, nieporozumienia i trudności, z któ
rymi borykali się ówcześni astronomowie wynikały stąd, że nie wie
dziano, jak właściwie poruszają się planety. Obserwacje były sporadyczne 
i bardzo niedokładne. 

Kopernik wiedział o brakach swej teorii. Już po napisaniu swego 
dzieła znów rozpoczął on obserwacje astronomiczne, jak należy przypusz
czać w celu dokładniejszego zbadania ruchu planet. Lecz zabrakło mu 
już sił. Zagadnienie stworzenia nowego systemu budowy Wszechświata 
przerastało siły jednego człowieka. Dalsza praca nad udoskonaleniem 
teolii Kopernika przypadła Tycho Brahe, który (co za paradoks!) nie 
uznawał tej teorii. 

Stworzeniem swej własnej koncepcji budowy Wszechświata Tycho 
Brahe wykazał, że nie uznaje systemu Ptolemeusza i że potrafi stworzyć 
system dorównujący co do dokładności obliczeń systemowi Kopernika, 
lecz nie wymagający istnienia paradoksalnych przesunięć gwiazd. 

Nie opracował on swego systemu szczegółowo, gdyż nie był jego cał
kowicie pewny, jak nie był pewny słuszności systemu Kopernika. Osta-
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tecznie o właściwym systemie budowy Wszechświata miało rozstrzygnąć 
szczegółowe opracowanie dokonywanych przez Tycho Brahe obserwacji. 

Wniosek swój Tycho Brahe konsekwentnie wprowadził w życie. Roz
począł i prowadził przez przeszło 20 lat systematyczne i dokładne obser
wacje. Wyznaczał on położenia ciał niebieskich z niezwykłą na tamte 
czasy dokładnością do 1'. Tak wysoką dokładność uzyskał Tycho Brahe 
dzięki zbudowanym własnego pomysłu przyrządom oraz stosowaniu no
wych opracowanych przez siebie metod obserwacji. Była to uporczywa 
choć niewidoczna i często niedoceniana walka o stworzenie prawidłowego 
systemu budowy Wszechświata. Walka od podstaw. 

Lecz gdy mial on wreszcie rozpocząć systematyczne opracowanie na
gromadzonego materiału - zachorował i po kilku dniach niespodziewanie 
zmarł. Praca została niedokończona. 

Szczęśliwym trafem u boku Tycho Brahe znalazł się Jan K e p l e r. Był 
on uczniem i pomocnikiem Tycho Brahe w ostatnich latach jego życia. 
Po swym nauczycielu odziedziczył jego idee oraz wprost bezcennej 
wartości obserwacje. Znana jest rada Tycho Brahe dla Keplera, aby 
" ... pozostawił abstmkcyjne i oderwane od życia wnioski i skierowal t~mysl 
na badanie i opracowanie obserwacji, żeby po oswojeniu się z tym 
pierwszym szczeblem, wznie.iić się następnie do przyczyn ... ". Kepler roz
począł opracowanie obserwacji pozostałych po Tycho Brahe, żeby znaleźć 
prawa rządzące ruchem planet. Po kilku latach obliczeń zdawało się, że 
już znalazł właściwy schemat geometryczny, bo odchylenia w obserwo
wanych polożeniach Marsa wynosiły najwyżej 8'. Taki wynik jeszcze 
przed kilkudziesięciu laty uznany byłby za doskonały. Lecz Kepler wie
dział, że tą niedokładnością należy obarczyć nie obserwacje, bo takiej 
różnicy nie mogło być w obserwacjach Tycho Brahe, lecz sam schemat. 
Bezlitośnie przekreślił więc całą swą dotychczasową pracę, aby rozpocząć 
wszystl o od początku. 

Po wielu latach żmudnych dociekań i obliczeń dopiął wreszcie celu. 
W roku 1609 wydal pracę pod tytułem: "Nowa astronomia przyczynowo 
uzasadniona, czyli fizyka nieba wyłożona w badaniach ruchu planety 
Marsa podług obserwacji najszlachetniejszego męża Tychona Brahe". 
W pracy tej podawal dwa prawa rządzące ruchem planet. Praca i idea 
Tychona Brahe nie poszła na marne i doczekała się urzeczywistnienia. 
I chociaż prawa te noszą dziś imię Keplera to powinniśmy wiedzieć, że 
niemniejszą zasługę w ich odkryciu ma także Tycho Brahe. A gdy przed 
śmiercią wykrzyknął: "A jednak ja nie na próżno żyłem", mial do tego 
zupełnie zasłużone prawo. 

Waclaw Szymański, Dąbrowa Górnicza 

'fO I OWO 

W polowie XIII w. wielki miłośnik astronomii, król Kastylii A l
f o n s X (1223-1284) założył w pobliżu miasta Toledo obserwatorium 
astronomiczne, w którym działali astronomowie chrześcijańscy, żydowscy 
i arabscy. W latach 1248-1252 opracowano tam tablice Słońca, Księżyca 
i planet znane pod nazwą "Tablic Alfonsa". 

Legenda mówi, że po zapoznaniu się z geocentrycznym systemem 
Ptolemeusza Alfons X mial powiedzieć: "gdybym byl przy stworzeniu 
świata, poradziłbym Stwórcy większą prostotę w jego budowie". 

St. R. Brzostkiewicz 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Sierpień 1962 r. 

Wieczorem widać nad zachodnim horyzontem 
bardzo jasno świecącą Wenus. Pod koniec mie
siąca możemy też próbować odnaleźć Merkurego, 
który jednak zachodzi niewiele później niż Słoń
ce i jest praktycznie niewidoczny. 

Jowisz i Saturn świecą prawie przez całą noc 
nad poludniowym horyzontem, a po pólnocy wi
doczny jest także Mars w gwiazdozbiorze Byka. 
Neptuna możemy odnaleźć przez lunety w pierw
szych godzinach nocy w gwiazdozbiorze Wagi; 
Uran i Pluton są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować 
dwie planetoidy około 10 wielkości gwiazdowej, 
Hygieę i Parthenope, obie prawie na tym sa
mym południku w gwiazdozbiorze Wodnika. 

'
2 --CI..-~ l.----- W Wodniku też przebywa Jowisz ze swoimi 

2.l 

czterema księżycami galileuszowymi, których ru
chy możemy obserwować przez lunety lub lor
netki. Załączony wykres podaje położenia księ
życów względem tarczy planety, tak jak je wi
dzimy przez lunetę odwracającą. 

1!1111 Saturn najbliżej Ziemi w odległości około 
1,3 miliarda km. 

1/2d Po północy obserwujemy wędrówkę 3 
księżyca i jego cienia po tarczy Jowisza. Cień 
księżyca pojawia się na tarczy planety o 1h17n•, 
a sam księżyc 3 znika na jej tle o 4h17m i nie 
będzie już widoczny do wschodu Słońca (jego 
cień schodzi z tarczy Jowisza o 4h47m). 

2cl8h Niewidoczne złączenie Księżyca z Ura
nem. 

2/ 3<1 Tej nocy obserwujemy przejście księżyca 
2 i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Ciel't księ
życa ukaże się na tarczy planety o 1h14m, księżyc 
2 zetknie się z brzegiem tarczy planety i prze
stanie być widoczny o 2h40m. Cień księżyca koń
czy swoje przejście o 4h2m, a sam księżyc 2 
o 5h23m. 

3<l16h Neptun w kwadraturze ze Słońcem. 
3/4d Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny 

jest cień jego 4 księżyca, który znajduje się bli
sko prawego brzegu tarczy planety u dołu (pa
trząc przez lunetę odwracającą) i po pólnocy 
rozpocznie swoje przejście na tle tarczy. Cień 
księżyca 4 opuszcza tarczę planety o 22h42m, 
a sam księżyc 4 zetknie się z brzegiem tarczy 
o 1h14m, będzie od tej chwili niewidoczny i po
jawi się znowu o 4h52m. 
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4\11011 Niewidoczne złączenie Wenus z Księżycem. Gdyby udało nam 
się odnaleźć przez lunetę na lewo od Słońca (patrząc gołym okiem) wąski 
sierp Księżyca (dwa dni po nowiu), to Wenus znajdziemy około 4° na 
południe od Księżyca. Tego wieczora nie widzimy koło Jowisza jego 2 
księżyca, który ukryty był początkowo w cieniu planety, a potem za 
jej tarczą i pojawi się spoza prawego brzegu tarczy o 23h28111. 

6/ 7<1 Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc 
ten zniknie nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu tarczy o 1h44m9; 
przejdzie potem poza tarczą i ukaże się spoza niej o 4b39m. 

7/8d Tej nocy l księżyc i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. 
O 22h53m pojawi się na tarczy planety cień l księżyca, który zbliża się 
do brzegu tarczy i rozpocznie swoje przejście na jej tle o 23h29m. Cień 
księżyca opuści tarczę planety o 11110111, a sam księżyc l ukończy swą 
wędrówkę o 11145m. 

8•1 o 4h Wenus przechodzi przez węzeł zstępujący swei orbity, o 6h 
Neptun w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Wieczorem koło Jowi
sza nie widzimy jego l księżyca, który ukryty jest za tarczą planety 
i ukaże się spoza niej o 23h5111. 

10<1 Nad ranem o 31150111 na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 
2 księżyca. Sam księżyc, blisko brzegu tarczy, nie zdąży już się z nią 
zetknąć przed wschodem Słońca w Polsce. 

11/12\l Obserwujemy początek zaćmienia dwóch księżyców Jowisza. 
O 2111581112 znika nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu jej tarczy 
księżyc 2, przechodzi poza tarczą i pojawia się o 11145111. Natomiast 
o 3h7m6 kryje się w cieniu planety księżyc 4, w odległości równej prawie 
średnicy tarczy od jej lewego brzegu. 

1211 Promieniuje jeden z najbogatszych rojów meteorytowych Perseidy; 
tego dnia przypada maksimum roju (możemy zaobserwować do 60 me
teorów na godzinę). Radiant tego roju leży w gwiazdozbiorze Perseusza 
i ma współrzędne: rekt. 3h4m dekl. +58°. 

12113<1 Za tarczą Jowisza ukryty jest jego 3 księżyc, który pojawi się 
o Oh46m. 

13•lllh Mars przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
14cl Nad ranem obserwujemy początek zaćmienia l księżyca, który 

zniknie w cieniu Jowisza o 3h39m3. Natomiast wieczorem nastąpi zakrycie 
Saturna przez tarczę Księżyca bliskiego pełni, widoczne w północnej 
Afryce, w Azji i w Europie. W Polsce początek zakrycia nastąpi zaraz 
po wschodzie Księżyca i warunki obserwacji nie będą zbyt dogodne. 
Ale l oniec zjawiska będzie już dobrze widoczny i możemy go obserwo
wać przez lunety, lornetki, czy nawet gołym okiem. Saturn ukaże się 
spc.za prawego brzegu tarczy Księżyca (patrząc gołym okiem) około 
2Ih (w Krakowie o 201157m2, w Poznaniu o 20h56m9, w Warszawie 
o 21110'11 7). 

14/15<1 Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień księżyca pojawi się na tarczy planety o Oh47m, księżyc l 
rozpoczni e swoje przejście o 11113n•, plamka cienia opuści tarczę pla
nety o 31t4m, a księżyc l ukończy swą wędrówkę na tle tarczy o 31129m. 

15<1 Półcieniowe zaćmienie Kiężyca. Foczątek zaćmienia widoczny we 
wschodniej Europie, w Azji, we wschodniej części Oceanu Spokojnego, 
w Australii, w Antarktyce, na Oceanie Indyjskim i w Afryce. Koniec 
widoczny w Europie, w zachodniej części Azji, w zachodniej czę.ści 
Australii, w Antarktyce, na Oceanie Indyjskim, w Afryce, na Atlantyku 
i we wschodniej części Ameryki Południowej. W Polsce widoczny jest 
prawie cały przebieg zaćmienia, bo rozpoczyna się ono w chwili wschodu 
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Księżyca. Podajemy momenty poszczególnych faz zjawiska (wg Rocz
nika Astronomicznego Inst. Geod. i Kart. w Warszawie): 

Wejście Księżyca w półcień 
Moment największej fazy (0.62) 
Wyjście Księżyca z półcienia 

20hl51ll6 
21h56lll9 
23h38LI12 

W Warszawie Księżyc wschodzi w tym dniu o 20h3m. 
15/16d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec ·zakrycia l księżyca 

Jowisza. Księżyc ten zniknie w cieniu planety, bardzo blisko lewego 
brzegu jej tarczy o 22h7m9, a po przejściu poza tarczą ukaże się znowu 
o Oh49m. 

17<llh Złączenie Księżyca z Jowiszem w odległości l 0 5. Tej nocy blask 
Księżyca znacznie utrudnia obserwacje ruchów księżyców Jowisza. 

18/19d Nastąpi zaćmienie i zakrycie 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten 
skryje się w cieniu planety o Oh34m5 blisko lewego brzegu tarczy, a ukaże 
się znowu o 4hOm spoza prawego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę 
odwracającą). 

19/20d W podobnej sytuacji, jak poprzedniej nocy księżyc 2, znajdzie 
się teraz księżyc 3 Jowisza. Foczątek zaćmienia tego księżyca nastąpi 
o 23h24m4, a koniec zakrycia przez tarczę planety o 4114111, 

20tl Wieczorem obserwujemy koniec przejścia 2 księżyca i jego cienia 
na tle tarczy Jowisza. Plamka cienia widoczna na tarczy planety scho
dzi z niej o 22h3lm, a księżyc 2 dotychczas niewidoczny na tle tarczy 
p ojawi się znów o 23h3m. 

22d Nad ranem obserwujemy tym razem początek przejścia l księżyca 
J owisza na tle tarczy planety. Cień pojawi się na tarczy o 2h42m, a księ
życ l zetknie się z brzegiem tarczy o 2h57m. 

22/23d Księżyc l Jowisza kryje się w cieniu planety tuż przy brzegu 
tarczy o Oh21ll5, a po przejściu za tarczą ukazuje się znowu o 2h32m. 

23dl5h Słońce wstępuje w znak Panny (jego długość ekliptyczna wy
nosi wtedy 150°). Tego wieczora obserwujemy na tarczy Jowisza wę
drówkę l księżyca i jego cienia, które przed północą ukończą swoje 
przejścia: cień o 23h27m, księżyc l o 23h39m. 

24tl o 7h Merkury przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity, o 16h 
Uran w złączeniu ze Słońcem, a o północy Mars w złączeniu z sierpem 
Księżyca. 

26<1 Nad ranem księżyc 2 Jowisza znika w cieniu planety o 3hllml, 
tuż przy lewym brzegu tarczy. 

27d Tego ranka (o 3h25m6) znika w cieniu planety blisko lewego brzegu 
tarczy księżyc 3 Jowisza. 

27/28d Obserwujemy przejście 2 księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień pojawia się na tarczy planety o 22h20m, księżyc rozpocznie 
swoje przejście na tle tarczy o 22h33m; cień opuści tarczę Jowisza o lh7nl, 
a k~iężyc 2 pojawi się obok brzegu tarczy planety o lhl7m. P orównajmy 
przebieg podobnego zjawiska w jednym z pierwszych dni sierpnia i za
uważmy, że teraz różnice w czasie rozpoczęcia i zakończenia przejść cie
nia księżyca i samego księżyca są znacznie mniejsze niż poprzednio, 
ponieważ zbliża się już moment przeciwstawienia Jowisza ze Słońcem. 

28/29d Możemy zaobserwować początek zaćmienia (o 2111211112) oraz ko
niec zakrycia (o lh591ll) 4 księżyca Jowisza. Księżyc 4 obiega Jowisza 
tylko niecałe dwa razy w ciągu miesiąca, stąd też zjawiska zaćmienia tego 
księżyca czy jego przejścia na tle tarczy zdarzają się rzadziej niż w przy
padku pozostałych księżyców. 
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29 l Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem . 
29/30<1 Księżyc l Jowisza przechodzi poza tarczą planety. Teoretycznie 

zakrycie to rozpocznie się o 1ll571111 zniknięciem księżyca l w cieniu 
planety tuż przy brzegu jej tare:zy, czyli właściwie zaćmieniem tego 
księżyca, ale praktycznie dostrzeżemy, że księżyc l ukrył się wprost za 
tarczą Jowisza. Ukaże się spoza niej o 4hl6m. 

30/3 ld Na tarczy Jowisza pojawia się o 23h5m cień księżyca l , wę
druje po tarczy i opuszcza ją o lh22m. Tuż kolo plamki cienia możemy 
dostrzec zarysy tarczki samego księżyca l , który rozpoczyna i kończy 
przejście na tle tarczy planety prawie jednocześnie ze swoim cieniem, 
bo tylko o l minutę później. Nic dziwnego, już następnego dnia Jowisz 
znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi i od tej 
chwili przejścia księżyców i ich cieni będą się odbywać w innej kolej
ności: najpierw księżyc, potem cień. 

3ld o 4h nastąpi bardzo bliskie, niestety niewidoczne, złączenie Wenus 
ze Spiką, gwiazdą l wielkości w gwiazdozbiorze Panny, w odległości 
zaledwie 0°02. O 15h Jowisz znajdzie się najbliżej Ziemi w odległości 
596 milionów km, a o 17h w przeciwstawieniu ze Słońcem. Obserwowane 
tego wieczora przejście l księżyca .Jowisza za tarczą planety rozpocznie 
się o 20h26m już rzeczywiście zakryciem (porównajmy podobną sy
tuację dwa dni temu), a zakończy o 221142 111 6 wyjściem księżyca z cienia 
planety, ale tak blisko prawego brzegu tarczy, że praktycznie zauważymy 
ukazanie się księżyca wprost spoza tarczy planety. 

Minima Algola (beta Perseusza): sierpień 3d5h50m, 6 •ł2h40m, 8<123h30m, 
Ud20h20'"• 14dl7h5m, 26<14h20n', 29 '1lh5'n, 31<121h55m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej
skim (czasie letnim w Polsce). 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 
20. VIII. 1541 r. - ostatnia obserwacja Kopernika 

Bylo to głębokie zaćmienie Słońca. Dostrzeżeń dokonał Kopernik we 
Fromborku prawdopodobnie wraz ze swym uczniem Joachimem Re ty
ki c m. Zastosował wprowadzoną przez sieb.ie metodę obserwacji ekra
nowych. Wyniki znajdujemy odnotowane ręką Kopernika na kartach 
Calendm·ium Romanum Magnum J. S t o e f f l er a, wydanym w 1518 r. 
Z książką tą, którą oglądaliśmy w bibliotece uniwersyteckiej w Starej 
Upsali, Kopernik nie rozstawał się, zabierając ją w podróże. Calendarium 
zawierało obliczenia i drzeworyty ponad 100 zaćmień Słońca i Księżyca, 
jakie miały się zdarzyć w latach 1518-73. Z liczby tej udało się Koper
nikowi obserwować 12 zjawisic Zaćmienie w dniu 20. VIII. 1541 r. było 
w tej serii ostatnim. 

Przy wykresie zjawiska znajdujemy w Calendarium dopisek ręką 

Kopernika następującej treści: "puncta fere 4}, a borea", czyli zaćmienie 

osiągnęło we E'romborku prawie 4-} cala, przy czym przesłonięciu uległa 
północna część tarczy słonecznej (efemeryda przewidywała punkta 3). 
Dziś największą fazę zaćmienia Słońca wyraża się w ułamkach jego· 
tarczy, dawniej w "calach", na które dzielono tę tarczę. 

Oczywiście obserwacja kopernikowska odbiega nieco od efemerydy 
Stoefflera, która była obliczona na południk tybingski i równoleżnik 
odmienny od fromborskiego. Kopernik przykładal do obserwacji zaćmień 
dużą wagę, widząc w nich dobrą kontrolę mechanizmu ruchów Ziemi 
i Księżyca. 

J. Gadomski 
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Sierpień 1962 r. sr..o!Q" cE 

2h czasu Szczecin F o znań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów . ł i 

D ata wsch.-europ. B1a y s tok l 

r. czml a l a wsch .j zach. wsch. j zach. wsch. j zach . wsch. j zach. wsch.j zach. wsch . za ch . wsch.j zach . wsch .j zach. 

m h m i o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
VII. 30 -6.3 8 36 + 18.6 5 14 21 02 5 08 20 48 5 14 20 42 4 52 20 50 5 06 20 26 4 53 20 31 4 58 20 18 4 40 20 26 
VIII. 9 - 5.4 9 13 +16.1 5 30 20 43 5 24 20 29 5 29 20 25 5 09 20 30 5 20 2010 5 09 20 13 5 12 20 02 4 57 20 07 

19 -3.5 9 51 +13.0 5 48 20 22 5 41 20 09 5 44 20 06 5 28 20 08 5 35 19 51 5 25 19 53 5 27 19 43 5 14 19 46 
29 -0.9 lO 28 + 9.6 6 05 20 00 5 57 19 48 6 00 19 45 5 46 19 45 5 50 19 31 5 42 19 31 5 42 19 23 5 31 19 26 

IX . 8 +2.3 1104 + 6.0 6 23 19 35 614 19 24 6 15 19 23 6 04 19 20 6 05 19 10 5 58 19 08 5 57 19 02 5 48 19 001 

c: 
KSI Ę ZYC ::0 

2h czasu l 2h czasu l 2h czasu 
Warszawa warszawa Warszawa 

D ata wsch.-europ. Data wsch.-europ. D ata wsch.-europ. 

a l a lwsch.j zach. a l a wsch. j zach. a l a wsch .j zach. 

Fazy Księżyca : l ~ 
d h l; Nów VII 31 14 

Pierwsza kw. VIII 8 18 

hm o h m / h m hm o hm hm hm o hm hm 
Ylll. l 9 06 +17.1 5 41 21 02 VIII. 11 16 57 -18.3 16 38 o 33 VIII. 21 2 32 + 9.4 22 49 12 33 

2 9 55 +143 6 47 21 28 12 17 52 -20.0 17 40 1 14 22 3 27 +13.5 23 21 13 49 
3 10 43 +11.0 7 53 21 50 13 18 50 -20.5 18 35 , 2 06 23 4 22 +16.8 23 57 15 o~ 

Pełnia VIII 15 22 
Ostatnia kw. VIII 22 12 
Nów VIII 30 5 
Ostatnia kw. IX 7 9 

4 1129 + 7.2 8 58 22 10 14 19 50 -19.8 19 24 3 09 24 5 17 +19.1 - 16 07 
5 12 13 + 3.1 lO 03 ,22 30 15 20 51 -17.8 20 03 4 21 25 6 12 +20.3 o 41 17 04 
6 12 58 - 1.0 11 06 22 49 16 21 51 -14.6 20 35 5 42 26 7 07 +20.5 13T"' 7 13 42 - 5.1 12 12 23 09 17 22 49 -10.4 21 04 7 06 27 8 00 +19.6 2 30 18 32 
8 14 28 - 9.0 13 17 23 33 18 23 47 - 5.6 21 30 8 29 28 8 52 +17.8 3 32 19 05 
9 15 15 -12.7 14 25 24 00 19 o 43 - 0.4 21 55 9 52 29 9 42 +15.1 4 36 19 32 

lO 16 04 -15.8 15 32 - 20 l 381 + 4.7 22 21 ,1114 30 10 30 +11.9 5 42,19 551 
31 1116 + 8.2 6 47 20 15 

OdłPgłość l Srednica 
Księżyca tarczy od Ziemi 

d h 

Najw. VIII 5 81 29~5 
Najm. VIII 17 10 33.2 

l ~ 
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Sierpień 1962 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

VII. 30 
VIII. 9 

19 
29 

VII. 30 
VIII. 9 

19 
29 

MERKURY 

2h czasu 
wsch.-europ. 

Warszawa 

a 

hm 
8 38 
9 58 

1102 
1156 

o 
+20.2 
+14.1 
+ 6.4 + 0.3 l 

wsch. l zach. 

hm 
4 51 
6 09 
7 17 
8 03 

hm 
20 35 
20 39 
20 20 
20 04 

Zachodzi prawie razem ze Słoń
cem. Pod koniec miesiąca można 
próbować odnaleźć go b. nisko 
nad zachodnim horyzontem. Prak
tycznie niewidoczny. 

4 53 
5 22 
5 50 
6 18 

M AR S 
+22.3 o 52 
+23.1 o 36 
+23.5 o 23 
+23.6 o 10 

17 05 
17 00 
16 52 
16 41 

Wschodzi około północy l SW!eCI 
w gwiazdozbiorze Byka jako czer
wona gwiazda + 1.3 wielkości (nie
co słabszy od Aldebarana). 

SATURN 

VII. 20 l 20 46 ,-18.7,21 03 
VIII. 9 20 40 -19.1 19 51 

29 20 35 -19.5 18 29 

5 49 
4 21 
2 56 

VII. 23 
VIII. 12 

IX. l 

VII. 25 
VIII. 4 

14 
24 

IX. 3 

Widoczny prawie całą noc w Ko
ziorożcu (około + 0,4 wielk. 
gwiazd.). 

a l w połud. 
NEPTUN 

h m 
14 35.5 
14 35.8 
14 37.0 

o 
-13 21 1 

-13 24 
-13 31 

hm 
19 07 
17 49 
16 32 

Widoczny w pierwszej połowie 
nocy w gwiazdozbiorze Wagi (7.8 
wielk. gwiazd.). 

Planetoida 10 HYGIEA 
22 24.0 - 6 13 
22 18.3 - 6 31 
22 11.3 - 6 58 
22 03.8 - 7 31 
2156.4 - 8 06 

2 51 
2 06 
119 
o 33 

23 41 
Około 10.4 wlelk. gwiazd. Widocz
na przez całą noc w gwiazdozbio
rze Wodnika. Opozycja 22 sierp
nia. 

WENUS 

2h czasu 
wsch.-europ. 

Warszawa 

a 

hm 
11 22 
12 Ol 
12 39 
13 16 

o + 4.8 
- 0.2 
- 5.2 
-10.0 

wsch. l zach. 

hm 
9 03 
9 29 
9 53 

10 16 

hm 
21 50 
21 23 
20 58 
20 29 

Widoczna wieczorem nad zachod
nim horyzontem jako jasna gwiaz
da około -3.8 wielkości. 

22 54 
22 50 
22 46 
22 41 

JOWISZ 
- 8.4 2141 
- 8.8 21 Ol 
- 9.3 20 20 
- 9.8 19 39 

8 16 
7 31 
6 45 
5 57 

Widoczny przez całą noc w gwiaz
dozbiorze Wodnika (-2.4 wielk. 
gwiazd.). 

URAN 

10 05 l +12.61 7 44 l 
lO 09 +12.2 6 31 
10 14 +11.7 5 20 

Niewidoczny. 

21 55 
20 39 
19 22 

a l o l w połud. 
PLUTON 

h m s 
11 00 27 
1102 43 
11 05 18 

Niewidoczny. 

o 
+20 25~2 
+20 08.7 
+19 52.9 

h m 
15 34 
14 17 
13 Ol 

Planetoida 11 PARTHENOPE 
22 29.6 -1140 2 57 
2224.8 -1241 213 
2217.8 -13 53 l 26 
22 09.6 -15 08 o 39 
22 01.3 -16 16 23 46 

Około 9.8 wielk. gwiazd. Widocz
na przez całą noc w gwiazdozbio
rze Wodnika. Opozycja 24 sierpnia. 

Planetoidy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 

J 
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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okladki: Południowa część sierpa Księżyca na 4 dni 
przed nowiem. Zdjęcia dokonano 90 cm refraktorem w Obserwatorium 
Li ck a. 

Znak Zodiaku: Panna. 
Druga strona okladki: 
U góry: Zdjęcie Wenus "'.rykonane w czasie jej dolnego złączenia ze 

Słońcem. Wyraźne przedłużenie rogów sierpa spowodowane jest rozpra
szaniem i załamywaniem się promieni słonecznych w atmosferze planety. 
Zdjęcie to jest bezspornym dowodem istnienia atmosfery Wenus: U dolu: 
Zdjęcie Marsa dokonane w niebieskim świetle 1,5 m teleskopem na 
Mt Wilson. Widoczne są obłoki w atmosferze planety (jasne plamy z le
wej strony tarczy). Biała plama u góry to czapa polarna Marsa. 

Trzecia strona okladki: Sfera armilarna Ptolemeusza, wykonana przez 
Antoniego S a n t u c c i dla cesarza Ferdynanda I. Budowa jej trwała od 
marca 1588 do maja 1593 roku. Instrument ten _, będący jednocześnie 
wspaniałym dziełem sztuki - znajduje się we florenckim Muzeum Hi
storii Nauki. 

Czwarta strona okladki: Droga Mleczna w okolicy gwiazdozbiorów 
Łabędzia i KasjopeL Zdjęcie jest montażem trzech fotografii i obejmuje 
obszar nieba około 60° X 36°. Widać skupiska gwiazd oraz chmury ciem
nej materii międzygwiazdowej. 

INFORMACJE O ODDZIAI..ACH P. T. M. A. 

Sierpień 1962 r. 

Biała Podlaska- Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. KiUńsklego 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. Plastowska 32, telefon 6-419. Sekretariat czynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24, w biurach Polsklch 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 S!ąska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (te!. 52-481). 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, teł. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumleniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
klej 78. 

KraJrów - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na ITI p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek i czwartek biblioteka. Po
nadto 10 i 20 każdego miesiąca "Studium z astronomil ogólnej". "Wieczory 
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nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 

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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
te!. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziall<i l czwartki w godz. 
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Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Qlsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, te!. 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. 

Ostrowiec Swi<;tokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagielly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu : H. Stopkowa, 
ul. Młyńska 445. Biblioteka czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Pozna1i - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i bibliotel<a 
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierskA. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 
oraz na Placu Mickiewicza. 

·szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechnlld 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 si~ 
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. 2586. 

'Toruń - Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędziersl<a). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie . 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pol<azy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

'Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
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MARIA KARPOWICZ - War s z a w a 

DOM FLAMSTEEDA- MUZEUM ASTRONOMICZNE 
W GREENWICH 

Kilkanaście mil od centrum Londynu, na południowy wschód, 
nad Tamizą, znajduje się małe osiedle podmiejskie- Green

wich, w którym w roku 1675 powstało pierwsze na wyspach 
Wielkiej Brytanii obserwatorium astronomiczne, dzięki sta
raniom i ofiarnej pracy Pierwszego Astronoma Królewskiego 
Johna F l a m s t e e d a *. Celem nowopowstałego obserwato
rium było znalezienie metody wyznaczania czasu i długości 
geograficznej, które były niezbędne dla brytyjskiej nawigacji. 

Dla każdego człowieka, czy będzie to fachowy astronom, czy 
też miłośnik astronomii, czy nawet ktoś stojący zdala od za
gadnień astronomicznych, zwiedzenie obserwatorium w Green
wich jest dużym przeżyciem. Kontrast małego, cichego, trochę 
sennego miasteczka z olbrzymim, 12 milionowym, hałaśliwym 
miastem jest ogromny; pobyt w historycznym obserwatorium 
stanowi prawdziwy wypoczynek dla nerwów człowieka drugiej 
połowy XX wieku, nie mówiąc już o ciekawych eksponatach 
jakie może tam zobaczyć. 

Do Greenwich dojeżdżamy autobusem lub koleją z jednego 
z najruchliwszych miejsc Londynu, z Charing Cross. Przysta
nek Maze Hill znajduje się w odległości zaledwie kilkudzie
sięciu metrów od wejścia na teren parku, gdzie na wzgórzu 
wznosi się dziwny, archaiczny budynek z licznymi wieżycz
kami i balkonami, z oddzielną kopułą o kształcie ogromnej ce
buli stojącą z lewej strony głównego budynku (zdj. na 2 str. 
okładki). 

Idąc w kierunku obserwatorium spostrzegamy już z daleka, 
na jego lewej wieży, kilkunastometrowy maszt z wielką me
talową czerwoną kulą. Jest to słynna "Time-Ball", która od 
130-u lat reguluje mieszkańcom wysp Wielkiej Brytanii ze
gary i zegarki. Na 5 minut przed godziną l p.m. (po południu), 
13 czasu uniwersalnego, kula wznosi się do połowy masztu, 
przy pomocy ręcznie nakręconego mechanizmu i następnie 
punktualnie o pierwszej opada na dach wieży. Wtedy to ra
tuszowe "Big-Ben'y" w całym kraju wydzwaniają wszystkie 
4 części kurantu, obwieszczając obywatelom Wielkiej Brytanii, 
że nadszedł czas na ... "lunch"; następuje jedno- lub dwugo
dzinna przerwa dnia pracy. 

Od wejścia do parku w kierunku budynku prowadzi wzno-

* M. Karpowicz, Urania 1961, str. 290. 
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sząca się, długa ścieżka i następnie schody. Podchodząc do 
muru otaczającego obserwatorium, z lewej jego strony, wi
dzimy duży pomnik. Napis na cokole głosi, że jest to "Wolfe
-memorial", pomnik wdzięczności - wzniesiony w roku 1930 
przez Kanadyjczyków angielskiemu bohaterowi z pod Quebec. 
Dzięki niemu Kanada weszła w skład Wielkiego Imperium 
Brytyjskiego pod koniec XVIII w. 

Na prawo od wejścia na teren obserwatorium napis i że
lazna furtka prowadząca do greenwich'skiego południka. W od
ległości kilku metrów od furtki widzimy na murze i na ścieżce 
szary betonowy pas, o szerokości około 25 cm wraz z wmu
rowaną cienką, 2,5 cm wstążką mosiężną. Mamy przed sobą 
(możemy go dotknąć) zerowy południk. Od niego liczymy dłu
gości geograficzne, na wschód lub zachód. Taki sposób liczenia 
długości spotykamy na wszystkich mapach świata. 
Południk greenwich'ski jest śladem płaszczyzny południka, 

z definicji przechodzącej przez zenit, biegun i środek koła 
południkowego, które znajdowało się w jednym z pawilonów 
obserwatorium. Czas średni związany z tym południkiem przy
jęto nazywać czasem uniwersalnym. 

Podchodzimy ze stacji Maze Hill od strony północnej, dla
tego na lewo mamy wschód, zachód zaś -na prawo. Wyryte 
napisy na lewo i na prawo od południka głoszą: 

East longitude West longitude 

Wchodząc na dziedziniec obserwatorium widzimy betonowy 
pas z mosiężną linią południka biegnący przez cały kilkudzie
sięciometrowy plac przed głównym budynkiem, aż do pawi
lonu. 
Tuż przy wejściu, na zewnątrz, wyryto na żelaznej tablicy 

liczbę oznaczającą wzniesienie nad poziom morza w stopach 
(154. 70 feet) oraz w metalowej oprawie miary używane w Zjed
noczonym Królestwie do dnia dzisiejszego: długość "yardu", 
2 stopy, l stopa, 6 cali, i 3 cale. Nad "miarami" zwraca uwagę 
duży zegar z podziałem na ... 24 godziny. Fakt ten należy zali
czyć chyba do osobliwości tego kraju. Turysta obcokrajowiec 
jest nim zaskoczony, ledwie przyzwyczaił się do liczenia czasu 
do południa (np. 11 godzina a.m.) i po południu (np. 3 p.m.); 
we wszystkich rozkładach jazdy występuje podział dwunasto
godzinny,na godziny przed- i popołudniowe, aż tu nagle zegar, 
który pokazuje godziny nigdzie w Anglii nie używane. 

Zbliżając się do budynku obserwatorium, widzimy tabliczkę 
metalową, która obwieszcza, że obserwatorium - to obecnie 
Muzeum Astronomiczne, lub "Dom Flamsteeda" (Flamsteed's 
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' House). Dalej widzimy duży portret założyciela obserwatorium 
i Pierwszego Królewskiego Astronoma w latach 1676-1719. 
Następny napis głosi, iż kamień węgielny został " położony 
w r. 1675. Dalsze tabliczki zawierają objaśnienie, iż muzeum 
zawiera kilka oddzielnych galerii, poświęconych pamięci pierw
szych królewskich astronomów: galeria Flamsteeda, Halleya, 
Maskelyne'a, Ponda oraz w suterynie galeria Herschela. 

Pierwsza z galerii składa się z kilku małych pokoików i sta
nowi mieszkanie Flamsteeda, w którym żył on i pracował. Nie 
ma tu żadnych instrumentów poza dużym globusem niebie
skim, (jakie w owych czasach zwykle konstruowano), z figu
rami alegorycznymi. Przechodzimy przez pokój przyjęć, skrom
ną pracownię, której umeblowanie stanowi duży stół dębowy, 
parę krzeseł, globus i zegar z roku 1691 oraz kominek nie
zbędny w każdym angielskim pomieszczeniu, dający, jak 
wszystkie kominki w Anglii, minimum ciepła, za to dużo kurzu 
i popiołu oraz romantycznego nastroju. W najmniejszym po
koju (około 9 m 2), który służył jako sypialnia widzimy skromne 
łóżko z baldachimem, inkrustowaną komodę i mały stolik. 
W pokoju stołowym: prosty dębowy, ciemny stół, 2 taborety 
i 2 twarde krzesła. W całym apartamencie Flamsteeda uderza 
nadzwyczajna prostota umeblowania, nie widzimy tu ani jed
nego zbytkownego mebla, miękkiego fotela lub choćby krze
sła. Astronomowie owych czasów żyli w warunkach bardzo 
surowych, obywali się bez komfortu, ale mimo to przeważnie 
żyli i pracowali bardzo długo. 

Z galerii Flamsteeda przechodzimy do większej sali, zwanej 
galerią Halleya. Edmund H a l l e y był drugim Astronomem 
Królewskim, następcą Flamsteeda. Zebrano tutaj kilka lunet 
o rozmaitych rozmiarach, na ogół o małych, kilkucentymetro
wych soczewkach i długich tubusach. Montaż tych instrumen
tów był przeważnie azymutalny, chociaż widzimy tu pierwsze 
próby montaży ekwatorialnych, typu angielskiego, tzn. z osią 
godzinną lunety opartą na dwóch słupach. Instrumenty te po
siadają na ogół duże (w porównaniu z samymi lunetami) koła 
godzinne i koła deklinacji, około 70 cm średnicy, widocznie 
po to, aby można było dokładniej odczytywać współrzędne 
równikowe badanych ciał niebieskich. 

W jednej z sal oglądamy ze wzruszeniem watowany płaszcz 
obserwacyjny Maskelyne'a, biały w czerwone drobne paseczki, 
leżący w oszklonej gablocie. W sali tej zgromadzono dużą ilość 
małych instrumentów mosiężnych, co do których trudno współ
czesnemu astronomowi domyśleć się, do czego służyły. Wiele 
z nich posiada nazwy obco brzmiące nawet dla fachowego 
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astronoma. Widzimy tu dziesiątki "nocturnal'ów", prawdo
podobnie odpowiedników zegarów słonecznych, które służyły 
do wyznaczania czasu z pozycji wybranych gwiazd, "polyhe
dralów" (zegary słoneczne w postaci sześcianu; tarcza zegara 
i wskazówka znajdują się na każdym boku) kilkadziesiąt "pin
-gnomonów", składających się z dwóch obręczy prostopadłych 
do siebie i pręta opartego dwoma ostrzami na obwodzie jednej 
z obręczy (prawdopodobnie tym instrumentem można było od
czytywać wysokość Słońca i czas), astrolabia i pierwsze seks
tansy. Ciekawe są tu zwykłe i piętrowe klepsydry odmierzające 
piaskiem odstępy czasu lO-minutowe, 20-minutowe, półgo
dzinne lub też godzinne (te ostatnie składające się z czterech 
szklanych baniek). Instrumentów tych zgromadzono bardzo 
dużo, trudno się nawet zorientować w ich liczbie, jest ich 
prawdopodobnie kilkaset. Wszystkie wykonane bardzo staran
nie, metalowe części przeważnie mosiężne. Uwagę zwracają, 
poza podziałkami i pewnymi informacjami (jakie wówczas 
potrzebne były obserwatorowi w czasie dokonywania obserwa
cji) liczne ozdoby: płaskorzeźby lub wyryte w mosiądzu wzory, 
które rażą oko współczesnego astronoma, jako zupełnie bezce
lowe, a więc zbędne. 
Wśród licznych teleskopów można widzieć np. teleskop o dłu

gim tubusie z mahoniu z ozdobami z kości słoniowej, misternie 
rzeźbionymi. Zwracają uwagę również liczne zegary wahadłowe 
o sekundnikach dwuminutowych i duża ilość rozmaitych typów 
chronometrów morskich. 

Najciekawsze jednak są w muzeum w Greenwich duże in
strumenty, konstruowane i używane przez pierwszych astrono
mów tego obserwatorium. Szczególną uwagę zwraca duży kwa
drant ścienny, ćwiartka metalowego podzielonego koła, o pro
mieniu około 2 metrów. Skonstruował go Abraham S h ar p, 
asystent Flamsteeda w końcu XVII stulecia. Instrument był 
osobistą własnością Flamsteeda i jako taki po jego śmierci 
znalazł się w posiadaniu jego rodziny. W wiele lat potem rząd 
odkupił go i obecnie zdobi ścianę jednej z sal muzeum. Oprócz 
tego dużego instrumentu oglądamy kilka mniejszych kwadran
tów z XVIII stulecia. 

W następnej sali spostrzegamy przede wszystkim duży sek
tor zenitalny Bradleya, skonstruowany w roku 1727 przez 
Gr a h a m a. Sektor ten - to prototyp teleskopu zenital
nego, używanego obecnie do różniczkowych pomiarów odległo
ści zenitalnych, stosowanych w metodzie Talkatta wyznaczania 
szerokości geograficznej. Z pomocą tego instrumentu James 
B r a d l e y (III Astronom Królewski) odkrył zjawisko aberra-
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cji światła gwiazd na podstawie obserwacji w południku gwia
zdy 'Y Draconis. Bradley prowadził obserwacje w latach 1725-
1728 i z początku był przekonany, że· gwiazaa opisuje na niebie 
małą elipsę paralaktyczną o okresie rocznym. Dokładne po
miary na tym instrumencie wykazały jednak, że charakter 
zmian w deklinacji gwiazdy jest inny niż przewidywał. Odchy
lenie było duże, rzędu 20"; wytłumaczyć go ruchem paralak
tycznym nie można było, ponieważ opóźniało się w fazie wzglę
dem tego ruchu o 90°. Długo myślał Bradley co jest przyczyną 
obserwowanego przez niego przesunięcia. Podobno pomysł wy
tłumaczenia obserwowanego zjawiska przyszedł mu nagle do 
głowy, gdy płynąc łódką po Tamizie obserwował kierunek 
odchylenia chorągiewki na maszcie i porównał go z kierun
kiem wiatru. Być może tak było, jednakże podstawę wyjaśnie
nia zjawiska aberracji stanowiły liczne, dokładne obserwacje 
wykonane na precyzyjnym instrumencie. 

Świetne obserwacje Bradleya posłużyły mu do odkrycia jesL:
cze jednego ważnego zjawiska, mianowicie drobnych ruchów 
periodycznych (o okresie około 18,5 lat) osi ziemskiej - nu
tacji, rzędu kilku sekund łuku. 

W jednej z sal schody prowadzą do suteryny, gdzie mieści 
się galeria Herschela. Naprzeciwko wejścia na ścianie, za szkłem 
widzimy duże zwierciadło, o średnicy 120 cm. Pośrodku sali 
rozmaite części mechaniczne, zębate koła itp. Napisy umiesz
czone przy tych częściach głoszą, że są to pozostałości po pierw
szym, wielkim reflektorze, o ogniskowej 12 metrów. Przyrząd 
ten skonstruował sam Wiliaro H e r s c h e l i przez wiele lat 
używał go do obserwacji. Za pomocą niego dokonał swoich 
wiekopomnych prac, które stały się podstawą nowego działu 
astronomii, astronomii gwiazdowej*). Teleskop Hershela nie 
posiadał jeszcze montażu paralaktycznego, tylko azymutalny. 
Obserwator stawał na balkoniku, u wylotu tubusa, około 15 me
trów nad ziemią. Asystent stojąc u podstawy instrumentu, na 
sygnał obserwatora przesuwał korbą instrument w azymucie 
i wysokości, aby obserwator mógł stale mieć w polu widzenia 
ten sam fragment nieba. Podawanie sygnału odbywało się za 
pomocą żelaznego dzwonka, na wzór dzwonów kościelnych. 
Taki masywny dzwonek, "zone-clock", o średnicy około 15 cm 
można oglądać w galerii Herschela. Z wynalazku tego, wpro
wadzonego jako udoskonalenie metod obserwacji, był Herschel 
widocznie bardzo dumny - tabliczka umieszczona przy dzwon
ku głosi, że ta "bell-machine", została wprowadzona do obser
wacji 13 lutego 1784 roku. 

* M. Karpowicz, Urania 1953, str. 254. 
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W tej samej galerii znajduje się 6-metrowy drewniany tubus 
reflektora z roku 1820 oraz osobno na ścianie za szkłem około 
45 cm zwierciadło do niego. Reflektor ten miał ze sobą John 
Herschel na Przylądku Dobrej Nadziei w latach 1833-1838 
i z jego pomocą odkrył ponad 1200 gwiazd podwójnych i wie
lokrotnych oraz jeszcze większą liczbę mgławic na południowej 
półkuli nieba. Rezultatem prac odkrywczych i badawczych obu 
Herschelów, Wiliama i jego syna Johna, były katalogi ponad 
10 000 gwiazd podwójnych i wielokrotnych oraz katalog, uzu
pełniony potem przez Drapera, zawierający 7840 mgławic i gro
mad gwiazdowych. Jak wiadomo, nie były to jedyne prace 
Herschelów. 
Wymieniając te historyczne przyrządy, które w tak wielkim 

stopniu przyczyniły się do postępu badań astronomicznych 
i licznych odkryć, nie można pominąć wodnego teleskopu 
Airy'ego. Instrument wyposażony w dwie libele, przytwier
dzony jest do masywnego, żeliwnego słupa, skierowany do ze
nitu, przypomina nieco teleskop zenitalny. Lunetę napełniano 
wodą i z jego pomocą Airy na jesieni 1871 r. i na wiosnę 1872 
robiąc dokładne pomiary mikrometryczne polożeń gwiazd w po
bliżu zenitu, stwierdził, iż światło posiada tę samą prędkość 
w wodzie co i w powietrzu, "obalił teorię eteru" jak głosi napis 
przy instrumencie. 

Muzeum astronomiczne w Greenwich jest doskonalą ilustra
cją osiągnięć astronomii angielskiej. Instrumentów drobnych 
i większych nagromadzono tu mnóstwo. Oglądając zbiory wi
dzimy jak z biegiem lat zmieniał się charakter obserwatorium: 
od obserwatorium morskiego do placówki naukowo-badawczej 
w wielu dziedzinach astronomii. Można podziwiać pomysłowość, 
pracę włożoną w budowę i precyzję wykonania poszczególnych 
części, szczątków lub całych instrumentów. Wszystkie jednak 
duże teleskopy, narzędzia astrometryczne oraz inne - pomoc
nicze, które nadawały się jeszcze do pracy przy współczesnych 
problemach astronomicznych, zostały rozmontowane i prze
wiezione do nowej siedziby obserwatorium greenwich'skiego 
w Herstmonceux Castle, na południu Anglii, w odległości kilku 
km od wybrzeża kanału La Manche. Tam pracują na nich fa
chowi astronomowie i kształcą się nowe kadry młodych astro
nomów. 

Obecnie obserwatorium w Greenwich, jak każde zresztą mu
zeum, sprawia wrażenie trochę jak gdyby cmentarzyska daw
nej kultury, skłania jednak zwiedzającego do zadumy, budzi 
szacunek i podziw dla wysiłku ludzi, którzy z taką wytrwa
łością krok po kroku gromadzili olbrzymi materiał obserwa-
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cyjny, z pomysłowością i zręcznością konstruowali instrumenty 
oraz z takim talentem znajdywali wyjaśnienie odkrytych przez 
siebie zjawisk astronomicznych. 

GRZEGORZ SITARSKI - War s z a w a 

O WIELKICH ZBLIZENIACH KOMET DO JOWISZA (l) *) 

K iedy w czerwcu 1770 r. Ch. M e s s i er w Obserwatorium 
Paryskim odkrył nową kometę, nie przypuszczał nawet, jak 

ciekawy obiekt obserwuje i ile kłopotu sprawi on potem astro
nomom. Kometa szybko zbliżała się do Ziemi i pod koniec mie
siąca była już widoczna gołym okiem. Na początku lipca zni
knęła w promieniach Słońca i pojawiła się znowu dopiero po 
miesiącu. Jednak jasność jej szybko spadała, kometa oddalała 
się od Ziemi i wreszcie 3 października już jej nie można było 
odnaleźć. 

W okresie widoczności komety Messier zebrał pokaźną liczbę 
dość dokładnych obserwacji, na podstawie których on sam, 
a także inni astronomowie usiłowali wyznaczyć paraboliczną 
orbitę komety. Tutaj jednak natrafiono na nieoczekiwaną trud
ność: żadna orbita paraboliczna nie dawała dobrej zgodności 
z obserwacjami tej komety i wszystkie próby wyznaczenia ta
kiej orbity kończyły się niepowodzeniem. W owym czasie wy
tłumaczenie tego zagadkowego faktu i znalezienie właściwej 
orbity komety nie było proste, nie istniała bowiem jeszcze 
teoretycznie opracowana metoda wyznaczania orbit eliptycz
nych. 

Niezwykle odkrycie Lexella 

W 1777 r. A. I. L ex e l l w Petersburgu podjął się oblicze
nia orbity komety z 1770 r. Kiedy zawiodły wszystkie próby 
wyznaczenia orbity parabolicznej, Lexell zastosował przybli
żoną metodę wyznaczenia orbity eliptycznej podaną przez 
E u l er a. Metoda ta pozwala na znalezienie elementów orbity 
eliptycznej z trzech obserwacji, jeśli znane są uprzednio przy
bliżone wartości długości węzła i nachylenia płaszczyzny orbity. 
Lexell przyjął 8 różnych zespołów takich wartości oraz kilka 
kombinacji po 3 obserwacje komety i otrzymał z tych danych 
całą serię eliptycznych orbit komety. Wszystkie te orbity róż-

• Artykuł został opracowany na podstawie publikacji H. K a z i m i r
e z ak- P o l oń s k d ej: "Osnovnye zadaci issledovanija sblizenij komet 
s bolsimi planetami" (Trudy Instituta TeoretiCeskoj Astronomii, Moskva 
1961, vyp. 7). 
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· niły się nieco między sobą (Lexell wybrał po gruntownej ana
lizie najbardziej prawdopodobną z nich), ale wszystkie miały 
jedną, zdumiewającą wówczas własność: wynikał z nich okres 
obiegu komety wokół Słońca równy tylko około 51/2roku! Tego 
nikt się nie spodziewał. Jedyną znaną wówczas kometą okre
sową była kometa Halleya, ale ta kometa obiegała Słońce 
w ciągu prawie 76 lat. 

Wyniki obliczeń Lexella przyjęto więc z niedowierzaniem. 
Od razu bowiem powstawało pytanie: dlaczego tak jasna ko
meta z tak krótkim okresem obiegu nie była nigdy obserw~"'
wana w czasie jej poprzednich zbliżeń do Słońca i dlaczego 
nie był też obserwowany jej powrót w 1776 r .? 

Aby odpowiedzieć na te pytania Lexell stawia śmiałą hipo
tezę i dla jej potwierdzenia dokonuje prowizorycznych obli
czeń. Oto kometa odkryta w 1770 r. przez Messiera obiega 
Słońce po takiej orbicie, że istnieje możliwość wielkiego zbli
żenia komety do Jowisza, a wtedy orbita tej komety może ulec 
dużym zmianom. Właśnie takie zbliżenie komety do Jowisza 
nastąpiło trzy lata przed jej odkryciem. Poprzednio kometa nie 
mogła być obserwowana z Ziemi z Powodu dużej odległości 
perihelium orbity. Na skutek zbliżenia do Jowisza w 1767 r. 
orbita komety zmieniła się w taki sposób, że odległość perihe
lium zmalała prawie o 2 jednostki astronomiczne, co znacznie 
zbliżyło orbitę komety do orbitv Ziemi. W 1770 r. kometa prze
szła wyjątkowo blisko Ziemi (l lipca odległość komety od Ziemi 
wynosiła zaledwie 0.015 j. a.) i dzięki temu została dostrzeżona 
przez Messiera. W czasie powrotu komety w 1776 r. warunki 
obserwacyjne były znacznie gorsze i kometa przeszła w po
bliżu Słońca niezauważona. 

Nie koniec jednak na tym. Lexell stwierdził, że po nowej 
orbicie, z takim krótkim okresem. kometa obiegała Słońce tylko 
do 1779 r., kiedy to nastąpiło jej drugie zbliżenie do Jowisza. 
Orbita komety znowu uległa wtedy znacznym zmianom tak, że 
kometa ponownie stała się dla obserwacji niedostępna. 

Odkrycie Lexella po raz pierwszy potwierdziło przewidy
waną teoretycznie możliwość wielkich zbliżeń komet do planet 
i związanych z tym poważnych zmian orbity komety. Jeśli 
wziąć pod uwagę, że w owych czasach mechanika nieba do
piero zaczynała się rozwijać i nie były jeszcze znane ani me
tody wyznaczania i poprawiania orbit, ani dokładne metody 
obliczania perturbacji, to należy podziwiać intuicję i przeni
kliwość Lexella. Wyniki jego przybliżonych obliczeń zostały 
później potwierdzone przez dokładniejsze badania, a kometa 
z 1770 r. nosi dziś jego imię. 
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Historia dalszych badań ruchu komety Lexella 

Możliwość wielkich zbliżeń komet do planet postawiła do 
rozwiązania problem obliczenia ogromnych perturbacji wywo
łanych przez planetę w heliocentrycznym ruchu komety. Już 
w 1773 r. D' A l e m b er t wysunął myśl, że w przypadku du
żych zbliżeń ruch komety można by rozpatrywać planetocen
trycznie, tzn. traktować planetę jako ciało centralne, kometę 
jako jej chwilowy księżyc, a Słońce jako ciało zakłócające. 
Myśl tę podjął L a p l a c e wprowadzając do mechaniki nieba 
pojęcie "sfery oddziaływania" planety (chociaż może trafniej
szą byłaby nazwa "sfera predominancji"), uogólnione później 
przez T i s s e r a n d a. 

Z rozważań teoretycznych wynika, że dookoła każdej planety 
istnieje pewna powierzchnia, wewnątrz której grawitacyjny 
wpływ planety jest większy niż wpływ Słońca na kometę. Po
wierzchnia ta niewiele różni się od powierzchni kuli, a jej naj
większy promień Q można obliczyć ze wzoru: 

P=rVm2 

gdzie r jest średnią odległością planety od Słońca, a m masą 
planety wyra:żJoną w jednostkach masy Słońca. Obliczony stąd 
promień sfery oddziaływania Jowisza wynosi 0.322 j. a. (około 
48 milionów km), a Ziemi tylko 0.006 j. a. (895 tysięcy km). 

Laplace podal sposób przybliżonego obliczenia wielkich per
turbacji w heliocentrycznym ruchu komety w przypadku, kiedy 
kometa głęboko wnika do sfery oddziaływania planety. Idea 
metody Laplace'a jest następująca. Przypuśćmy, że kometa 
w jakimś etapie swego ruchu wokół Słońca przechodzi przez 
sferę oddziaływania planety. Na skutek wielkiego zbliżenia do 
planety elementy orbity heliocentrycznej przed wejściem i po 
wyjściu komety ze sfery oddziaływania będą się znacznie róż
niły. Otóż zakładamy, że do chwili wejścia do sfery oddziały
wania planety kometa biegła tylko pod wpływem przyciągania 
Słońca, natomiast wewnątrz sfery oddziaływania podlega tylko 
przyciąganiu planety. Krótko mówiąc, poza sferą oddziaływa
nia planety ruch komety rozpatrujemy heliocentrycznie, a we
wnątrz tej sfery - planetocentrycznie i uważamy, że zmiany 
w elementach h2liocentrycznej orbity komety powstały tylko 
w okresie jej przebywania w sferze oddziaływania planety. 
Laplace przypuszczał, że planetocentryczną orbitą komety jest 
łuk elipsy, w ognisku której znajduje się planeta, okazuje się 
jednak, że w przypadku komet niemal z reguły jest to łuk hi
perboli (ale znany jest przypadek, kiedy jawicentryczną orbitą 
komety była elipsa). 
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Metoda Laplace'a pozwala obliczyć perturbacje w ruchu ko
mety w sposób uproszczony. Elementy orbity otrzymane po 
wyjściu komety ze sfery oddziaływania obrazują tylko cha
rakter zmian, jakich doznaje orbita komety na skutek jej wiel
kiego zbliżenia do planety. 

Po raz pierwszy metodę Laplace'a zastosował B u r ck
h ar d t, obliczając perturbacje w ruchu komety Lexella w cza
sie jej wielkiego zbliżenia do Jowisza w 1767 r. Kometa prze
bywała wówczas w sferze oddziaływania Jowisza około 4 mie
sięcy, a Burckhardt pokazał, że jawicentryczną orbitą komety 
była hiperbola; to samo otrzymał także badając drugie zbliże
nie komety do Jowisza, w 1779 r. Obliczenia Burckhardta 
w zupełności potwierdziły przewidywania Lexella, że niemo
żliwość obserwowania komety z 1770 r. w latach poprzednich 
oraz po roku 1779 daje się wytŁumaczyć ogromnymi zmianami 
orbity komety na skutek jej dwóch wielkich zbliżeń do J owi
sza. Wyniki obliczeń Burckhardta zamieścił w 1805 r. Laplace 
w dziele "Traite de mecanique celeste", jako przykład zastoso
wania swojej metody obliczania perturbacji w przypadku wiel
kiego zbliżenia komety do Jowisza. 
Jednakże w latach 1848-57 obliczenia Burckhardta poddał 

ostrej krytyce znakomity astronom, matematyk i rachmistrz 
U. J. L e V er r i er (dyrektor Obserwatorium Paryskiego, 
"odkrywca" Neptuna). Wskazał on, że Burckhardt popełnił 
błędy metodyczne i rachunkowe przy poprawianiu elementów 
orbity podanych przez Lexella, a także podczas obliczania per
turbacji w okresie zbliżenia komety do Jowisza w 1767 r. Istot·
nie, obliczenia Burckhardta powtórzył w 1857 r. H. D' Ar re s t 
i potwierdził słuszność krytycznych uwag Le Verriera. 

Badania ruchu komety Lexella podjął więc sam Le Verrier 
i w szczególności przeprowadził niezwykle wszechstronną 
i wnikliwą analizę wielkiego zbliżenia komety do Jowisza 
w 1779 r. Już Lexell przewidywał, że na skutek zmian orbity 
wywołanych tym zbliżeniem kometa nie będzie mogła być 
obserwowana podczas następnych powrotów, konieczne były 
jednak dokładne obliczenia dla ostatecznego rozwiązania tego 
zagadnienia. 

Le Verrier zwrócił przede wszystkim uwagę, że istotną rolę 
w takich badaniach odgrywa dokładność elementów orbity po
czątkowej. Lexell znalazł orbitę komety, ale w obliczeniach 
swoich nie uwzględniał perturbacji w ruchu komety w okresie 
dokonywania obserwacji. Tymczasem l lipca 1770 r. kometa 
znacznie zbliżyła się do Ziemi, bo na odległość zaledwie 
0.015 j. a., co wynosi tylko 2.5 promienia sfery oddziaływania 
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Ziemi. Laplace podawał, że do jego czasów żadna kometa nie 
przeszła tak blisko Ziemi jak kometa Lexella (do dziś też nie 
znamy takiej drugiej komety). Ziemia musiała więc wywierać 
dość duży wpływ na ruch komety i nie można tego pominąć 
przy wyznaczaniu jej orbity. 
Dokładną orbitę komety Lexella obliczył w 1842 r. Th. C l a u

s e n, uwzględniając perturbacje w ruchu komety wywołane 
przez siedem planet, od Merkurego do Urana. Le Verrier znał 
pracę Clausena, ale początkowo z jego wyników nie skorzystał; 
oparł się na elementach orbity podanych przez Lexella i po
prawił je obliczając perturbacje wywołane w ruchu komety 
przez Ziemię. Otrzymał oczywiście system elementów nieco 
różnych i mniej dokładnych niż Clausena, ale według Le Ver
riera obydwa systemy są równoważne i nie ma właściwie zna
czenia, które elementy wykorzystalibyśmy dla dalszych badań. 
Rzecz w tym, że ani elementy Lexella ani Clausena nie są dla 
tych badań wystarczająco dokładne i takich elementów w ogóle 
nie można wyznaczyć na podstawie obserwacji z jednego tylko 
pojawienia się komety. A że kometa Lexella była obserwowana 
tylko raz w 1770 r., sprawa wyglądała beznadziejnie. 

Le Verrier znalazł jednak pomysłowe wyjście z tej sytuacji. 
Jeśli na podstawie obserwacji z jednego pojawienia się komety 
_nie można wyznaczyć jednego dokładnego systemu elementów 
orbity, to można znaleźć kilka takich systemów. Wszystkie 
takie orbity będą dawały dobrą zgodność z obserwacjami ko~ 
mety, nie wiadomo tylko, która z nich najlepiej opisuje ruch 
komety w całym okresie jej obiegu wokół Słońca. Le Verrier 
wziął pod uwagę najbardziej czuły i trudny do wyznaczenia 
element, jakim jest połowa wielkiej osi orbity (co wiąże się ze 
średnim ruchem dziennym i okresem obiegu komety wokół 
Słońca) i wprowadził tam pewien zmienny parametr, który po
wiązał potem z innymi elementami opierając się tym razem 
na orbicie Clausena. Zmieniając ten parametr znalazł przeszło 
30 orbit nieznacznie różniących się między sobą i dających 
dobrą zgodność z obserwacjami komety. 

Ta seria nieco różnych orbit była dla Le Verriera podstawą 
do dalszych badań ruchu komety. W celu obliczenia ogrom
nych perturbacji wywołanych dużym zbliżeniem komety do 
Jowisza Le Verrier w zasadzie zachował główną myśl Laplace'a 
polegającą na przejściu do ruchu planetocentrycznego w okre
sie przebywania komety w sferze oddziaływania Jowisza. Ale 
w czasach Le Verriera istniała już opracowana przez L a
gr a n g e' a tzw. metoda wariacji elementów pozwalająca na 
dokładne obliczenie perturbacji w ruchu komety, a G a u s s 
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podał już sposób numerycznego całkowania równań różniczko
wych drugiego rzędu (co z kolei ułatwiało zastosowanie metody 
Lagrange'a). Le Verrier mógł więc udoskonalić metodę La
place'a uwzględniając w heliocentrycznym ruchu komety za
kłócający wpływ Jowisza, a w ruchu jawicentrycznym -
wpływ Słońca. 

Le Verrier obliczył więc najpierw perturbacje wywołane 
w ruchu komety w okresie 1770-79, przy czym słusznie zało
żył, że zmiany elementów wywołane w tym okresie są jedna
kowe dla wszystkich orbit z ustalonej poprzednio serii, i w ten 
sposób otrzymał zespół około 30 orbit na chwilę wejścia ko
mety do sfery oddziaływania Jowisza w 1779 r. W tym mo
mencie przeszedł do ruchu jowicentrycznego, dostał podobny 
zespół orbit hiperbolicznych, dla każdej z nich obliczył w pe
wien uproszczony sposób wpływ Słońca na jawicentryczny 
ruch komety i znalazł wreszcie serię orbit hiperbolicznych na 
moment wyjścia komety ze sfery oddziaływania Jowisza. 

Nastąpił teraz najciekawszy etap badań. Powracając do ru
chu heliocentrycznego Le Verrier otrzymał z kolei serię orbit 
zawierających już ogromne perturbacje w ruchu komety, ja
kich doznawała ona przebywając w sferze oddziaływania J owi
sza. I co się okazało. Jak pamiętamy, różnice w odpowiednich 
elementach orbit początkowych zależały tylko od wartości 
wprowadzonego parametru i były małe, a perturbacje wywo
łane w ruchu komety w okresie l 770-79 Le Verrier uznał za 
jednakowe dla wszystkich orbit. Zatem orbity heliocentryczne 
na moment wejścia komety do sfery oddziaływania Jowiszu 
niewiele różniły się między sobą. Natomiast różnice w helio
centrycznych orbitach po wyjściu komety ze sfery oddziaływa
nia Jowisza były ogromne. Wystarczy powiedzieć, że dla pew
nej wartości parametru, a więc dla jednej z początkowych orbit 
eliptycznych, heliocentryczna orbita komety po jej wyjściu ze 
sfery oddziaływania Jowisza okazała się hiperbolą! Znaczy to, 
że gdyby ta właśnie orbita początkowa była "prawdziwą" orbitą 
komety Lexella w 1770 r., to po zbliżeniu do Jowisza w 1779 r. 
kometa zostałaby wyrzucona z układu słonecznego, bo jej 
orbita pierwotnie eliptyczna zmieniłaby się na hiperboliczną. 

Tak więc Le Verrier udowodnił, że dokładność elementów 
początkowych może mieć wielki wpływ na wynik obliczeń 
perturbacji w przypadku ciasnego zbliżenia komety do Jowi
sza. Ponieważ dla komety Lexella nie można było ustalić jed
nej tylko, wystarczająco dokładnej orbity początkowej, a tym 
samym nie można też było obliczyć jednej tylko, dostatecznie 
pewnej orbity po wielkim zbliżeniu komety do Jowisza 
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w 1779 r. - więc Le Verrier podał tablice wielu takich możli
wych orbit komety. 

Praca Le Verriera rzuciła nowe światło na zagadnienie wiel
kich zbliżeń komet do Jowisza i wielokrotnie była wzorem dla 
przeprowadzenia obliczeń w podobnych przypadkach. Chociaż 
metody rachunkowe Le Verriera mają już dziś znaczenie tylko 
historyczne, to jego tablice orbit komety Lexella są nadal 
aktualne. Mogą one posłużyć do przeprowadzenia próby iden
tyfikacji jakiejś komety odkrytej po roku 1779 i podejrzanej 
o to, że może to być kometa Lexella. Jeśli orbita tej nowo
odkrytej komety "pasuje" do którejś z orbit w tablicach Le 
Verriera, to nie jest wykluczone, że mamy do czynienia z ko
metą Lexella; w przeciwnym wypadku są to dwie różne ko
mety. Oczywiście elementy orbity takiej nowej komety muszą 
być doprowadzone do epoki odpowiedniej dla porównania z ta
blicami. Już sam Le Verrier pokazał w ten sposób, że trzy ko
mety odkryte w latach 1843, 1844 i 1846 nie mają nic wspól
nego z kometą Lexella, wbrew opinii wielu ówczesnych astro
nomów. Kometa Lexella do dziś nie została odnaleziona. 

Co się więc stało z kometą po jej wyjściu ze sfery oddzia
ływania Jowisza w 1779 r.? Tablice Le Verriera nie dają na 
to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wynika z nich jednak, 
że jeśli prawdziwa orbita komety w 1770 r. była bliska orbity 
podanej przez Clausena, to możliwe, że kometa Lexella na 
zawsze opuściła nasz układ słoneczny biegnąc dalej po orbicie 
hiperbolicznej względem Słońca. Niestety, Le Verrier nie roz
porządzał wystarczająco dokładnymi obserwacjami komety, 
a ponadto operował niezbyt ścisłymi wartościami mas Jowisza 
i Ziemi, więc wyniki jego obliczeń nie mogą powiedzieć nic 
pewnego o losach komety po roku 1779. 

W tym samym czasie, niezależnie od Le Verriera, badania 
ruchu komety Lexella prowadził F. B r ii n n o w. Opierając się 
na elementach orbity Clausena Briinnow postawił sobie skrom
niejsze zadanie niż Le Verrier: badał ruch komety na jednej 
tylko orbicie, ale stosując metodę wariacji elementów obliczał 
bardzo dokładnie perturbacje w okresie 1770-79 w celu zna
lezienia najbardziej prawdopodobnej orbity po wielkim zbli
żeniu komety do Jowisza. Wynik jego obliczeń w pewnym 
stopniu pokrywa się z rezultatem badań Le Verriera; od 1779 r. 
kometa prawdopodobnie obiega Słońce po bardzo wydłużonej 
elipsie, której aphelium leży poza granicami naszego układu 
planetarnego. Ponieważ perihelium tej elipsy leży w pobliżu 
orbity Jowisza, kometa zawsze przebywa daleko od Słońca i nie 
może być obserwowana z Ziemi. 
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Rys. l. Zmiany orbity komety Lexella na skutek dwóch wielkich zbliżeń 
komety do Jowisza w latach 1767 i 1779. 

Rys. l przedstawia zmiany orbity komety Lexella na skutek 
dwóch wielkich zbliżeń komety do Jowisza. Przed rokiem 1767 
kometa obiegała Słońce po orbicie (na rysunku średniej roz
miarami), której perihelium leżało zbyt daleko od orbity Ziemi, 
aby kometa mogła być dostrzeżona. Ale 18 marca 1767 r. ko
meta przeszła kolo Jowisza w odległości 0.023 j. a. (jak podaje 
D' Arrest), na skutek czego pierwotna orbita uległa zmianom, 
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dzięki którym zaistniała możliwość zaobserwowania komety 
z Ziemi. Ta nowa orbita, na rysunku najmniejsza, została wy
znaczona z obserwacji komety dokonanych w 1770 r. Wkrótce 
jednak nastąpiły jeszcze większe zmiany orbity, kiedy kometa 
ponownie zbliżyła się do Jowisza 26 lipca 1779 r. na odległość 
zaledwie 0.005 j. a. (według obliczeń Brunnowa). Być może po 
tym zbliżeniu orbitą komety jest teraz elipsa taka, jak ta na 
rysunku największa. 
Zauważmy, że pomimo ogromnych zmian, jakich doznawała 

orbita komety na skutek jej zbliżeń do Jowisza, na orbicie 
zawsze pozostawał punkt, w którym możliwe było ponowne 
spotkanie komety z planetą. Jeśli więc kometa nadal obiega 
Słońce po orbicie eliptycznej, to istnieje prawdopodobieństwo 
następnego zbliżenia do Jowisza, dzięki któremu orbita komety 
znów mogłaby się zmienić w sposób udostępniający dostrzeże
nie komety z Ziemi. Jednak okres obiegu komety wokół 
Słońca może teraz wynosić nawet kilkaset lat i nowa zmiana 
orbity na pewno tak prędko nie nastąpi. Należy więc raczej 
przypuszczać, że kometa Lexella jest już dla obserwacji stra
cona na zawsze. 

KRONIKA 

Potwierdzenie istnienia materii międzygalaktycznej 

Fakty świadczące o istnieniu absorbującej materii międzygalaktycz
nej znane są od dawna. W szczególności w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat F. Z w i ck y posługując się stworz;oną przez siebie modologiczną 
metodą badawczą wykazał, że nie .sposób wyjaśnić obserwowanego roz
mieszczenia galaktyk i tch gromad inaczej niż przez przyjęcie istnienia 
ciemnej, absorbującej (i rozpraszającej) materii między nimi. Zwicky 
podal też liczne fakty świadczące, że skupienia takiej materii występują 
szczególnie często w skupiskach galaktyk, np. w centralnych częściach 
gromad galaktyk. 

Mimo to część astronomów ni·e uznająca metodologicznych podstaw 
podejścia morfologicznego, nie brała pod uwagę tych wyników. Dlatego 
do ostatnich ·czasów ukazywały się prace dotyczące rozmieszczenia ga
laktyk w przestrzeni, a nawet daleko sięgające rozważania dotyczące 
"modeli wszechświata" irnterpretujące dane obserwacyjne przy założeniu, 
że przestrzeń międzygalaktyczna jest idealnie przezroczysta. 

Koniec tego rodzaju błędnym poglądom przynosi praca niemieckiego 
astronoma C. H o f f m e i ster a, który odkrył i zbadał szczegółowo 
obszar nieba o minimalnej liczbie widocznych galaktyk w gwiazdozbiorze 
Mikroskopu (półkula południowa). Fakt dobrej widoczności pojedynczych 
gwiazd w tym kierunku świadczy, że nie jest to obszar przesłonięty 
ciemną mgławicą leżącą wewnątrz naszej GalaiDtyki. Jednocześnie 4 fakty 
wskazują ma to, że nie mamy tu do czynienia po prostu z "dziurą" po
między galaktykami, lecz z realną ciemną chmurą materii międzygalak· 
ty.cznej. Są to fakty następujące: 

l. Ubytek liczby daje się zaobserwować w jednakowym stQpniu za
równo wśród bliskich jak i wśród bardzo odległych galaktyk. 
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2. W rozpatrywanym obszarze zmienia się - średnio biorąc - obser
wowany kształt galaktyk w taki sposóa, iż należy przyjąć, że ich części 
zewnętrzne (bardziej mgliste) stają się niewidoczne. 

3. Powyższy "efekt kształtu" skorelowany jest z "efektem ubytku 
liczby". 

4. W obszarze tym występuje dodatkowe poczerwienienie galaktyk. 
Oceny liczbowe wskazywałyby, że idzie w tym wypadku o chmurę 

ciemnej materii międzygalaktycznej o rozm:i.arach i odległości podobnych 
jak Obłoków Magellana. Chmura ta jest związana z zagęszczeniem ga
laktyk zwanym Grupą Lokalną, do którego należy i nasza Galaktyka. 
Współczynnik absorpcji wewnątrz chmury jest rzędu jednej wielkości 
gwiazdowej. 

K. Rudnicki 
(Wg Zeitschrift fur Astrophysik 55, 46, 1962) 

Diamenty w meteorytach 

Diamenty znaleziono dotychczas w kilku zarówno żelaznych jak i ka
miennych meteorytach. Są one bardzo drobne i np. w syderycie Canyon 
Diablo mają postać krysztalków wymiarów 0.01 mm i mniejszych. W ogóle 
zaś diamenty meteorytów są znacznie mniejsze od diamentów Zliemskich, 
które czasem bywają bardzo duże. Np. sławny Culligan znaleziony 
w 1907 r. w Afryce Feludniowej ważył po swym odkryciu ponad 0.5 kg. 

Powstaje pytanie, jakie wnioski na temat pochodzenia diamentów 
meteorytowych a dalej i samych meteorytów można wysnuć z obecności 
w tych ostatnich węgla krysta1icznego. Na ten temat znajdujemy rozwa
żania kiilku uczonych podane w Sky and Telescope, nr 3/1962, str. 130-131. 

R. N. W e n t orf Jr i H. P. B o v e n ker k uważają, że utworzenie 
się diamentów z węgla niekrystalicznego wymaga ciśnienia co najmniej 
45 000 atmosfer i temperatury znacznie wyższej niż 1000°K. Jeszcze bar
dziej krańcowe warunki muszą istnieć w braku katalizatorów w rodzaju 
żelaza lub chromu. Autorzy ai wysuwają dwie możliwe hipotezy powsta
nia diamentów w meteorytach. Według pierwszej kryształy diamentów 
mogą powstawać przy uderzeniu wielkich kosmolitów kraterotwórczych, 
jak np. przy spadku kosmolitu Canyon Diablo. Druga hipoteza zakłada 
powstanie diamentów w praplanecie, rodzicielce meteorytów. Za pierw
szą hipotezą wypowiadają się E. A n d er s i M. E. L i p s c h u t z. Tmd
ność przyjęcia drugiej hipotezy widzą ci autorzy w tym, że tylko nie
znaczne fragmenty meteorytu Canyon Diablo zawierają diamenty i przy 
tym znalezione zostały tylko w odłamkach z walów krateru. 

Nie podejmuję się tłumaczyć tego ~atniego faktu, jednak hipoteza 
"uderzeniowa" nie wydaje mi się przek ywująca z następujących wzglę
dów. Gdyby powstanie diamentów zwią ne było z wielkim ciśnieniem 
i temperaturą, jakie towarzyszą tworzeniu się kraterów kosmicznych, to 
należało by sądzić, że diamenty zostałyby znalezione również w odłam
kach meteorytów z innych kraterów, tymczasem jak dotąd ich nie wy
kryto. Należy też podkreślić, że diamenty znalezione zostały również 
w meteorytach ze zwykłych spadków (tj. bez powstania kraterów) , jak 
np. w syderycie Toluca, syderytach Magura i Cosby's Creek, a nadto 
w meteorytach kamiennych, jak np. Goalpara, Carcote i Nowy Urej. 
Meteoryty Toluca, Cosby's Creek i Magura, podobnie jak aerolity Carcote 
są znaleziskami, a spadek meteorytu Nowy Urej (spadł w 1886 r.) był 
obserwowany. Pochodzenie meteorytu Goalpara nie jest znane. Nic nam 
nie wiadomo, aby na miejscu znalezienia tych meteorytów wykryte zo
stały jakieś kratery. 
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Zaden z autorów nie wysuwa natomiast hipotezy, aby diamenty mogły 
powstawać w meteorytach przy ich przelocie w atmosferze. Jest to zu
pełnie zrozumiale, ponieważ przy tym przelocie rozgrzewa się tylko 
powierzchnia meteorytów, a ciśnienie w strefie zahamowania (sięgające, 
według niektórych, dziesiątków i setek kilogramów na l cm2) ma, jak 
się zdaje, tylko efekt "kruszący" i nie wywołuje żadnych istotnych zmian 
we wnętrzu odłamów, a w każdym razie nie sięga podanej wyżej granicy 
45 000 atmosfer. 

Jerzy Pokrzywnicki 

Grawitacyjna stabilność grupy galaktyk NGC 7619 

W The Astrophysical Journal (vol. 134 Nr l, 1961 r.) ukazała się cie
kawa notatka amerykańskiego astronoma P. H o d g e'a dotycząca gro
mady galaktyk NGC 7619. Autor dokonywał pomiarów fotometrycznych 
członków gromady, która składa się z pięciu jasnych galaktyk (3 - typu 
E i 2 - typu SO). Dla wszystkich - znane są prędkości radialne. Z tego 
względu jest ona szczególnie dogodną dla badań gromadą. Autor zajął 
się następnie problemem grawitacyjnej stabilności gromady. 

W tym celu stosuje się często tzw. twierdzenie o wiriale, które jednym 
prostym równanti.em wiąże energię kinetyczną i potencjalną układu. Jeśli, 
mianowicie, układ gwiazd (lub gromada) jest stabilny wtedy zachodzi 
równość: 

2T+V = O 
gdzie T - jest energią kinetyczną układu, V - jego energią potencjalną. 

Energie te wyrażają się jako funkcje mas (w przypadku ogólnym -
nieznanych). Autor przyjął stosunki masy do jasności jednakowe dla 
3 galaktyk eliptycznych i jednakowe - dla galaktyk spiralnych. Wiadomo 
jest z obserwacjti bliskich galaktyk (grupy lokalnej), że stosunek masy 
do jasności (M/L) jest inny dla galaktyk spiralnych, inny zaś dla - elip
tycznych. Jeśli ten stosunek dla spiralnych oznaczymy przez n 1 a dla 
eliptycznych przez n 2, to na ogól stosunek n 1/n 2 jest różny od l. Zakła
dając kilka wartości na stosunek n 1/n2 oraz opierając się na twierdzeniu 
o wirriale autor mógł otrzymać masy poszczególnych galaktyk gromady 
oraz stosunki masy d0 jasności dla nich. 

Wartości na masy galaktyk eliptycznych otrzymuje autor kilkadziesiąt 
razy większe niż dla galaktyk bliskich, na stosunek zaś M/ L~ 300, rów
nież wartość znacznie większą niż dla galaktyk bliskich. 

W świetle nagromadzonych danych należy przyjąć, iż albo 
l) masy i stosunki M/L są bardzo duże, znacznie większe niż dotąd 

przyjmowano, 
albo 

2) twierdzenie o wirlale nie stosuje się do grup galaktyk na skutek 
ekspansji materii międzygalaktycznej. 

Maria Karpowicz 

Promieniste utwory wokół niektórych kraterów księżycowych 

Geneza promienistych utworów wokół niektórych kraterów księżyco
wych wciąż absorbuje uwagę astronomów i jest przedmiotem dyskusji. 
Na ogól uważa się, że powstały one z materialu wyrzuconego z odnośnych 
kraterów przy uderzeniu wielkich kosmolitów. Gilbert F i e l d er prze
studiowal dynarnikę tych wyrzutów i doszedł do wniosku, że material 
wyrzucony z krateru Tycho wędrował z prędkością około l km/sek po 
niskich trajektoriach. Nie zgadza się natomiast z hipotez;ą wyrzutu Dins
more A l t er, który na podstawie analizy zdjęć fotograficznych sądzi, że 
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system promienisty Tycho stanowi szczeliny powstałe w skorupie Księ
życa w czasie powstania krateru. 

Natomiast fakt, że wspomniane ,promienie mogą być w ogóle obserwo
wane zwrócił na siebie uwagę J. M. L e w i t t a z Instytutu Franklina. 
Lewitt uważa, że pionowa warstwa materiału promieni Tycho może wy
nosić tylko kilka metrów, a więc w ciągu kilku miliardów lat, które -
jak się przypuszcza - upłynęły od czasu, gdy utworzyła się powierzchnia 
Księżyca, spadek pyłu meteorowego powinien był od dawna "pogrzebać" 
te utwory. Z tych względów autor ten uważa, że system promienisty kra
teru Tycho powstał mniej niż milion lat temu. Z tego płynie dalszy wndo
sek, że akumulacja ,pyłów meteorowych na Księżycu jest znacznie powol
niejsza niż dotychczas sądzono. 
(Wg Sky and Telescope, nr 2/1962, str. 69) 

Jerzy Pokrzywnicki 

Galaktyki o nieznanych prędkościach radialnych 

Dotychczasowe badania bliskich galaktyk przebiegały w sposób przy
padkowy lub co najwyżej łączyły się z pewnymi programami szczegóło
wymi, taki·mi jak badania galaktyk pewnych określonych typów lub 
pewnych gromad galaktyk. W szczególności prędkości radialne tych 
obiektów znane są tylko "na wyrywki", podczas gdy dla wszelkich badań 
statystycznych (np. dla zagadnienia Supergalaktyki) istotne jest posia
danie materiału kompletnego do jakiejś określonej wielkości gwiazdowej 
lub odległości. 

Ostatnio w obserwatorium na górze Falomar sporządzono listę ll1 naj
jaśniejszych (mających wielkość gwiazdową fotograficzną mniejszą niż 
12m.2) lub największych kątowo (średnica większa niż 4 minuty luku) 
galaktyk o nieznanych prędkościach radialnych. Większość stanowią ga
laktyki spiralne, dla których odpowiednie pomiary są trudniejsze niż dla 
eliptycznych ze względu na mniejszą jasność powierzchniową. Na liście 
przeważają galaktyki nieba południowego. Największa jest pewna ga
laktyka w Psach Gończych o średnicy 12 minut, najjaśniejszą - jedna 
z galaktyk nieba poludniowego w Centaurze, o wielkości gwiazdowej 
zaledwie 9m.2. 

Ponieważ pomiarów prędkości radialnych galaktyk można dokonywać 
również w gorszych warunkach widoczności (drgania atmosfery, niebo 
pokryte cirrusami itp.), lista będzie podstawą tzw. obserwacyjnego ,"pro
gramu zlej pogody", wykonywanego dorywczo w czasie, gdy obserwacje 
innego rodzaju są niemożliwe. Udział w programie zgłosiło kilka obser
watoriów. 

K. Rudnicki 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

ANTONI F lASKOWSKI - War s z a w a 

Kamery Schmidta (II) 

2. Rozpowszechnienie się kamer Schmidta i większe instrumenty tego 
typu. 
Mimo znacznych trudności związanych z odpowiednio dokładnym wy

konaniem płyty korekcyjnej , kamery Schmidta rozpowszechniły się 
względnie dość szybko. Już ·np. w roku 1934 Y. V a i s a l a z obserwa-
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torium w Turku (Finlandia) buduje kamerę o średnicy płyty korekcyjnej 
50 cm i odległości ogniskowej zwierciadła 103 cm; przy rozmiarze klisz 
12X12 cm fotograficzne pole widzenia wynosiło 6,7°. Zdjęcia wykonywane 
za pomocą tej kamery przyczyniły się do odkrycia szeregu nowych pla
netoid oraz dostarczyły materialu obserwacyjnego do ustalenia elemen
tów ich orbit. 

Dalszy z bardziej znanych teleskopów Schmidta wykonany został 
w roku 1935 w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym w Pasade
nde. średnica płyty korekcyjnej wynosiła w tym przypadku 46 cm, zaś 
średntca lustra - 65 cm, przy jego ogniiskowej równej 90 cm. Duże 
pole widzenia (9,5°) oraz znaczna światłosiła kamery (otwór względny 
l : 2) umożliwiły wykonywanie szybkich, "patrolowych" zdjęć nieba. 
W ciągu około 3,5 roku odkryto w ten sposób 12 gwiazd supernowych, 
których widmo mogło być następnie dokladnie przebadane przy pomocy 
spektrografów 2,5-metrowego teleskopu obserwatorium na Mt. Wilson. 
Cenne rezultaty dało również zastosowanie tego instrumentu do badań 
Drogi Mlecznej. 

Wyniki uzyskane przy pomocy tej 46 cm kamery zachęciły do wyko
nania instrumentu o jeszcze większych rozmiarach. Wykonany również 
w Pasadenie teleskop posiadał płytę już o średnicy 122 cm oraz otwór 
względny l : 2,5. Przy wymiarach klisz 36X36 cm pole widzenia wyno
siło 6°, zaś 10 minutowa ekspozycja umożliwiła uchwycenie na kliszach 
gwiazd 20 wielkości, czyli około 400 000 mzy mniej jasnych od najslab
szych dostrzegalnych jeszcze gołym okiem (6m). Z ważniejszych prac 
przeprowadzonych przy pomocy tej kamery wymienić należy wykonanie 
fotograficznego atlasu nieba. W tym celu cała część nieba widoczna 
z obserwatorium na Mt. Falomar (gdzie zainstalowano omawiany tele
skop) została dwukrotnie sfotografowana, przy czym zdjęcia wykonano 
raz przy użyciu filtru czerwonego, drugi zaś przy zastosowaniu filtru 
niebieskiego. Zdjęcia te, na których uchwycono ogółem około 500 mi
lionów gwiazd oraz około 10 milionów mgławic, stanowią nader cenny 
materiał badawczy; jeden egzemplarz powyższego atlasu znajduje się też 
w posiadaniu Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk w War
szawie. 

Prócz wyżej wspomnianych, do chwili obecnej wykonano cały szereg 
kamer Schmidta znaczniejszych rozmiarów (w tablicy l zestawiono nie
które z nich), przy czym w produkcji zdecydowanie przodowała firma 
Perkin & Elmer. Ale i znana firma Carl Zeiss (Jena) ma także w tym 
zakresie duże osiągnięcia. W okresie powojennym w zakładach tych 
wykończono (1954) dużą kamerę dla obserwatorium w Hamburgu-Berge
dorfie, a szczególnym osiągnięciem jest wykonanie największej w chwili 
obecnej na świecie kamery Schmidta ,posiadającej płytę korekcyjną o śre
dnicy 134 cm, przy średnicy zwierciadła 200 cm (tablica 1). Teleskop ten 
stanowi własność Niemieckiej Akademii Nauk i ustawiony został w Tau
tenbergu (Obserwatorium im. K. Schwarzschilda), w niewielkiej odległo
ści od przemysłowo-uniwersyteckiego miasta Jeny w Turyngii; otwarcie 
nowozałożonego obserwatorium nastąpiło w dniu 19 października 1960 r. 

Powyższy teleskop cechuje szereg interesujących rozwiązań zarówno 
jeśli chodzi o konstrukcję optyczną, jak i budowę części mechanicznych. 
Schemat optyczny teleskopu podany został na rysunku 4. Światło po 
przejściu płyty korekcyjnej (l) pada na sferyczne lustro główne (2) o śred
nicy 2 m i grubości 30 cm; ,płyta do wykonania zwierciadła odlana została 
w zakładach VEB Schott & Gen. (Jena) ze szkła ZK-7 (kron cynkowy), 
odznaczającego się niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
Dla uniknięcia uginania się lustra, ciężar jego rozłożony został na 18 urzą-
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Tablica 1. Dane dotyczące niektórych dużych kamer Schmidta -

l 
Srednica (cm) Otwór Fotogra- l 

l 

względ. ficzne Wykonawca optyki 
płyty z w l er- ( światło- pole wi- Obserwatorium U w a g l 

- 1 l 
korek. ciadla siła) dzenla 

2 3 4 s s 7 8 

l. 203 l 249 

l 
1:3,7 - Grubb-Parsons 

Obs . Greenwich, Herst-
monceux 

2. 1SO 1SO 1:2,S - Fecker, Plttsburgh Obs. Harvard (USA) niewykończony 

3. 134 200 1:3 s• c . Zeis>, Jena 
c . Schwarzschlld Obs., własność Niemlecklej 

Tautenburg (NRD) Akademii Nauk 

4. 122 183 1:2,5 s• Hendrlx, Dalton O b serw a tor i urn na M t . 
Dietz Falomar (USA) 

5. 1CO 150 1:3 - Askanla, NRF Obs. Cag ical. Wenezuela 

s. 80 120 50 
Obs. Hamburg-Berge- l 

1:3 C Zeiss, Jena dorf (NRF) 

81 
Boyden !';ta tion(Harva r d 

Baker-Schmidt, .,ADH-

7. 90 1: ,8 4,5° Perkin & Elmer Obs.), P!d. Afryka 
teleskope" pryzmat 
obiekt o ó 84 cm 

l 
Obs. Uniwerst. S t. A n -

Sch midt-Cassengraln w g l 
8. 7S 9S ,S 1:3 - - drews w Dundee 

projektu E . H. Lin-
f o ot• a 

9. SS 7S 1:3,5 - - Obs . Tonanzitla (Meksyk) 
pryzmat o kącie łamią-

cym 4° 

10. S3 7S 1:3 ,5 - Perkin & Elmer 
Obs. Lowell'a, Flagstaff 

(USA) 

11. S1 91 ,S 1:3,S s• Perkin & Elmer 
Harward Ob s. , Agasslz .,Jewett teleskope" 

Statlon 

s• Portag;e Lake Obs .. Univ. 
pryzmaty obiektywowe 

12. s 91 ,> 1:3,S PP.rkin & Elmer of. Michigan (USA) 
o kątach 4° l s• oraz 
O S1 cm 

13. S1 91,S 1:3 - Pe nn Optical com p . O b s. Gran Sasso (Włochy) 

61 S,2° 
Warner & swassey Obs ., 

pryzmat obiektywowy 

14. 91,S 1:3,S c. A. Lundin Clevela nd (USA) 
O S1 cm, kąt 4°, .,Bur-
rell telescope" 

1S. S1 S1 1:3,4 - Perkin & Elmer 
A. J. Dy er O bs., Na sh-

vill e (USA) 

1G. s o 60 1:5 3,2° l B. Schmidt 
Obs. Hamburg-Ber ge-

l l 

dorf (NRF) 

l Obs. Uniw. Toruńskiego, 
własność Folsklej Aka-

17. - - - - c. Zeiss, Jena Piwnice k. Torunia 
dernil Nauk: urucho-

l 
miony w marcu 1962 r . l 

Uwaga: poszczególne źródła literaturowe podają nie co różniące się dane odnośnie niektórych pozycji zamieszczonych w ko
lumnacn 4 i s . 

q 
::;l 
;l> 
z ....., 
;l> 

"' _, _, 
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dzeniach podtrzymujących o specjalnej konstrukcji. Po odbiciu się od 
lustra (2), światło fotografowanych obiektów pada na kliszę (3); przy 
średnicy płyty korekcyjnej 134 cm oraz odległości ogniskowej zwier
ciadła równej 400 cm, wolne od winietowania pole widzenia wynosi 
3,4° X 3,4° (23 X 23 cm). 

Rys. 4 

Po usunięciu płyty korekcyjnej teleskop może być w zasadzie używany 
w układzie Newtona (czynna średnica zwierciadła równa pełne 2 m), 
co wymaga jednak umieszczenia przed kliszą specjalnego, soczewko
wego układu korekcyjnego. Zastosowanie przekorygowanego zwierciadła 
hyperbolic=ego (4) o średnicy 40 cm, ,pozwala stosować teleskop w ukła
dzie Cassegraina (odległość ogniskowa 21 metrów), względnie w układzie 
"coude" (ogniskowa 92 m). Dla doprowadzenia światła do ogniska, 
w układzie Cassegraina (6) służy włączone w bieg promieni płaskie lu
stro (5), podczas gdy w przypadku obserwacji w układzie "coude" rolę 
tą spełniają płaskie zwierciadła (7), (8), (9), oraz (10). 

Interesująca jest także konstrukcja mechanicznych części teleskopu. 
Wystarczy wspomnieć o urządzeniach kompensujących wpływ zmian 
temperatury (utrzymywanie stałej odległości klisza-zwierciadło) oraz 
o specjalnym rozwiązaniu lożyskowania osi rektascensji, co pozwoliło 
do tego stopnia zmniejszyć siły tarcia, że przy ciężarze części ruchomych 
równym 65 ton, do napędu osi godzinnej mógłby wystar.czyć silnik o m ocy 
zaledwie 25 watów (0,034 KM). Osiągnięte to zostało przez doprowadzenie 
do lożyska oleju pod ciśnieniem 20 aim, w ten sposób, że oś godzinna 
"ślizga" się niejako na warstewce oleju o grubości 0,05 mm (sposób ten 
zastosowano poprzednio w przypadku 5 m teleskopu obserwatorium 
na Mt. Palomar). Oczywiście zmniejszenie sił tarcia i jego nierówno
mierności pozwoliło uzyskać specjalnie równomierny ruch narzędzia 
prowadzonego w trakcie wykonywania zdjęć zgodnie z pozornym obro
tem sklepienia niebieskiego. Uzupełnieniem teleskopu jest cały szereg 
instrumentów pomocniczych, jak spektografy o różnej dyspersji (od 75 
do 2 A na l mm długości widma), mikroskop błyskowy, sier;eokompa
rator i wiele innych. 

Powyższa kamera nie długo już jednak pozostanie największą na świe
cie, gdyż na ukończeniu znajduje się teleskop Schmidta o średnicy płyty 
korekcyjnej 203 cm i otworze względnym l : 3,7, budowany przez znaną 
angielską firmę Grubb & Parsans dla Greenwich Observatory w Hersi
monceux. Płyta na zwierciadło (śr dnicy 249 cm i grubości 41 cm) odlana 
została jeszcze w okresie przedwojennym w zakładach Coming Glass 
Company (USA) ze szkła "Pyrex", odznaczającego się korzystnie niewiel-
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kim współczynnikiem rozszerzalności termiemej; pierwsze badania op
tyczne zwierciadła przeprowadzane były już w roku 1953. Szkło "Pyrex" 
jest szkłem borowo-krzemianowym o specjalnie wysokiej (80,5°/o) zawar
tości krzemionki, która nadaje mu właściwość znacznie niższej rozsze
rzalności termicznej, niż to ma miejsce w przypadku zwykłego szkla 
kronowego; niska zaś rozszerzalność zmniejsza wydatnie wrażliwość 
zwierciadła na zmiany temperatury w trakcie dokonywania zdjęć. 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Fryderyk Argelander 

Milośnikom astronomii, a zwłaszcza obserwatorom gwiazd zmiennych, 
znane jest nazwisko niemieckiego astronoma Ar g e l a n d er a. Jest 
on twórcą wizualnej metody oceniania jasności gwiazd, która nosi jego 
nazwisko. Metoda ta została następn~e udoskonalona przez Holendra 
N i j l a n d a i Rosjanina B l aż k o. W astronomH stosowana ona jest 
do dziś przy obserwacjach gwiazd zmiennych i wyznaczaniu jasności 
komet. 

Fryderyk Wilhelm August Argelander urodził się w dniu 22 marca 
1799 r. w Klajpedzie (należała ona kiedyś do Niemiec i nosiła nazwę 
Memel). Gimnazjum ukończył w Elblągu, a studia wyższe na uniwersy
tecie w Królewcu, gdzie był uczniem słynnego B e s s e l a. W 1823 r . 
Argelander zostaje asystentem a następnie dyrektorem obserwatorium 
w Turku (szwedzkie Abo). W obserwatorium tym wyznaczył pozycję 560 
gwiazd, których katalog wydal w 1835 r. Po pożarze obserwatorium 
w Turku powierzono mu misję założenia nowego obserwatorium w Hel
sinkach (szwedzkie Helsingfors). Wreszcie w 1836 r. zostaje powolany 
do nowopowstałego obserwatorium w Bonn, gdzie w latach 1837-1841 
obserwował gwiazdy zmienne. Obserwacje astronomiczne prowadzi 
w Bonn aż do chwili zgonu w dniu 17 lutego 1875 r. Był on członkiem 
wielu towarzystw naukowych, a w 1851 r. został członkiem korespon
dentem Akademii Nauk w Berlinie. 

W 1843 r. Argelander wydal w Berlinie atlas nieba wraz z katalogiem 
gwiazd. Atlas ten "Uranometria nova" zawiera 18 map, a obejmuje 
3256 gwiazd widocznych gołym oMem w EurQPie środkowej. Zaś znany 
wielki atlas nieba "Atlas des nardlichen gestirnten Himmels fii,r den 
Anfang des Jahres 1855" wydal w Bonn 1863 r. wspólnie z S c h o n
f e l d e m. Zawiera on 40 map, a obejmuje 324198 gwiazd do 9.5 wiel
kości gwiazdowej, położonych na sferze niebieskiej od bieguna pólnocnego 
do kola deklinacyjnego -2°. Jest to owoc wieloletniej pracy Argelandera 
i jego pomocników. 

St. R. Brzostkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

Japońska legenda o Słońcu i Księżycu 

W związku z artykułem St. R. Brzostkiewicza "Księżyc w podaniach 
i wierzeniach ludowych" zamieszczonym w nr . 7 "Uranii" z br., przy
pomnialem sobie piękną legendę o dziejach Słońca i Księżyca, z którą 
zapoznałem się przed wielu laty w czasie swego pobytu w Japonii. Le-
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genda ta stanowi dogmat i religijno-państwowe credo wszystkich Ja
pończyków. Ponieważ piszę z pamięci, więc w opowieści tej mogą być 
pewne nieścisłości, za które przepraszam Czytelników. 

Otóż bogini Słońca, Ama-Terrasu, miała wiele przykrości od swego 
brata Księżyca, Susa-no-o-no-Mikoto. Uganiał się on za siostrą po nie
bie i tak jej dokuczał, że wreszcie zrozpaczona Ama-Terrasu porzuciła 
swoj pałac i ukryła się w ciemnej jaskini, aby uchronić się od prześla
dowań brata. Ciemności zapanowały na Ziemi i żadne perswazje bogów 
nie zdołały skłonić bogini Słońca do wyjścia z jaskini. Aż wreszcie zna
leziono na nią sposób: wniesiono do jaskini ducże, okrągłe zwierciadło, 
a gdy Ama-Terrasu spojrzała w nie przez ciekawość i ujrzała swe piękne 
oblicze, wówczas, aby lepiej widzieć, podeszla bliżej. Wtedy zwierciadło 
odsunięto w stronę wyjścia z jaskini, Ama-Terrasu posunęła się za nim 
i tak stopniowo wyniesiono wreszcie zwieociadla z jaskini i w ten spo
sób wywabiono boginię Słońca na Ziemię. Od tego czasu żadna niewia
sta nie może przejść obok zwierciadła, żeby się me zatrzymać i nie spoj
rzeć w nie. Okrągłe zwierciadło, dziwnie przypominające monstrancję 
w naszych kościołach, stanowi jedno z głównych świętości na ołtarzach 
świątyń szintoistycznych.*) 

Wnuk bogini Słońca Ama-Terrasu, Dżimu-Tenno, był pierwszym ziem
skim cesarzem Japonii. Nie zmarł on, lecz został żywym wzięty do nieba, 
a stało się to podobno 11 lutego 660 r. p.n.e. Od niego też wywodzi się 
ród cesarzy Japonii. Obecnie panujący cesarz Hiró-Hitó jest 126 potom
kiem bogini Słońca Ama-Terrasu. 

Legenda ta, zarówno jak i inne legendy, mity i podania religijne nie 
są owocem czystej fantazji, w ich podstawie tkwi ziarno prawdy. Już 
dawno zauważono, że ,piękna legenda o Ama-Terrasu jest opowieścią 
o zaćmieniu Słońca przez Księżyc. Możliwe, że zdarzyło się ono wów
czas, ki1edy Słońce w swym ruchu po niebie weszło do jakiegoś "wą
wozu" (jaskini) wśród rozgałęzień w Drodze Mlecznej. Daty tego za
ćmienia, niestety, ustalić nie podobna. 

Opowieści o dawnych pradziejach w załamaniu się przez pryzmat wie
ków i mnogich pokoleń mogły przybrać zabarwienie fantastyczne. Za
daniem dzisiejszej Nauki - a raczej Nauki jutra - jest odtworzenie 
prawdziwego oblicza tych dziejów. P ochodzenie wielu postaci bóstw 
olimpijskich zostało w ten sposób ustalone, a obecnie badania prehisto
ryczne sięgają już do kilkunastu tysięcy lat przed naszą erą. 

M . Kamieński, Kraków 

P. T. M. A. szkołą obserw atorów 

Artykuł prof. Z o n n a pt. "Rola milośnika astronomii" (Ur ania 
11/1961, str. 322) za~nicjowal bardzo ciekawą i pożyteczną dyskusję. Warto 
bowiem zastanowić się nad tym zagadnieniem. Jak wiemy celem naszego 
Towarzystwa jest "popularyzacja nauki Kopernika w Jego ojczy:hn:ie". 
Zasadniczo postulat ten nasze T~owarzystwo spełnia, z tym jednak za
strzeżeniem, że należałoby bardziej rozwinąć działalność obserwacyjną 
miłośników. Temu zagadnieniu PTMA dot)'lchczas zbyt mało poś~ęcalo 
uwagi. Można właściwie powiedzi,eć, że gdyby nie prof. M er g en t a
l er i dr Wrób l e w s ki, to milośnicy-obserwatorzy nie byliby 
w ogóle zorganizowani. Niektóre oddziały PTMA nastawiły się wyłącz
nie na działalność odczytową. Niestety, odczyty te nie zawsze cieszą się 

*) Szintoizm - narodowa religia Japonii, polegająca na ubóstwianiu 
sil przyrody, a przede wszystkim Słońca. 
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powodzeniem i w wielu wypadkach frekwencja na nich jest bardzo 
mała (6-10 osób). Dziwić się temu zbytnio nie należy, o ile bowiem od
czyty z innej dziedziny (np. dra Z a b i ń ski e g o o życiu zwierząt) są 
zrozumiale dla szerszego ogółu, to odczyty astronomiczne (i w ogóle na 
temat nauk ścislyrch) wymagają odpowiedniego przygotowania i pewnego 
wysiłku ze strony słuchacza. Wydaje się więc, że na kilka dni przed od
czytem należaŁoby urządzać masowe poka:zy nieba. Widok gór na Księ
życu czy też pierścieni Saturna robią duże wrażenie i są najlepszą "re
klamą". A co ważne, pobudzają ciekawość i wiele pytań, na które od
powiedź znaleźć można w odczycie. Należałoby również wykorzystywać 
zjawiska astronomiczne jak np. zaćmienia i w przede dniu tych zjawisk 
organizować odczyty na ich temat, zaś w dniu zjawiska urządzać ma
sowe ich pokazy za pomocą lunet. 

Ale przecież działalność PTMA to nie tylko odczyty. Należy wyko
rzystać fakt, że bogowie dla milośników gwiaździarstwa byli bardzo ła
skawi (mogą nam tego pozazdrościć milośnicy innych nauk). Przecież la
boratorium astronoma - niebo, jest to samo tak dla astronoma zawodo
wego jak i miłośnika. Z tego też względu PTMA winno więcej uwagi 
poświęcać milośniczym obserwacjom. Nie chodzi tu oczywiście o "ga
pienie się na niebo" jak to nazywa prof. Zonn, ani też o obserwacje 
w rodzaju takich, których świetny przykład w bratnim miesięczniku 
"Rise Hvezd" dał Zdenek K v i z: " ... kiedy wczoraj bylem z babcią na 
spacerze, to widziałem jak świecił Syriusz. Bardzo mrugał i zmieniał 
barwy, a było to dokładnie o godzinie 20 i 30 min., bowiem zegar na 
wieży wybijał właśnie godziny". Zrozumiałe jest, że milośnikowi trudno 
jest oprzeć się pokusie, aby podczas pogodnej nocy nie skierować swej 
lunety na Księżyc czy też Saturna. Zaś odszukanie na niebie na podsta
wie katalogu gwiazd lub atlasu, jakiejś mgławicy lub gromady gwiazd 
daje miłośnikowi wielką satysfakcję. Jednak systema-tyczne obserwacje 
o wytkniętym z góry celu i programie są o wiele ciekawsze i dają mi
łośnikowi dużo więcej wrażeń. Ma on jednocześnie przyjemność, że cho
ciaż w ten skromny sposób przyczynia się do rozszerzenia naszej wiedzy 
o Wszechświecie. Pewnie, że obserwacje takie wymagają ze strony obser
watora większego wysiłku i wyrzeczeń. Wiem z własnego doświadczenia, 
że nieraz przy niepeWi!1ej pogodzi-e aby nie stracić "dnia słonecznego" , 
rezygnuję z kina lub spaceru. Poza tym systematyczne obserwacje obra
nego obiektu skłaniają milośnika do pogłębienia swej wiedzy. Przy okazji 
"głośnych" zjawisk astronomicznych (np. ootatniego złączenia pięciu pla
net) rsąsiedzi zwracają się do niego o bliższe szczegóły i wyjaśnienia. 
A podczas takiej bezpośredniej rozmowy miłośnik a~stronomii ma moż
ność popularyzo,wać naukę o niebie, i to nieraz z większym skutkiem 
niż niejeden odczyt. 

Słuszną więc propozycję dal p. S l o w i k z Krakowa (Urania 2/1962, 
str. 43), aby przy PTMA utworzyć Centralne Sekcje Obserwacyjne, które 
publikowałyby obserwacje swych członków we własnym Biuletynie. Wy
daje się, że projekt ten należy przeobrazić w rzeczywistość i to jak naj
szybciej, nawet gdyby to miało być rk;osztem podniesienia wysokości 
składki członkowskiej. Korzyść z tego dla miłośników-obserwatorów by
łaby ogromna. Możnaby bowiem prowadzić odpowiednie szkolenie obser
watorów, którzy dotychczas obserwują "jak kto umie", a tym samym 
podnieść jakość obserwacji. Słuszny więc wydaje się wniosek, aby ob
serwacje milośnicze były jednym z zasadniczych celów naszego Towa
rzystwa a PTMA stało się szkołą obserwatorów. 

St. R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górn. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Wrzesień 1962 r. 

Wieczorem dość nisko nad zachodnim hory
wntem świeci pięknym blaskiem Wenus. Cie
kawe, że chociaż w tym miesiącu Wenus osiąga 
największe odchylenie kątowe od Słońca, jej 
widoczność jest jednak zmacznie gorsza niż 
w lipcu i sierpniu. Dzieje się tak dlatego, że 
Wenus znajduje się teraz na części swej orbity 
położonej pod płaszczyzną ekliptyki, w związku 
z czym zachodzi niewiele później niż Słońce. 
W podobnej sytuacji jest także w tym miesiącu 
Merkury, z tego powodu praktycznie niewi
doczny. 

Saturna możemy obserwować w pierwszej po
łowie nocy w Koziorożcu, Jowisz świeci przez 
całą noc w Wodniku, a Mars wschodzi okolo 
pólnocy w Bliźniętach. Pozostale planety są nie
widoczne. 

Tak więc najciekawsze będą nadal obserwa
cje Jowisza wraz z jego czterema księżycami 
galileuswwymi. Polożenia tych księżyców wzglę
dem tarczy planety odczytamy z wykresu, a do
kładniejsze momenty wielu zjawisk w ich ukła
dzie podawane są w odpowiednim dniu. Przez 
większe lunety możemy też odnaleźć dwie plane
toidy okolo 10 wielkości gwiazdowej, Hygieę 
i Parthenope, które przebywają w tej samej 
okolicy nieba co Jowisz. 

l d7h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księ
życem. 

3d4h Zlączenie Wenus z Księżycem. Wieczo
rem obserwujemy planetę i sierp Księżyca nad 
zachodnim horyzontem. Tego dnia o 7h Wenus 
znajdzie się w największym wschodnim ,odchyle
niu od Słońca w odległości 46°. 

3/4d Obserwujemy przejście 2 księżyca i jego 
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 znika 
na tle tarczy planety o Qh47m, a jego cień poja
wia się o Qh57m. Księżyc 2 ukaże się znowu 
o 3h31m, a jego cień zejdzie z tarczy Jowisza 
o Jh43m. 

5/6d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą 
planety, a później w jej cieniu. Ukaże się nagle 
blisko prawego brzegu tarczy (patrząc przez lu
netę odwracającą) o 2lh53.m9. W tym czasie do 
brzegu tarczy Jowisza zbliża się z jednej strony 
księżyc l, a z drugiej księżyc 4. O 3h43m nastąpi 
zakrycie l księżyca przez tarczę planety, a księ
życ 4 rozpocznie swoje przejście na tle tarczy 
już po zachodzie Jowisza w Polsce. 

6/7d Obserwujemy przejście dwóch księżyców 

' 
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i ich cieni na tle tarczy Jowisza. O 20h46m znika na tle tarczy planety 
księżyc 3, a o 2lh22m pojawia się na niej jego cień. Księżyc 3 ukazuje 
się znowu o OhBm, a jego cień opuszcza tarczę planety o Qh51m. Prawie 
w tym samym czasie (o Oh5Qm) księżyc l dosięga brzegu tarczy Jowisza 
i rozpoczyna swoje przejście na jej tle, a o lhQm pojawia się cień l księ
życa. Księżyc ten kończy swą wędrówkę o 3h7m, a jego cień o 3hl7m. 

7/Bd będziemy świadkami początku zakrycia i końca zaćmienia l księ
życa Jowisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy o 22h9m, a ukaże 
się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu tarczy o Oh37 .m3. 

Bd Wieczorem na tarczy Jowisza widoczny jest cień l księżyca. Sam 
księżyc jest niewidoczny na tle tarczy i ukazuje się o 2lh32m. Jego cień 
schodzi z tarczy planety o 2lh46m. 

lOdlBh Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca 
w odległości 37°. Zaraz po zachodzie Słońca możemy próbować odnaleźć 
Merkurego bardzo nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem. 

Ud Nad ranem obserwujemy początek przejścia 2 księżyca i jego cie
nia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy pla
nety o 3hlm, a jego cień pojawi się na niej o o 3h33m, O 5h niewidoczne 
złączenie Saturna z Księżycem. 

12/13d O 2lh6m księżyc 2 Jowisza kryje się za tarczą planety. Pojawi 
się nagle z cienia planety o Qh31,m1 w pobliżu prawego brzegu tarczy. 
Księżyc ziemski bliski pełni przeszkadza w obserwacjach swym bla
skiem; o 6h nastąpi jego zlączenie z Jowiszem. 

13/14d Po pólnocy nastąpi początek przejścia dwóch księżyców i ich 
cieni na tle tarczy Jowisza. O Qh2m rozpoczyna przejście i jest od tej 
chwili niewidoczny księżyc 3, a o lh24m pojawia się jego cień . O 2h34m 
dochodzi do brzegu tarczy planety i znika na jej tle księżyc l; jego cie!'t 
pojawi się o 2h55m. Od tego więc momentu po tarczy Jowisza wędrują 
cienie dwóch jego księżyców, a same księżyce są niewidoczne na tle tar
czy. Koniec tych przejść nastąpi już po zachodzie Jowisza w Polsce. 

14115d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza. Księżyc l skryje się za tarczą Jowisza o 23h53m, a pojawi się 
nagle z cienia planety blisko prawego brzegu tarczy o 2h32.ml. 

15d Wieczorem księżyc l i jego cień rozpoczynają wędrówkę po tarczy 
Jowisza. Księżyc dochodzi do brzegu tarczy o 2lhOm, a jego cień pojawi 
się na niej o 2lh24m. Księżyc kończy swoje przejście o 23hl7m, a jego 
cień o 23h4lm. 

16d Wieczorem nie widać w pobliżu Jowisza księżyca l, który ukryty 
jest za tarczą planety, a potem w jej cieniu i ukaże się nagle z prawej 
strony, blisko brzegu tarczy, o 2lhOm.7. 

19 120d Za tarczę Jowisza przechodzi dziś księżyc 2. Jego zakrycie na
stąpi o 23h22m, a koniec zaćmienia o 3h8m.5. 

2ldNad ranem do brzegu tarczy Jowisza zdążają dwa jego księżyce. 
Pierwszy dojdzie i zniknie na tle tarczy księżyc 3 (o Sh2Qm), a następnie 
księżyc l (o 4hl9m). lch cienie pojawią się na tarczy planety już po za
chodzie Jowisza w Polsce. 

21/22d Ciekawa noc dla obserwacji Jowisza. Wieczorem nie widać kolo 
Jowisza jego księżyca 2, natomiast widoczny jest na tarczy planety cień 
1ego księżyca. Księżyc 2 pojawi się o 2lh8m, a jego cień ukończy swą 
wędrówkę o 22hl2m. Księżyc 2 oddala się więc od brzegu tarczy i mija 
się z księżycem l, który tymczasem właśnie się do niej zbliża. O lh38m 
nastąpi zakrycie l księżyca, który po przejściu poza tarczą planety ukaże 
się nagle z jej cienia o 4h26m.9. 

22dl5h Złączenie Marsa z Księżycem. O 20h zlączenie Wenus z Nep
tunem. 
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22/23d Tej nocy warto skierować lunetę na Jowisza. Zaraz z wieczora 
o 19h5lm znika na tle tarczy planety księżyc 4, a o 22h45m idzie w jego 
ślady księżyc l. Koło Jowisza widoczne są więc wtedy tylko dwa jego 
księżyce. O 23hl9m na tarczy planety pojawi się cień l księżyca, a o 23h46m 
kończy swoje przejście i staje się widoczny księżyc 4. Księżyc l ukazuje 
się o lh2m, a jego cień nadal jest widoczny na tarczy planety. Widzimy 
więc już wszystkie cztery księżyce Jowisza i niemal zdążyliśmy zapom
nieć o przejściu księżyca 4 na tle tarczy planety, kiedy dopiero teraz 
o lhlQm pojawia się na niej jego cień . Tak znaczna różnica w momentach 
przejść samego księżyca 4 i jego cienia tłumaczy się dużą odległością 
tego księżyca od Jowisza. Cień księżyca l schodzi z tarczy planety 
o lh36m, a cień księżyca 4 dopiero o 5h15m (już po zachodzie Jowisza 
w Polsce). 

23d14h36m Słońce wstępuje w znak Wagi i jego dlugość ekliptyczna 
wynosi 180°; mamy początek jesieni astronomicznej. Wieczorem o 20h4m 
obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza, a o 22h55m.6 koniec 
zaćmienia tego księżyca , który ukaże się nagle z cienia planety blisko 
prawego brzegu tarczy. 

24h4h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem koło Jowisz:t 
nie widzimy księżyca 3, natomiast na tarczy planety widać cień księ
życa l. Cień opuszcza tarczę o 20h5m, a księżyc 3 ukryty początkowo 
za tarczą , a potem w cieniu planety, ukaże się nagle z prawej strony 
o 22h59m.5. 

26d3h Niewidoczne złączenie Księżyca z Uranem. 
26/27d Po północy nastąpi początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez 

tarczę planety (o lh39m). Do zachodu Jowisza księżyc ten już nie będzie 
widoczny. 

28/29d Obserwujemy wędrówkę 2 księżyca i jego cienia na tle tarcz.v 
Jowisza. Księżyc 2 zetknie się z brzegiem tarczy o 20h4lm, jego cień 
pojawi się o 22h3m, księżyc 2 ukaże się znowu o 23h25m, a jego cień 
zejdzie z tarczy planety o Oh48m. Nad ranem o 3h23m zobaczymy też 
jeszcze początek zakrycia l księżyca Jowisza. 

29/30d Tym razem na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego 
cień. Księżyc l rozpoczyna swoje przejście o Oh3lm, a jego cień pojawia 
się o lhl4m, księżyc ukaże się znowu o 2h48m, a jego cień opuści tarczę 
planety o 3h3lm. Tego wieczora o 20h nastąpile niewidoczne zlączenie 
Księżyca z Merkurym. 

30dl5h Mars w złączeniu z Polluksem, jedną z dwóch jasnych gwiazd 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Po północy odnajdziemy Marsa w pobliżu 
tej pary gwiazd (Kastor i Polluks); jasnością im nie ustępuje, wyróżnia 
się jedynie czerwoną barwą. 

30/3ld Tej nocy księżyc l przechodzi poza tarczą Jowisza. Foczątek 
zakrycia tego księżyca nastąpi o 2lh50m, a koniec jego zaćmienia o Oh5om.5. 

Minima Algola (beta Perseusza): wrzesień 3dl8h40m, 15d6hOm, 18d2h5Qm, 
20d23h35m, 23d2Qh25m, 26d20hlOm. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej
skim (czasie letnim w Polsce). Gdyby jeszcze we wrześniu nastąpiła 
zmiana czasu, należy od każdego momentu odjąć l godzinę, otrzymamy 
wówczas wszystkie chwile w czasie środkowo-europejskim (czasie zimo
wym w Polsce). 
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Wrzesień 1962 r. S LON CE 

2h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data wsch .-europ. 

r. czasu! o. l 3 wsch ., zach. wsch. , zach. wsch., zach. wsch. , zach. wsch ., zach. wsch., zach. wsch ., zach. wsch., zach. 

m hm o hm j hm hm hm hm hm hm hm hm hm h m h m hm l hm hm hm 
Ylll.30 - 0.9 lO 30 +9.4 6 05 20 02 5 57 19 48 6 00 19 45 5 46 19 45 5 50 19 31 5 42 19 31 5 42 , 19 23 5 31 19 26 

11. 9 + 2.3 11 06 +5.8 - 6 23 l 19 43 6 14 19 24 6 15 19 23 6 04 1920 605 1910 5 58 19 08 5 57 19 02 5 48 19 00 
19 + 5.8 11 42 +2.0 6 40 19 2~ 6 31 19 Ol 6 31 19 Ol 6 23 18 55 6 20 18 48 6 15 18 45 6 12 18 40 6 05 H! 371 
29 + 9.3 12 18 -1.9 6 58 18 00 6 47 18 37 6 47 18 37 6 41 18 30 6 35 18 26 6 31 118 21 6 27 18 18 6 23 18 121 

X. B +12.4 ,12 54 , -5.8 7 12 18 35 7 04 18 14 7 03 18 15 6 59 18 05 6 50 / 18 04 6 48 17 58 6 42 17 56 6 40 17 48 
----- ----------

KSIĘZYC 

Fazy Księżyca: 

Data 
2h czasu 

Data (wsch.·eurolil.: l Warszawa 2h czasu l Warszawa 
wsch.-europ. l Data 

2h czasu 
wsch.·europ. Warszawa d h 

Nów VIII 30 5 
Pierwsza kw. IX 7 9 
Pełnia IX 14 6 
Ostatnia kw. IX 20 22 
Nów IX 28 22 
Pierwsza kw. X 6 22 

11. l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

lO 

o. l 3 jwsch.l zach. 

hm o hm / hm 
12 Ol + 4.2 7 52 20 35 
12 45 + 0.1 8 57 20 54 
13 30 - 4.0 lO Ol 21 13 
14 14 - 8.0 11 05 21 36 
15 00 -11.7 121122 00 
15 48 -15.0 13 18 23 06 
1639-17.714232351 
17 32 -19.6 15 25 
18 27 -20.5 16 221 -
19 25 -20.3 17 13 o 48 

IX. 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

o. l 3 wsch.l zach . 

hm o hm , hm 
20 24 -18.4 17 54 l 55 
2124 -1~21842 311 
22 23 -12.419 03 4 21 
23 22 - 7. 7 19 29 6 00 

o 19 - 2.5 19 55 7 25 
116 + 2.8 20 20 8 49 
2 13 + 7.9 20 48 10 13 
3 09 +12.4 21 20 11 34 
4 06 +16.1 21 56 12 50 
5 031 +18.8 22 38,14 00 

IX. 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

-o. -,--3 - ,wsch. , zach . 

hm o hmhm 
5 59 +20.3 23 28 15 Ol 
6 54 +20.7 - 15 52 
7 48 +zo.o o 24 16 34 
840 +18.4 1241708 
930 +15.9 2281736 

10 18 +12.8 3 33118 001 
11 04 + 9.2 4 38118 21 
11 49 -t- 5.3 5 43 18 41 
12 34 + 1.1 6 48118 59 
13 181- 3.1 7 53 19 19 

Od.l~głość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najw. IX 121 
Najm. IX 14 18 
Najw. IX 29 3l 

Srednica 
tarczy 

29~4 
33.4 
29.4 

q 
~ 

> 
L: 
...... 
> 

t--:> 
00 
c.n 



286 URANIA 

Wrzesień 1962 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

VIII. 29 
IX . 8 

18 
28 

VIII. 29 
IX. 8 

18 
28 

MERKURY 

2h czasu Warszawa 
wsch.-europ. 

---
o. l o wsch. l zach. 

hm o hm hm 
11 56 + 0.3 8 03 20 04 
12 39 - 6.5 8 42 19 32 
13 08 -11.0 8 55 18 57 
13 11 -11.6 8 23 18 17 

Niewidoczny. 

M AR S 
618 +23.6 o 10 16 41 
6 45 +23.4 23 55 16 28 
7 12 +23.0 23 45 16 12 
7 37 +22.4 23 35 15 54 

W drugiej polowie nocy widoczny 
w gwiazdozbiorze Bl!źniąt jako 
czerwona gwiazda około +1.1 wielk. 

SATURN 

VIII. 29 1 20 35 ~-19.5,18 29 
IX. 18 20 31 -19.7 17 OP 
X. 8 20 29 -19.8 15 48 

2 56 
l 31 
o 09 

IX. l 
21 

X. 11 

VIII . 24 
XI. 3 

13 
23 

X. 3 

Widoczny w ~ierwszej polowie no
cy w gwiazdozbiorze Koziorożca 
(około 0.6 wielk. gwiazd.). 

o. l w połud. 
NEPTUN 

h m o hm 
14 37.0 - 13 311 16 32 
14 39.0 -13 41 15 15 
14 41.5 -13 53 13 59 

Niewidoczny. 

Planetoida 10 HYGIEA 
22 03.8 - 7 31 o 33 
21 56.4 - 8 06 23 41 
21 49.8 - 8 40 22 56 
21 44.7 - 9 09 :!2 12 
21 41.5 - 9 29 21 29 

Około 10.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Wodnika. 

WENUS 

2h czasu Warszawa 
wsch.-europ. 

o. l o wsch. l zach. 

hm o hm hm 
13 16 - 10.0 10 16 20 29 
13 51 -14.5 lO 37 20 00 
14 24 -18.5 lO 54 19 29 
14 54 -21.8 11 08 18 57 

Widoczna wieczorem nad zachod-
nim horyzontem jako jasna gwia-
zda -4.2 wielkości. 

JOWISZ 
22 41 - 9.8 19 39 5 57 
22 36 -10.3 18 57 511 
22 31 -10.8 18 15 4 23 
22 27 -11.2 17 34 3 38 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Wodnika (-2.4 wielk. 
gwiazd.). 

URAN 

10 14 l +11.71 5 20 l 
1019 + 11.3 408 
10 23 +10.9 2 56 
Niewidoczny. 

19 22 
18 06 
16 49 

o. l o l w połud. 
PLUTON 

h m s 
11 05 18 
11 07 58 
11 10 30 

Niewidoczny. 

o 
+19 52!9 
+19 39.0 
+19 28.7 

h m 
13 Ol 
1145 
10 29 

Planetoida 11 PAI\'lbENCPE 
22 09.6 -15 08 o 39 
22 01.3 -16 16 23 46 
2154.4 -17 09 22 00 
2149.7 -1744 2217 
2147.9 -17 58 21 35 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Wodnika. 

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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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: Teleskop Schmidta w Obserwatorium na 
Mount Falomar (średnica zwierciadła 183 cm, średnica płyty korekcyj
nej 122 cm). Za pomocą tego narzędzia wykonano palomarski fotogra
ficzny atlas nieba gwia:hdzistego. (Patrz artykuł A. P i a s k o ws ki e g o 
w dziale "Instrumenty astronomiczne"). 

Znak Zodiaku: Waga. 

Druga strona okładki: Dawne Królewskie Obserwatorium Astrono
miczne w Greenwich, obecnie Muzeum Astronomiczne. 

Trzecia strona okładki: Koło południkowe Airy'ego w Greenwich, 
definiujące południk zerowy. 

Czwarta strona okładki: Wielki teleskop Williama Herschela (1788 r.) 
o średnicy zwierciadła 120 cm i długości ogniskowej 12 m. 

INFORMACJE O ODDZIAI..ACH P. T. M. A. 

Wrzesień 1962 r. 

Biała Podlaska- Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wew. 61. 
Częstochowa - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomiczny m 

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 ponie
działki 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. Sekretariat czynny w czwartki, w godz. 17-19. 
Przy sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w kazdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Stalingradu 32 (tel. 52-481). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Se!{retariat czynny codziennie w godz. 8- 15. 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek 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 uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostklewlczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
klej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat czynny 
w poniedziałki i czwartki w godz. 18-20. W sali odczytowej na m p. (otwar
tej od godz. 18) czynna jest w każdy poniedziałek 1 czwartek biblioteka. Po
nadto 10 1 20 każdego miesiąca "Studium z astronomii ogólnej" . .,Wieczory 
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nowości astronomicznych" 25-go każdego miesiąca, oraz zebrania sekcji obser
wacyjnej w pierwszy czwartek każdego miesiąca. 

Krosno n /W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr 1, I p. (Jan 
Winiarski). Pokazy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat l biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych 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. 
te!. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-20. 
Pokazy nieba w bezch murne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału m1escl s1ę 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. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Sieuziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III plt:tro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagielly 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 
oraz na Placu Mickiewicza. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Polltechnlki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 470-91, wewn. 276. Pol<azy 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 te!. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki i soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
kiego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coli. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki l soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) te!. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 i 18-19. 
Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarlum 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WROBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WŁODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 
Sekretarz redakcji: GRZEGORZ SITARSKI 

Redaktor techniczny: ALEKSANDER CICHOWICZ 
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego P. T. M. A.: Kraków, 
ulica L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki, czwartki do 19, w soboty od 8-12. Konto Zarządu Głównego 
P. T. M.A.: PKO 4-9-5227. 

Cena 6 zł, prenumerata roczna 7Z zł. Dla członków PTMA - bezpłatnie. 

KRAKOWSKA DRUKARNIA PRASOWA - KRAKOW, WIELOPOLE l. 
Zam. 1582/62. Nakład 3.800 egz. Ark. druk. 2. N-30 







R A N l A 
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MllOSNIKÓW ASTRONOMit 

ROK XXXIII Nr10 





ROK XXXIII PAŹDZIERNIK 1962 Nr10 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MILOŚNIKÓW ASTRONOMil 
KRAKÓW 1962 

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

T RE ś C Nr 10 

ARTYKUł.. Y 

Grzegorz S i t ar ski: O wielkich zbliżeniach komet do Jo

wisza <II) 

Roman W o Y n ar ski: Granice fotosyntezy w układach plane-

Str. 

290 

tarnych gwiazd . 298 

KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie. - Korona słoneczna w odległości 100 

promiem Słońca. - Super-superolbrzymy. - Spadek wiel

kiego deszczu meteorytów w okolicy Bruderheim (Kanada) 

w dniu 4. III. 1960 r. . 304 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

Antoni P i a s k o w ski: Kamery Schmidta (III) . 307 

KRONIKA PTMA 

Trzecie spotkanie obserwatorów Słońca. - Astronomia w Nie-

połomicach. - Konkurs obserwacyjny . 310 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY (Opr. Grzegorz Sitarski). 314 

OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKLADCE . 319 



c-------------------------------------------

290 URANIA 

GRZEGORZ SITARSKI- War s z a w a 

O WIELKICH ZBLIŻENIACH KOMET DO JOWISZA (II) 
Q dkrycie Lexella zapoczątkowało rozwój nowych badań 

w mechanice niebieskiej. Zastosowanie właściwej metody 
rachunkowej w przypadku wielkich zbliżeń komet do Jowisza 
odgrywa dużą rolę w opracowaniach teorii ruchu komet "prze
żywających" takie zbliżenia. Historia badań ruchów komet 
krótkookresowych obejmuje ponad 100 zbliżeń tych komet do 
Jowisza. Jednakże większość z nich została tylko stwierdzona, 
a jedynie kilka przypadków przejścia komet przez sferę oddzia
ływania Jowisza doczekało się wystarczająco dokładnego opra
cowania rachunkowego. 

Tabela l podaje listę komet, które przeszły przez sferę od
działywania Jowisza, a ich ruch w tym okresie i zmiany orbity 
wywołane zbliżeniem do Jowisza zostały dokładnie :z; badane. 
W tabeli zachowana jest kolejność w zależności od minimalnej 
odległości komety od Jowisza w okresie zbliżenia. 

Badania ruchów komet w przypadkach zbliżenia do Jowisza 
prowadzi się wyłącznie metodami numerycznego całkowania 
równań ruchu, przy czym stosuje się tu metodę wiariacji ele
mentów, albo też prowadzi się obliczenia we współrzędnych 
prostokątnych. Metoda wariacji elementów pozwala prześledzić 
kolejne zmiany orbity w okresie zbliżenia komety do Jowisza, 
natomiast całkowanie równań ruchu we współrzędnych prosto
kątnych jest prostsze rachunkowo i mniej pracochłonne. 
Aktualność rachunkowych badań zbliżeń komet do Jowisza 

wzrosła dzisiaj znacznie w związku z zastosowaniem maszyn 
elektronowych. Ich olbrzymia szybkość wykonywania operacji 
matematycznych, zupełnie nieporównywalna ze sprawnością 
nawet najlepszych arytmometrów elektrycznych, nie mówiąc 
już o żółwim tempie pracy człowieka w tej dziedzinie, całkowi
cie rewolucjonizuje zagadnienie żmudnych i długotrwałych 
obliczeń. Opracowanie odpowiedniego programu rachunkowego 
pozwoli wykonać w kilka godzin pracę, na którą dotychczas 
potrzeba było kilku, a nawet kilkudziesięciu lat! Pamiętamy, 
że Le Verrier musiał kilkanaście razy powtarzać identyczne co 
do metody obliczenia, aby ułożyć tablice wielu orbit komety 
Lexella. Właśnie taką beznadziejną, mechaniczną pracę rachun
kową maszyna elektronowa może wykonać tysiące razy szyb
ciej. Zastosowanie maszyn elektronowych pozwoli więc na ma
sowość w prowadzeniu takich badań, gdzie dotychczas ogrom 
pracy rachunkowej przekraczał ludzkie możliwości. 
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Zbliżenia komet do Jowisza przedstawiają nie tylko jeden 
z ciekawych przypadków zagadnienia trzech ciał, którego bez
błędne liczbowe rozwiązanie może uchronić kometę od zagu
bienia, lub pozwala na identyfikację dwóch różnych komet. Ba
danie takich zbliżeń wiąże się przede wszystkim z zagadnieniem 
pochodzenia komet. Jeśli komety pochodzą spoza naszego układu 
planetarnego, tzn. ich pierwotne orbity względem Słońca były 
hiperbolami, to planety mogą odgrywać rolę pułapek chwytają
cych komety w obręb naszego układu planetarnego w przypadku 
wielkiego zbliżenia. Jednakże S. K. W s z e c h ś w i a t s k i 
wysunął ciekawą hipotezę, że komety w naszym układzie pla
netarnym są rodzimego pochodzenia, a w szczególności są wy
rzucane z wnętrza wielkich planet i ich księżyców. 

Tabela l 
Wielkie zbliżenia komet krótkookresowych do Jowisza 

l l 
Data 

l 
Omtn l 

Kometa 
zbliżenia (j. a.) \ 

Obliczy l 

l Brooksa 2 1886 VII 20 0,00096 Dubiago (1950) 
2 Lexella 1779 VII 26 0,0049 Brtinnow (1848) 
3 Lexella 1767 III 18 0,023 D' Arrest (1857) 
4 Helfenzriedera 1763 XI 11 0,031 Wirtz (1919) 
5 Brorsena 1842 V 27 0,055 Harzer (1878) 
6 Wolfa l 1757 I O 0,076 Kamieński (1956) 
7 Brooksa 2 1922 I 11 0.086 Dubiago (1950) 
8 Otermy 3 1963 IV 0,095 Oterma (1958) 
9 Wolfa l 1875 VI 8 (1,118 Kamieński (1948) 

lO Wolfa l 1922 IX 27 0,125 Kamieński i Bie-
licki (1935) 

11 Grigga-Skjellerupa 1905 I 24 0,163 Merton (1927) 
12 Otermy 3 1937 X 23 0,168 Fokin (1958) 
13 Kopffa 1954 III 30 0,174 Kępiński (1958) 
14 Ashbrooka-Jacksona 1945 VI 22 0,178 Merzłakowa (1958) 
15 Schwassmanna-

Wachmanna 2 1926 III 26 0,179 Rasmusen (1935) 
16 Shajna-Shaldacha 1946 IV 29 0,181 Dubiago (1956) 
17 Comas-Sola 1912 V 17 0,190 Ramensky (1936) 
18 E. Swifta 1886 II 18 0,200 Schulhof (1897) 
19 Whipple'a 1922 0,26 Thomas (1948) 
20 Ponsa-Winnecke'go 1800 0, 27 Bahlin (1888) 
21 Grigga-Skjellerupa 1964 III 17 0,329 Sitarski (1959_) __ 

Co do tego, czy komety pochodzą z przestrzeni międzygwiezd
nych, czy też powstają w obrębie naszego układu planetar~ 
nego - a być może obie hipotezy są jednakowo słuszne - to 
zdania na ten temat są podzielone wśród astronomów. Jednak 
niewątpliwie planety, a w szczególności Jowisz, odgrywają tu 
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pewną rolę i badania wielkich zbliżeń komet do planet mogą 
rzucić jakieś światło na to zagadnienie. 

Tak więc metody badawcze mechaniki nieba mogą być po
mocne przy rozwiązywaniu zagadnień kosmogonii komet, a za
stosowanie maszyn elektronowych otwiera nowe drogi na tym 
polu. Badania rachunkowe przeprowadzone dotychczas nie dają 
jeszcze odpowiedzi na pytania o pochodzeniu komet, bo ko
nieczne tu są obliczenia poprowadzone daleko wstecz przed od
kryciem komety, a ponadto materiał musi być znacznie bogat
szy statystycznie. Ale wśród tych opracowanych już dokladnie 
przypadków zbliżeń komet do Jowisza niektóre są bardzo inte
resujące i warto je bliżej omówić. 

Historia badań ruchu komety Brooksa 
Kometa, której historię badań ruchu teraz opowiemy, została 

odkryta przez B r o ok s a 6 lipca 1889 r., jako słaby obiekt 
około 11 wielkości gwiazdowej z niewielkim, ale dość szerokim 
warkoczem. Obserwowana była niezwykle długo, bo aż do 
13 stycznia 1891 r. Ciekawego odkrycia dokonał B ar n ar d, 
zauważywszy l sierpnia 1889 r. dwie towarzyszki komety, a po 
kilku dniach okazało się, że jest ich cztery. Otrzymały one ozna
czenia B, C, D, E w odróżnieniu od głównego składnika A. 
W następnych pojawieniach towarzyszek komety już nie obser
wowano, a składnik A otrzymał nazwę komety Brooksa. 

Definitywną eliptyczną orbitę komety (z okresem obiegu 
około 8 lat) na podstawie 445 obserwacji z jej pierwszego poja
wienia wyznaczył J. B a u s c h i n g er, uwzględniając pertur
bacje w ruchu komety wywołane przez Ziemię, Jowisza i Sa
turna. Opierając się na elementach orbity podanej przez Bau
schingera Ch. L. P o o r obliczył perturbacje wywołane przez 
te trzy planety oraz Marsa i dostał elementy orbity komety na 
1896 r. (rok kolejnego powrotu komety). Na podstawie tej or
bity obliczona została efemeryda, dzięki której kometę odna
leziono 20 czerwoa 1896 r. i obserwowano do 25 lutego 1897 r. 

Bauschinger powiązał teraz dwa pojawienia się komety i po
prawił elementy swojej pierwszej orbity wykorzystując obser
wacje komety z 1896/97 r. Jeszcze raz obliczył metodą wariacji 
elementów perturbacje wywołane przez Ziemię, Mru-sa, Jowisza 
i Saturna i znalazł orbitę dającą dobrą zgodność z obserwacjami 
komety zarówno z 1889 jak i 1896 r. Z elementami tej dokład
niejszej orbity współpracownik Bauschingera, P. N e u g e
b a u er obliczył dalej perturbacje wywołane przez cztery wy
mienione planety i podal elementy i efemerydę komety na 
1903/04 r. Kometa ponownie została odnaleziona w Obserwato-
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rium Licka 18 sierpnia 1903 r., jako słaby obiekt teleskopowy 
około 14 wielkości gwiazdowej. Obserwowana była do 15 lutego 
1904 r., ale tym razem zebrano znacznie mniejszą liczbę obser
wacji niż w latach poprzednich pojawień się komety. 

Bauschinger podjął teraz trud powiązania trzech pojawień się 
komety. Przypomnijmy, że powiązanie kilku pojawień się ko
mety polega na znalezieniu takiego jednego systemu elementów 
orbity, na podstawie którego zakłócona efemeryda obliczona dla 
każdego pojawienia daje dobrą zgodność z obserwacjami ko
mety. Jeśli powiązanie się nie uda, to rozbieżności pomiędzy 
efemerydą i obserwacjami będą duże, co w szczególności ujawni 
się w dużej wartości błędu średniego jednej obserwacji*). 

Bauschinger chciał właśnie znaleźć jeden taki system elemen
tów orbity dla trzech pojawień się komety Brooksa, ale natrafił 
na nieoczekiwaną trudność. Otóż Neugebauer obliczył bardzo 
dokładnie perturbacje wywołane przez 5 planet (Wenus - Sa
turn) w okresie dwóch obiegów komety wokół Słońca, obejmu
jących trzy pojawienia się komety w latach: 1889-91, 1896/97 
i 1903/04. Dokładność obliczeń Neugebauera nie ulegała wątpli
wości, pomimo to Bauschinger nie mógł powiązać trzech poja
wień się komety. Jeśli udawało się dobrze powiązać dwa pierw
sze (lub dwa ostatnie) pojawienia, to dla otrzymania zgodności 
z obserwacjami trzeciego pojawienia trzeba było wprowadzić 
dość znaczne poprawki do średniego ruchu dziennego i anoma
lii średniej podstawowego systemu elementów orbity. Bauschin
ger wyciągnął stąd wniosek, że nie można opracować teorii ru
chu komety Brooksa jedynie w oparciu o prawo grawitacji 
Newtona; podobnie jak w przypadku komety Enckego, należy 
uznać hipotezę o wiekowym przyśpieszeniu ruchu komety 
Brooksa. 

Aby znaleźć możliwie dokładną wartość liczbową tego przy
śpieszenia, trzeba wykorzystać jeszcze obserwacje z czwartego 
kolejnego pojawienia się komety. Neugebauer obliczył więc 
perturbacje wywołane w ruchu komety przez 5 planet, a Bau
schinger podal stąd system elementów i efemerydę komety na 
1910/11 r. Warunki obserwacji były tym razem niezbyt dogodne 
i można było liczyć jedynie na nieliczne dane z obserwatoriów 
półkuli południowej. W Obserwatorium Licka odnaleziono ko
metę 28 września 1910 r. W porównaniu z poprzednimi poja
wieniami jasność komety znowu spadła i wynosiła już około 

*) Bliższe wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w artykule G. S i
t ar ski e g o: "Jak astronomowie badają ruchy komet", Urania 1961, 
nr 2, 3 i 4. 
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16 wielkości gwiazdowych. Ta jedyna obserwacja dość znacznie 
odbiegała od efemerydy komety, tak że Bauschinger nawet wąt
pił, czy odkryty obiekt jest istotnie kometą Brooksa. Nie mając 
innych obserwacji Bauschinger nie mógł dokonać powiązania 
czterech pojawień się komety w celu znalezienia wiekowego 
przyśpieszenia jej ruchu. 

Na podstawie elementów uzyskanych z obserwacji ostatnich 
dwóch pojawień się komety (w latach 1896/97 i 1903/04) Bau
schinger obliczył niezakłóconą efemerydę komety na 1918 r. 
Niestety, ze względu na niekorzystne położenie w stosunku do 
Słońca i Ziemi oraz mało dokładne obliczenia Bauschingera, ko
meta w okresie tego powrotu nie została odnaleziona. 

Po śmierci Bauschingera (w 1919 r.) badaniami ruchu komety 
Brooksa zajął się A. D. D u b i a g o. Głównym celem młodego 
astronoma było podanie efemerydy pozwalającej odnaleźć ko
metę w 1925 r. Sprawa nie była wcale prosta, bo zwróćmy uwa
gę, jakie trudności piętrzyły się przed Dubiago: Bauschinger 
nie mógł powiązać trzech pojawień się komety w oparciu tylko 
o prawo grawitacji, wartość przypuszczalnego wiekowego przy
śpieszania ruchu komety nie była jeszcze ustalona, jasność ko
mety stale spadała i w związku z tym material obserwacyjny 
był coraz bardziej skąpy, jedna jedyna obserwacja komety z jej 
ostatniego pojawienia w 191 O r. dawała dużą rozbieżność z ob
liczeniami Bauschingera, powrót komety w 1918 r. nie został 
zaobserwowany, a na domiar złego w 1922 r. kometę czekało 
bardzo bliskie przejście koło Jowisza (bmin = 0.08 j. a.) i zwią
zane w tym duże zmiany orbity komety tuż przed jej powrotem 
w pobliże Słońca w 1925 r. Wszystko to razem aż nadto wy
starczało do ostatecznego zagubienia komety Brooksa, a że się 
tak nie stało, należy zawdzięczać tylko talentowi Dubi<lgo i wy
nikom jego pięknej pracy. 

Dubiago musiał przede wszystkim ustalić, czy obserwacja 
z 1910 r. jest istotnie obserwacją komety Brooksa. Okazało się, 
że po ~prowadzeniu empirycznych poprawek do średniego ru
chu dziennego i anomalii średniej w elementach podanych przez 
Bauschingera można dostać dobrą zgodność obliczeń z obser
wacją czwartego pojawienia się komety. Poprawki te były bli
skie prowizorycznych wartości przyśpieszenia w ruchu komety 
wyznaczonych przez Bauschingera z powiązania trzech poja
wień się komety. 

N a podstawie efemerydy podanej przez Dubiago kometa zo
stała odnaleziona 9 września 1925 r. i była widoczna w wielu 
obserwatoriach do 8 stycznia 1926 r. Materiał obserwacyjny 
z tego pojawienia komety był znowu liczny. Porównanie obser-
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wacji z efemerydą Dubiago dało dość duże rozbieżności, z któ
rych wynikało, że kometa przyśpieszyła swój powrót o około 
6 dni w stosunku do przewidywań teoretycznych. Dubiago prze
analizował przyczyny tej niezgodności i doszedł do wniosku, że 
różnice pomiędzy rachunkiem a obserwacjami spowodowane są 
nie błędami czy niedokładnością obliczeń, ale wiekowym przy
śpieszeniem ruchu komety, które nie zostało jeszcze wyzna
czone. 

Ze swych rozważań Dubiago wyciągnął jeszcze inny ważny 
wniosek: opracowywanie teorii ruchu komety trzeba prowadzić 
przez oddzielne powiązania dwóch serii pojawień, przed i po 
zbliżeniu komety do Jowisza w 1922 r. Teorię ruchu komety 
po 1922 r. trzeba więc budować od początku wychodząc z ele
mentów orbity poprawionych tylko na podstawie obserwacji 
z 1925 r. Dopiero po wyznaczeniu wiekowego przyśpieszenia 
w ruchu komety przed i po zbliżeniu do Jowisza, można pró
bować powiązać obydwie serie pojawień. 

Dubiago prowadzi więc dalsze obliczenia perturbacji w ruchu 
komety i podaje efemerydy, dzięki którym kometa została od
naleziona w okresie jej następnych powrotów w latach 1932/33, 
1939/40, 1946/47 i 1954. Pojawienia z każdej serii oddzielnie 
opracowuje Dubiago bardzo sumiennie, ale obydwu serii poja
wień nie udaje mu się jednak powiązać. Dubiago widzi tu nadal 
przyczynę w niedokładnym wyznaczeniu wiekowych zmian ele
mentów orbity komety, prawdopodobnie jednak odgrywają tu 
także rolę różne czynniki (np. niewystarczająco dokładna zna
jomość mas planet), które dochodzą do głosu dopiero w przy
padku prowadzenia obliczeń dotyczących bliskiego przejścia 
komety koło Jowisza. 

Dubiago badał ruch komety także po 1954 r. i stwierdził, że 
w marcu 1958 r . kometa zbliżyła się do Jowisza na odległość 
1.33 j. a. Zbliżenie nie było wprawdzie duże, ale dość znaczne 
perturbacje w ruchu komety wywołane w tym okresie spowo
dowały zmniej szenie się odległości perihelium, co mogło wpły
nąć na niewielki wzrost jasności komety w okresie jej widocz
ności. Według efemerydy podanej przez Dubiago kometa zo
stała odnaleziona 4 sierpnia 1960 r. we Flagstaff (Arizona, USA) 
jako obiekt 18 wielkości gwiazdowej. 

Tak przedstawia się historia badań ruchu komety Brooksa 
od dnia jej odkrycia aż do ostatniego obserwowanego powrotu 
komety w 1960 r. Ale prawdziwe rewelacje przyniosły dopiero 
badania ruchu komety przed 1889 r., kiedy okazało się, że na 
trzy lata przed odkryciem kometa przeszła niesłychanie blisko 
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Jowisza. Zbliżeniu temu było poświęconych wiele interesują
cych prac różnych astronomów. 

Największe znane zbliżenie komety do Jowisza 
Po odkryciu komety Brooksa i wyznaczeniu jej orbity, po

dobnie jak w przypadku komety Lexella można było postawić 
pytanie, dlaczego ta kometa nie była obserwowana w okresie 
poprzednich zbliżeń do Słońca. Tym razem odpowiedź sama się 
nasuwała: widocznie przed odkryciem kometa obiegała Słońce 
po takiej orbicie, że była wówczas niedostępna dla obserwacji 
z Ziemi. Stąd wniosek, że przed 1889 r. musiały nastąpić po
ważne zmiany orbity komety związane z jej zbliżeniem do Jo
wisza. 

Istotnie, w 1886 r. kometa Brooksa nie tylko przeszła wśród 
księżyców Jowisza, ale niemal że "otarła" się o powierzchnię 
planety. Kometa przeniknęła wówczas tak głęboko do sfery od
działywania Jowisza, że wszelkie obliczenia mogły być prowa
dzone tylko w ruchu jowicentrycznym. Po raz pierwszy wy
stąpiły też wyraźnie takie efekty, jak perturbacyjny wpływ 
księżyców Jowisza oraz spłaszczenia planety na elementy orbity 
jowicentrycznej. Badania ruchu komety Brooksa przed jej od
kryciem prowadzone były także ze względu na przypuszczenie, 
czy nie jest to czasem zgubiona po 1779 r. kometa Lexella. 

Pierwsze, prowizoryczne obliczenia dotyczące wielkiego zbli
żenia komety Brooksa do Jowisza przeprowadził S. C. C h a n
d l er opierając się na mało dokładnych elementach orbity 
z 1889 r. i stosując przybliżoną jawicentryczną metodę d'Alem
berta. Chandler też pierwszy zwrócił wówczas uwagę, że 
w 1922 r. nastąpi drugie, chociaż nie tak ciasne zbliżenie ko
mety do Jowisza. 

Bardziej szczegółowe badania ruchu komety przed jej odkry
ciem podjął Ch. L. P o o r. Za podstawę swych obliczeń przy
jął definitywną orbitę podaną przez Bauschingera, a idąc śla
dami Le V erriera wprowadził do anomalii średniej pewien 
zmienny parametr. Przyjmując różne wartości tego parametru 
Poor otrzymał serię prawdopodobnych orbit komety przed jej 
wejściem do sfery oddziaływania Jowisza. Przechodząc do ru
chu jawicentrycznego Poor znalazł grance minimalnej odległo
ści komety od Jowisza przyjmując graniczne wartości wprowa
dzonego parametru. Okazało się, że odległość ta wyrażona 
w promieniach równikowych globu Jowisza mogła wynosić od 
1.00 do 3.63, a więc nie jest wykluczone, że kometa mogła za
haczyć o górne warstwy atmosfery planety. Po wyjściu komety 
ze sfery oddziaływania Jowisza Poor otrzymał serię heliocen-
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trycznych orbit komety przed jej wielkim zbliżeniem do Jowi
sza. Wynikało stąd, że pierwotnie kometa obiegała Słońce po 
orbicie z okresem około 30 lat, nie mogla więc być wówczas ob
serwowana z Ziemi. 

Poor podjął także pierwszą próbę uwzględnienia perturba
cyjnego wpływu księżyców Jowisza oraz spłaszczenia planety 
na ruch komety. Grawitacyjny wpływ planety na kometę trak
tuje się zwykle w taki sposób, jakby cala masa planety i jej 
księżyców skupiona była w jednym punkcie (środku masy pla
nety i księżyców). Przy dużej odległości komety od planety po
stępowanie takie jest uzasadnione, zwłaszcza jeśli kształt pla
nety niewiele odbiega od kształtu kuli. Ale spłaszczenie Jowisza 
jest duże (wyraźnie widoczne w lunecie lub na zdjęciu) i przy 
tak wielkim zbliżeniu komety do Jowisza, jak w przypadku 
komety Brooksa, perturbacyjny wpływ spłaszczenia planety 
w jawicentrycznym ruchu komety musi być widoczny. 

Na mocy wzorów podanych przez Laplace'a Poor obliczył per
turbacje wywołane spłaszczeniem Jowisza (obliczenia te udo
kładnił potem G. D e u t s c h l a n d stosując własne wzory) 
i rzeczywiście okazało się, że perturbacje te wcale nie są takie 
małe. Wystarczy podać dla ilustracji, że uwzględniając spłasz
czenie Jowisza lub nie, otrzymuje się na okres obiegu komety 
wokół Słońca po orbicie pierwotnej wartość wynoszącą w la
tach 29.2 lub 31.5, a więc kształt Jowisza odbiegający od kuli
stego zmienia okres obiegu komety o przeszlo 2 lata! 
Rozważając możliwość perturbacyjnego wpływu księżyców 

Jowisza Poor doszedł do wniosku, że wpływ czterech księżyców 
galileuszowych na ruch komety nie powinien być dostrzegalny 
ze względu na wzajemne położenie tych ciał oraz szybki ruch 
komety w perijowium. Co do piątego księżyca Jowisza Poor 
wysuwa przypuszczenie, że kometa mogla zderzyć się z tym 
księżycem, skutkiem czego w 1889 r. obserwowano cztery towa
rzyszki komety. Wypadek taki jest jednak mało prawdopodobny 
i Poor uważa, że rozpad wywołany był raczej działaniem sił 
przypływowych Jowisza podczas przechodzenia komety przez 
perijowium. 

Bardzo dokładne obliczenia związane z wielkim zbliżeniem 
komety Brooksa do Jowisza przeprowadził też Dubiago. Wyj
ściowe elementy orbity uzyskał z powiązania czterech pojawień 
się komety w okresie 1889-1910, uwzględniając znalezioną 
stąd wartość wiekowego przyśpieszenia ruchu komety; w jo
wicentrycznym ruchu komety obliczał wpływ spłaszczenia Jo
wisza stosując wzory Deutschlanda. Według rachunków Du
biago kometa zbliżyła się do Jowisza 21 lipca 1886 r. na odle-



298 URANIA 

głość 0.000964 j. a., co wynosi 2.02 równikowego promienia Jo
wisza. Scisłe badania ruchu komety doprowadził Dubiago do 
1883 r. Na podstawie obliczeń Poora i Dubiago można twier~ 
dzić, że komety Brooksa i Lexella są dwoma różnymi obiektami. 

Ciekawe są badania F. A. B re d i c h i n a i S. C. C h a n
d l er a dotyczące czterech towarzyszek komety Brooksa, od
krytych przez Barnarda. Na podstawie obserwacji z 1889 r. 
udało się wyznaczy orbity składników B, C i E (składnik D 
był obserwowany tylko jeden raz). Szczególnie dokładną orbitę 
uzyskano dla składnika C. Badając ruch towarzyszek komety 
Brooksa przed ich odkryciem Breclichin stwierdził, że orbity 
tych kometek przecinały się prawie w jednym punkcie z orbitą 
składnika A w miejscu i czasie dość zgodnym z przejściem ko
mety Brooksa przez perijowium w 1886 r. Z wyników przepro
wadzonych badań można więc wyciągnąć ogólny wniosek, że 
kometa Brooksa i jej towarzyszki są produktem rozpadu jednej 
komety-rodzicielki pod wpływem sił przypływowych Jowisza. 

Badania ruchu komety Brooksa nie są jeszcze ostatecznie 
zakończone. Wielkie zbliżenie komety do Jowisza w 1886 r. sta
nowi nadal niezwykle ciekawy przypadek dla prac z dziedziny 
mechaniki nieba. N owe pomiary i obliczenia dostarczają coraz 
dokładniejszych wartości niektórych stałych astronomicznych 
oraz danych dotyczących ruchu Jowisza, jego rozmiarów czy 
rozkładu mas wewnątrz globu planety. Pozwala to na coraz 
lepsze opracowanie teorii ruchu komety i uzyskanie pewniej
szych wyników badań jej wielkiego zbliżenia do Jowisza. 

ROMAN WOYNARSKI - Kat o w i c e 

GRANICE FOTOSYNTEZY W UKLADACH PLANETARNYCH GWIAZD 

S-wiat żywy na Ziemi stanowi w zasadzie zamknięty krąg ściśle 
związanych ze sobą trzech grup organizmów białkowych: 

a) producentów (rośliny zielone) budujących materię organiczną z pro
stych związków chemicznych przy pomocy endoenergetycznego procesu 
fotosyntezy, 

b) konsumentów (organizmy heterotroficzne), które niezbędną dla 
procesów życiowych energię czerpią z rozkładu materiii organicznej ro
ślin zielonych względnie innych organizmów cudzożywnych, 

c) reducentów rozkładających wyeliminowane z życia związki orga
niczne na proste składniki nieorganiczne. 

Przedstawicieli wymienionych trzech grup flory i fauny ziemskiej 
łączy wspólna budowa białkowa oraz pośrednia lub bezpośrednia zależ
ność od procesu asymilacji dwutlenku węgla, zachodzącego u roślin zie
lonych w obecności chlorofilu. 
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Proces fotosyntezy przebiegać może w następujących warunkach śro
dowiskowych: 

a) przy nawilgoceniu podłoża i atmosfery (z uwzględnieniem rotacji 
gleba-atmosfera) w ilości średnio 500 gramów H20 na produkcję każ
dego grama przyrostu suchej masy roślinnej, 

b) w środowisku wolnego tlenu atmosferycznego lub tlenu "rozpusz
czonego" w wodzie (organizmy w odne) oraz C02 w ilości średnio 

1,5 grama w przeliczeniu na każdy gram przyrostu masy roślinnej, 
c) w temperaturze otoczenia w przedziale średnio rocznie od około 

-'tO do +80°C dla form życia aktywnego z uwzględnieniem krótkotrwa
łych stanów anabiozy, 

d) przy dopływie energii promienistej Słońca w ilości około 12 kwan
tów na każdą cząstkę zasymilowanego co2 i długości fali od około 0,7 
do 0,4 mikrona (R e i n k e, S a y r e, E n g e l m a n n), ponieważ nadfio
let niszczy auksyny i chlorofil, natomiast naświetlanie falami dłuższymi 
od 0,7 mikrona nie zapoczątkuje złożonych reakcji fotochemicznych. 

Ilość lub stężenie trzech pierwszych czynników ekologicznych (woda, 
tlen i dwutlenek węgla) zależą od lokalnych warunków danej planety 
i od jej zaawansowania ewolucyjnego, natomiast temperatury i oświe

tlenie pl;met zależą ponadto od ich oddalenia od Słońca jako źródła pro
mieniowania elektromngnetycznego. 

W oparciu o czynnik temperatury planet opracowana została koncep
cja ekosfer gwiazdowych (H. Strug h o l d, J. G a d o m ski), będąca 
ciekawą i niewątpliwie słuszną próbą określenia przestrzennej lokaliza
cji okołogwiazdowych stref życia dla organizmów białkowych, przy po
mocy wzorów matematycznych (J. Gadomski). 

Koncepcja ta dotyczy wszystkich organizmów białkowych, autotro
ficznych i heterotroficznych, z tym jednak zastrzeżeniem, że postulowany 
przez biologów przedział biotemperatur od - 70 do + 80°C w poszcze
gólnych wypadkach występować może również na planetach usytuowa
nych poza granicami ekosfer gwiazdowych, ponieważ faktyczne tempe
ratury powierzchniowe planet zależą od ich promieniowania własnego 
oraz składu i ciśnienia atmosfer. Np. według C. S a g a n a z Uniwer
sytetu Kalifornijskiego temperatura powierzchniowa pozaelcesferycznego 
Jowisza wynosić może około + 20°C na skutek działania potężnego za
gęszczenia atmosfery planety. 

Z kolei w oparciu o czynnik oświetlenia niezbędnego dla procesu 
fotosyntezy przeprowadzić możemy ciekawe rozważania na temat za
sięgu kosmicznych granic fotosyntezy w układach planetarnych różnych 
typów gwiazd, ustalając na wstępie wartości maksymalnego i minimal
nego oświetlenia (dopływu energii promienistej w części widzialnej wi
dma gwiazd) dla reakcji fotochemicznych. 

Jak wiemy, asymilacja dwutlenku węgla zachodzi u roślin zielonych 
pod wpływem światła wg ogólnego, uproszczonego schematu: co2 + 
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+ H 20 -* CH20 + 0 2 przy czym CH20 nie oznacza bynajmniej alde
hydu mrówkowego, lecz symbolizuje produkt asymilacji w porównaniu 
z jedną cząsteczką dwutlenku węgla. 

W warunkach ziemskich natężenie fotosyntezy wzrasta proporcjonal
nie do intensywności światła - do pewnej jednak granicy oświetlenia 
maksymalnego, poza którą zachodzi zjawisko tzw. inaktywacji świetl

nej, r:olegającej na pojawieniu się w komórkach roślinnych procesów 
fotooksydacji . Fobieranie tlenu na świetle zaczyna wtedy przeważać nad 
asymilacjq dwutlenku węgla i roślina nie przyrasta więcej tracąc zwolna 
na wadze aż do całkowitego zamarcia organizmu włącznie. 

Badając metodą manometryczną przebieg fotosyntezy u glonu 
Chlorella przy różnych intensywnościach światła My er s B u r r 
(1940) otrzymali wyniki zestawione w tabeli l. 

Tabela l 

Intensywność światła w świecach 
stopowych (l świeca stopowa 

10,764 luksów) 

27 700 
18 400 

(W ciemności) 

12 900 
9 700 
6100 
4 000 
l 000 

Natężenie fotosyntezy (liczby do
datnie wskazują na przewagę asy
milacji nad oddychaniem natomiast 

ujemne na przewagę oddychania 
lub pobierania tlenu nad fotosyntezą) 

+ 17,5 
+ 12,2 
+ 8,2 
+ 2,5 
-1,5 
(-3,5) 

l -5,5 
l -8,0 

Z tabeli l odczytujemy, że przy intensywnościach światła od około 
12 900 świec stopowych wzwyż zaznacza się już bardzo wyraźnie prze
waga oddychania lub pobierania tlenu na świetle nad asymilacją dwu
tlenku węgla u badanej rośliny i jest porównywalne z pobieraniem tlenu 
w warunkach zupełnej ciemności. 

Wrażliwość roślin na inaktywację świetlną może być różna i zależy 

od wielu czynników związanych z morfologią roślin i właściwościami 

ich środowiska. Np. tendencja do solaryzacji (inaktywacji świetlnej) 

potęguje się w miarę spadku stężenia C02 w środowisku rośliny (Hol
man - 1930, Emerson - 1935) - natomiast jej tempo wzrasta wraz 
z temperaturą otoczenia przykładowo blisko 200-krotnie przy wzroście 
temperatury z 20 do 40°C. 

Oświetlenie płaszczyzny prostopadłej do kierunku padania promieni 
słonecznych na powierzchni Ziemi szacowane jest około 90 000 luksów 
czyli około 10 500 świec stopowych - po odliczeniu średnio 1/• światła 

pochłoniętego i rozproszonego przez atmosferę naszej planety. 
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Uwzględniając wpływ atmosfery ziemskiej, różny kąt padania promieni 
słonecznych w zależności od szerokości geograficznej oraz różną wrażli
wość roślin na inaktywację świetlną, możemy przyjąć oświetlenie około 
200 000 luksów na płaszczyźnie teoretycznej poza atmosferą Ziemi jako 
maksymalne dla fotosyntezy - traktując oczywiście Ziemię za wzorzec 
bioekologiczny. 

Przeprowadźmy z kolei rozumowanie i proste obliczenia matematyczne: 
Z fizyki wiemy, że oświetlenie E dwóch różnych powierzchni prosto

padłych do kierunku padania promieni słonecznych równe jest stosun
kowi natężenia l do kwadratów ich odległości d od źródła światła, czyli 

że: l l E, d; 
E 1 = -:; ' E -- ' natomiast -

di 2
- d: E, d~ 

Stąd też - po przekształceniu i podstawieniu wartości liczbowych 
za E1 = 120 000 luksów (oświetlenie Ziemi poza atmosferą) za E2 = 200 000 
luksów oraz za d 1 = 150 • 106 km (odległość Ziemi od Słońca) - otrzy
mamy granicę maksymalnego oświetlenia dla fotosyntezy d ma.< (z naszego 
wzoru poprzedniego - d 2), występującego na płaszczyźnie teoretycznej, 
z uwzględnieniem pochłaniania 1/4 światła przez atmosferę, w odległości: 

dmax = 150 • 106 km • 
120 000 luksów= 116 25 • 106 km 
200 000 luksów ' 

W układzie planetarnym Słońca odległość dmax znajduje się więc po
między orbitami Wenus i .Ziemi, dlatego też występowanie na Wenus 
organizmów opartych na fotosyntezie wg schematów biochemizmu ziem
skiego uznać należy conajmniej za problematyczne, a w strefie równi
kowej planety - prawie że wykluczone. Wprawdzie o wiele większe 
niż w warunkach ziemskich odbicie i rozpraszanie światła przez atmo
sferę Wenus oraz przypuszczalnie znaczniejsza zawartość C02 zmniejsza 
niebezpieczeństwo inaktywacji świetlnej hipotetycznej roślinności We
nus, lecz czynnikiem decydującym na jej niekorzyść - oprócz usytuo
wania planety poza granicą dmax - może być wyższa średnio roczna 
temperatura powierzchni Wenus, która wybitnie przyspiesza tempo so
laryzacji. Granica maksymalnego oświetlenia dmax dla układu planetar
nego Słońca, obliczona została z uwzględnieniem wzorcowej (na przy
kładzie Ziemi) ekstynkcji 11-t światła przez atmosfery planet, lecz z po
minięciem wpływu ich ruchu wirowego, ponieważ znajduje się w bez
pośrednim sąsiedztwie granicy zasięgu strefy planet zahamowanych (do 
dziś nie wiemy, czy Wenus jest planetą zahamowaną, czy też szybkowi
rującą). Odległość dmax znajdującą się wewnątrz helioekosfery przyjąć 
możemy w dalszych rozważaniach jako wewnętrzną granicę strefy życia 
organizmów fotosyntezujących, natomiast granicę zewnętrzną trudno 
ustalić, ponieważ: 

a) wiele gatunków glonów morskich asymiluje dwutlenek węgla na 
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głębokościach o intesywności światła prawie równej intensywności świa
tła księżycowego, czyli około 0,5 luksa, 

b) faktyczne minimum oświetlenia dla fotosyntezy nie zostało dotych
czas ostatecznie ustalone przez biochemików zajmujących się tym zagad
nieniem, 

c) oświetlenie około 0,5 luksa występuje na płaszczyźnie teoretycznej, 
znajdującej się już poza granicami układu słonecznego, a więc dalej 
aniżeli orbity pozaekosferycznych planet o temperaturach powierzchnio
wych, wykluczających możliwość egzystencji organizmów białkowych. 

Jako zewnętrzną granicę okołosłonecznej strefy życia dla organizmów 
fotosyntezujących należałoby więc przyjąć zewnętrzną granicę heliceko
sfery obliczoną przez J. Gadomskiego - o ile warunki lokalne planet 
J?Ozaekosferycznych (np. sugerowane przez C. Sagana ciśnienie atmosfer) 
nie stwarzają korzystniejszej sytuacji biotermicznej na ich powierzchni. 

Z kolei warto zastanowić się, czy możliwe jest ustalenie granicy dmax 
dla układów planetarnych różnych typów gwiazd? 

Dla rozwiązania tego problemu autor proponuje następujący tok ro
~umowania: 

· Całkowitą ilość energii emitowanej przez jakąkolwiek gwiazdę wzglę
dem Słońca określa jej jasność bolometryczną Lbol, którą obliczyć mo
żemy z porównania absolutnej wielkości bolometrycznej Mbol badanej 
gwiazdy i Słońca zgodnie z wzorem Pogsona: 

L. = 2 512M.-M. 
L. ' 

Z całkowitej ilości energii emitowanej przez gwiazdy tylko pewien 
procent stanowią fale świetlne, przy czym wg prawa przesunięć Wiena 
maksimum emitowanej energii przypada na fale o różnej długości w za
leżności od temperatury gwiazdy. Dlatego też do wzoru na dmax dla 
różnych typów gwiazd wprowadzić musimy współczynnik k, który wska
że nam, ile razy stosunek całkowitej energii emitowanej przez gwiazdę 
do energii świetlnej przewyższa, lub jest mniejszy od podobnego sto
sunku energetycznego Słońca. Wyznaczenie tego współczynnika stanowi 
odrębne zagadnienie astrofizyczne. 

Z podanego uprzednio wz:>ru na oświetlenie E = : 2 wprowadzić mo

żemy - pomijając wzory pośrednie - następującą zależność: 
d2 

Lbol = dr;ax * , stąd wzór ogólny na granicę maksymalnego oświetlenia 
max 0 

dla fotosyntezy w układach planetarnych różnych typów gwiazd, po 
uwzględnieniu współczynnika k, otrzymuje postać: 

dmax = kVLbol · 116,25 · 106 km 
Dla Słońca zarówno współczynnik k, jak i Lbol równają się jedności, 

Więc dmax wynosi 116,52 • 10° km. 
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Kosmiczne .,granice fotosyntezy obliczane sposobem proponowanym 

przez autora artykułu oraz granice ekosfer gwiazdowych obliczane wzo
.rami wyprowadzonymi przez J . Gadomskiego: 

d,= (3~.r. ~ oraz d2 = (2~.r. ~ 
przedstawić można graficznie przy pomocy wykresu - kosmobiogramu 
(prop. autora), którego oś pionowa posiada skalę wartości na RT2 x 1012 -

natomiast oś pozioma skalę wartości na d, czyli odległości granic ekosfe
rycznych, obliczanych wzorami J. Gadomskiego. Skala ta służy nam 
również do zaznaczenia na wykresie odległości przypuszczalnych mega
planet od gwiazd , których wartości liczbowe RT2 są nam znane. 

Ponadto na kosmobiogramie wykreślamy krzywą dmax Słońca, która 
obrazuje nam granicę maksymalnego oświetlenia dla fotosyntezy wokół 
gwiazd o stosunku energii świetlnej do energii całkowitej gwiazdy takim 
jak u słońca i o temperaturach powierzchniowych około 6 000°K. 

Krzywe dmax dla innych temperatur powierzchniowych gwiazd nanieść 

tt-r2 X ~ o12 

przygwiazdo 
wa strefa 
olane t 
i::ar tv;ych · 

23 '5 

o 
lo o 

dm.ax 

/strefa organ.i. zmów 
opartych na 

/ fotosyntezie 

Ziemia 

2oo 

pozaekosferyczna 
strefa planet 
przypu»zc za lnie 
nieoź.ywio.r:cych 

3oo qoo 

Sł-:-łlca 

Om.ikron ~ 
Erida.ni A 

61 Cygni A 

l 6 \011 
X O 

Rys. l. Schemat kosmobiogramu z krzywą dmax (granica maksymalnego 
oświetlenia dla fotosyntezy) dla Słońca i gwiazd o temperaturach ze

wnętrznych około 6 000°K . 
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możemy na kosmobiogram po wyznaczeniu współczynnika k występują

cego we wzorze ogólnym na dmax· 

Na rys. l podany jest schemat kosmobiogramu z naniesionymi krzy
wymi granic ekosferycznych, odległościami kilku megaplanet (wg Holm
berga i J. Gadomskiego) oraz z naniesioną krzywą na dmax dla Słońca 
i gwiazd o podobnych temperaturach powierzchniowych. 

KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie 
Jako dalszy ciąg "Kroniki satelitarnej" (Urania 1962, str. 141) poda

jemy zestawienie nowych ciał niebieskich wprowadzonych na orbity 
w czasie: 1961 X 17-1962 V 2. 

Tabela 

Począt- Początkowa l Nazwa Data 
kowy wysokość 

Masa 
satelity startu 

okres 
kg Cel 

obiegu Pcrlg.j Apog. 
mln km km 

Discoverer Pr. kosmic3ne, ode-
XXXIII 1961 X 17 branie zasobnika 

Midas IV 
(West-Ford) 21 159,2 9 882 10 104 35 35Xl07 Iglelek mie-

dzianych, sat. wie-
Discoverer czny 

XXXIV XI 5 96,9 830 l 010 Pr. kosmiczne, ode-
Dlscoverer branie zasobnika 

XXXV 15 87,6 232 277 10 odebranie zasobn. 
Discoverera 

Transit IV-B 15 103,0 850 938 91 Nawigacyjny, dwa 

Ranger II 18 88,3 śr. 
satelity 

188 Poza orbitą Księ-
życa? 

Sarnos IV 23 Tajny. Fotografie 
Ziemi 

Merkury 5 29 88,6 159 236 Dwa okrążenia Zie-
mi, z szympasem 
na pokładzie 

Discoverer 
XXXVI XII 12 91,5 240 416 4,5: 11 odebranie zasob-

nlka - OSCAB -
amatorski 

Ranger III 1962 I 26 327 Minął Księżyc. Pla-
netoida nr 5 

Tlros IV II 8 100,2 707 834 140 Nawigacyjny 
Merkury 7 20 88,3 160 256 l 890 J. Glenn - 3 okrąże-

n la Ziemi 
TaJnY 21 Wojskowy 
Dlscoverer 

XXXVIII 27 Odebranie zasobn. 
Tajny ~III 7 94 śr. 501 200 Aparatura wojsk. 
Kosmos I 16 96,35 217 980 Badanie jonosfery 
Kosmos II IV 6 102,5 213 l 560 Badanie jonosfery 
Kosmos III 24 93,8 229 720 Pr. kosmiczne 
Ranger IV 24 329 Traflenie w Księżyc 
Kosmos IV 26 Odebrano zasobn. 
UK-1 26 99 320 960 Angio-ameryk. 
Tajny 26 Badanie jonosfery 
Tajny 26 
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Zatem w ciągu 191 dni weszło na trasy kosmiczne 24 nowych obiek
tów, czyli średnio jeden co 8 dni. Ostatnio znakowanie satelitów musiano 
zreformować, gdyż 24 litery alfabetu greckiego dla jednego roku, wobec 
ożywionej akcji na tym polu, okazało się niewystarczające. W końcu 
ubieglego roku zaczęto znakować satelity w sposób następujący: a, 6, 
y, .. . w; aa, a6, ay ... 

Ponieważ śledzi się radarem także ostatnie rakiety nośne i poszcze
gólne osłony odrzucone przez satelitę już na orbicie, przeto dodatkowo 
numeruje się produkty orbitalne danego satelity cyframi arabskimi we
dług malejącej ich jasności. Tak np. symbol 1960 Eg oznacza dziewiąty 
najbledszy segment orbitalny Sputnika IV, zaś 1961 a112 - odnosi się do 
satelity towarzyszącego Transitowi IV (1961 an1). 

Coraz częściej udaje się na rozkaz radiowy z Ziemi odzyskać z orbity 
nieuszkodzony zasobnik. W ten sposób dokumentalny material obserwa
cyjny dostaje się w ręce badaczy, co ma swoje znaczenie. W okresie 
sprawozdawczym taka operacja udała się co najmniej w 6 wypadkach. 

Podamy jeszcze stan sztucznych ciał niebieskich na dzień 15. I. 1962. 
Na orbity wprowadzono do tej daty 84 obiekty. Wokół Ziemi krążyło 
jeszcze 38 satelitów, wokół Słońca 4 planetoidy. Meldunki radiowe nad
syłało już tylko 11 obiektów (satelitów). 

J. Gadomski 

Korona słoneczna w odległości 100 promieni Słońca 

O. B. S l e e na podstawie zakryć radioźródeł przez koronę słoneczną 
stwierdził, że jest ona obserwowana w odległości 100 promieni Słońca, 
a w niektórych przypadkach nawet 120 promieni od jego środka. 
(wg Monthly Notices 123, 223, 1961 r.) K. Rudnicki 

Super-superolbrzymy 

Dwoje astronomów z obserwatorium Zeekoegat w Afryce Płd., prof. 
Ch. F e h re n b a c h i pani D u f l o t, odkryło w Wielkim Obłoku Ma
gellana 10 gwiae.d ,który.ch wielkość absolutną należy ocenić na -9m 
(minus dziewięć!) . Byłyby to dalsze super-superolbrzymy, 10 razy jaśniei
sze od "zwykłych" superolbrzymów. Dotychczas znano tylko 3 takie 
gwiazdy. 

K. Rudnicki 

Spadek wielkiego deszczu meteorytów w okolicy Bruderheim (Kanada) 
w dniu 4. III. 1960 r. 

O spadku tego meteorytu była już w swoim czas·ie zamieszczona krótka 
wzmianka w Uranii (nr 10, 1960 r., str. 3b4), jednak spadek ten jest z róż
nych względów i-nteresujący i zasługuje na bardzi.ej szczegółowy opis. 

Meteoryt spadł 4 marca 1960 r. o 1h06m (M. S. T.) w okolicy Bruderheim 
w stanie Alberta w Kanadzie. Jego rozbłysk widziany był w odległości 
do 320 km, a detonacja słyszana była na przestrzeni 5200 km2• Bolid 
biegł z azymutu 100°N z nachyleniem 40°, dopędzając Ziemię w jej biegu 
dookoła Słońca . Prędkość wejścia bolidu do atmosfery wynosiła około 
15 km/sek. Spadek obserwowany był przez wiele osób w okolicy Ed
monton. Odłamki. kosmolitu spadły na zamarzniętą Ziemię, co ułatwi.ło 
ich znalezienie. Spadło 188 całkowitych odłamków o ogólnej masie 303 kg, 
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.a ponadto 500 drobnych sztuk poniżej 100 g każda, które nie zostały 
jeszcze skatalogowane. Odłamki meteorytu rozsiały się na elipsie 5.6 km 
-długości i 4 km szerokości. Długa oś elLpsy skierowana była w kierunku 
N 80°, a większe odłamy spadły blisko płd.-wsch. apeksu elipsy. Naj
większy odłam waży 31 kg. Jest to największy spadek meteorytów w Ka
nadzie. 

Jeden z odłamów o masie ponad 20 kg został rozbity przez farmerów, 
którzy rozdali jego odłamki znajomym. (Przypominam, że podobny los 
spotkał największy okaz meteorytu Lowicz, tzw. okaz Barbuchy.) Wiele 
wysiłków i kosztów przypadło w udziale personelowi Uniwersytetu Al
berta dla odzyskania większości tych odłamków. Zostaly one przezna
czone do analiz laboratoryjnych. Meteoryt zaliczony został do szarych 
ehondrytów. 

Należy zauważyć, że według prawa w stanie Alberta wszelkie spadłe 
meteoryty stanowią własność Państwa , niezależnie od tego czy spadły na 
grunta państwowe czy prywatne. Prawo to mówi również, że tylko osoby 
upoważnione przez Państwo mają prawo do podjęcia z miejsca spadku 
odłamów podejrzanych o meteorytyczne pochodzenie. Szkoda, że w Polsce 
nie ma dotychczas podobnej ustawy. 
(Wg Sky and Telescope, nr 1/1962, str. 20-21) 

Jerzy Pokrzywnicki 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

ANTONI PIASKOWSKI - W a r s z a w a 

Kamery Schmidta (IIJ) 

3. Najważniejsze modyfikacje konstrukcji B. Schmidta 
Jak już wspomniano, klasyczna konstrukcja kamery Schmidta posiada 

dwie zasadnicze wady, mianowicie krzywiznę pola oraz konieczność sto
sowania stosunkowo długich tubusów z uwagi na odległość płyty korek
cyjnej od zwierciadła, równą podwójnej wartości jego ogniskowej. Duża 
zaś długość tubusa wpływa wydatnie na podwyższenie kosztów nie tylko 
montażu samej kamery (konieczność odpowiednio sztywnej konstrukcji 
itd.), lecz i kosztów kopuły, pod którą musi być ona umieszczona. 

Z tych też względów, jeszcze za życia B. Schmidta, Y. V ii i s ii l ii oraz 

wg Wrtght'o 

Rys. 5. 

l 
l 
l 
l -·-·---,- ·-·-
1 
l 
l 

l 
wg Schmidta 
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F. B. W r i g h t podjęli próby zbliżenia płyty korekcyjnej do zwiercia
dła, jednakże ogólnie biorąc jakość obrazów uległa w tym przypadku 
pewnemu pogorszeniu, głównie przez wzrost astygmatyzmu; zaznaczył 
się również wzrost aberracji chromatycznej wprowadzonej przez płytę 
korekcyjną. Zaletą kamery jest natomiast płaskie pole oraz znacznie 
mniejsza długość tubusa; rysunek 5 przedstawia schemat kamery F. B. 
Wrighta, w której płyta korekcyjna umieszczona jest bezpośrednio przed 
ogniskiem, zaś zwierciadło posiada odbiegający od sferycznego kształt 
spłaszczonego sferoidu. Kamery tego typu nie znalazły jednak dotych
czas szerszego zastosowania i w większych rozmiarach wykonywane do
tychczas nie były. 

Inną drogą poszedł J. G. B ak er (1940), wprowadzając dodatkowe 
zwierciadło wypukłe, co pozwolilo nie tylko na zmniejszenie odległości 
"zwierciadło główne - płyta korekcyjna", lecz i na usunięcie kłopotli-

A B { 

Rys. 6. 

wej krzywizny pola. Jeśli chodzi o konstrukcje tego rodzaju (rys. 6), to 
istnieje tu cały szereg wariantów różniących się kształtem i wzajemnym 
położeniem obu zwierciadeł (C, D), położeniem diafragmy (B) i płyty 
korekcyjnej (A) itd. Z większych kamer tego typu wymienić należy tele
skop wykończony w roku 1951 przez amerykańską firmę optyczną Per
kin & Elmer. Srednica płyty korekcyjnej wyniosła 81 cm, średnica zwier
ciadła 90 cm, zaś otwór względny kamery równy był l : 3,8; przy śred
nicy klisz 24,1 cm fotograficzne pole widzenia wyniosło 4,6°. W ciągu 
90-minutowej ekspozycji teleskop ten umożliwia uchwycenie na kliszy 
gwiazd 19,3 wielkości gwiazdowej, przy czym obrazy słabych gwiazd 
posiadają średnicę zaledwie 0,02 mm. Szczególnie cenne jest wyposa
żenie teleskopu w pryzmat obiektywowy, umożliwiający np. prowadze
nie prac badawczych w zakresie klasyfikacji spektralnej słabych gwiazd. 

Do prac tego rodzaju kamery Schmidta nadają się specjalnie dobrze 
z uwagi na bardzo małą aberrację chromatyczną oraz duże pole widzenia 
przy wysokiej na ogół światlosile. Na przykład 61 cm teleskop (pozy
cja 13 tabeli l, Urania nr 9, 1962 str. 277) wyposażony w pryzmat obiek
tywowy o kącie łamiącym 4° umożliwia uchwycenie na kliszach 
(pole 5°) w czasie 30-minutowej ekspozycji widm gwiazd 12-tej wielkości. 
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Powyższy 81 cm instrument ustawiony został kolo Bloemfontein 
(Boyden Station) w Pld. Afryce i stanowi wspólną własność obserwato
riów w Armagh i w Dublinie (Irlandia) oraz Obserwatorium Harwardz
kiego; w związku z powyższym nosi on zazwę "teleskopu ADH", powstalą 
z połączenia pierwszych liter nazw wymienionych obserwatoriów. z ba
dań przeprowadzonych dotychczas za pomocą omówionego teleskopu 
podkreślić przede wszystkim należy szczególnie istotne badania Obłoków 
Magellana oraz kulistych gromad gwiezdnych w obrębie Galaktyki. 

Prócz J. G. Bakera, prace nad konstrukcją kamer Schmidta z dodat
kowym zwierciadłem prowadzili H. S l e v o g t oraz E. H. L i n f o o t, 
zaś drugi z dużych teleskopów tego typu budowany jest dla obserwa
torium uniwersytetu St. Andrews w Szkocji (tab. 1). 

8 
c 

----------------------{------------
Rys. 7. 

W opisanych powyzeJ modyfikacjach kamery Schmidta, zmierzają
cych do skrócenia długości tubusa oraz usunięcia krzywizny pola, zwier
ciadło główne posiada kształt bądź sferyczny bądź też asferyczny, lecz 
odbiegający od parabolicznego. Fakt ten zmniejsza uniwersalność tele
skopu utrudniając np. użytkowanie go w układzie Newtona czy też 
Cassegraina. W okresie powojennym J. G. Baker zaproponował jednak 
konstrukcję z parabolicznym zwierciadłem głównym, która zastosowana 
została przez firmę Perkin & Elmer przy budowie "uniwersalnego" tele
skopu dla A. J. Dyer Observatory w Nashville (USA); schemat jego kon
strukcji przedstawiony został na rysunku 7. 

Światło fotografowanego obiektu po przejściu przez płytę korekcyjną 
(A) o średnicy 61 cm, pada na paraboliczne zwierciadło główne (C) o tej 
samej średnicy i odległości ogniskowej 272,4 cm; po odbiciu się od zwier
ciadła (C) zbieżna już wiązka promieni przechodzi następnie przez dwu
soczewkowy układ korekcyjny (D) i pada na kliszę fotograficzną (F2). 
Układ (D) posiada dodatnią odległość ogniskową i działa również jako 
tzw. "soczewka Shapleya", w ten sposób, że przy podanej ogniskowej 
zwierciadła głównego, odległość ogniskowa calego układu wynosi tylko 
207,8 cm zaś otwór względny równy jest l : 3,5; różnica położenia ognisk 
(F -F2) wynosi natomiast tylko 13 cm. 

Uwnięcie płyty korekcyjnej umożliwia stosowanie teleskopu do zdjęć 
w układzie Newtona (l : 4,5), zaś zastąpienie jej przez zwierciadło wypu
kle - do pracy w ognisku Cassegraina (l : 16,5). Przesłona (B) o średnicy 
otworu 54,6 cm stosowana jest jedynie przy pracy teleskopu z płytą ko-
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rekcyjną {l~) oraz układem korekcyjnym (D). Powyższa konstrukcja speł
nia warunek zarówno niewielkiej długości tubusa, jak i plaskiego pola 
oraz uniwersalności teleskopu; wadą jej natomiast jest bardziej złożona 
budowa oraz znaczniejsze straty światła przez odbicie i absorpcję, szcze
gólnie jeśli chodzi o ultrafioletową część widma. 

W artykule niniejszym omówiono jedynie podstawową konstrukcję 
B. Schmidta oraz najważniejsze jej pochodne. Istnieje jednak ponadto 
caly szereg, niekiedy bardzo ciekawych modyfikacji, które bądź posia
dają znaczenie jedynie teoretyczne, bądź też znalazły zastosowanie w bar
dziej specjalnych zagadnieniach (jak np. fotograficzne obserwacje me
teorów i sztucznych satelitów, spektrografia itd.) i szczegółowe ich oma
wianie przekraczaloby ramy niniejszego artykułu . Wspomnieć tylko na
leży o ciekawej konstrukcji tzw. "Super-Schmidtów", która oddala astro-

---- ---

nornii duże usługi w zakresie fotograficznych obserwacji słabych me
teorów. 

Sześć imtrumentów tego typu wykonanych zostało według projektu 
J. G. Bakera przez amerykańską firmę Perkin & Elmer; czynna średnica 
soczewkowo-zwierciadłowych obiektywów wynosiła we wszystkich przy
padkach 31 cm. Z uwagi na wysoką światłosilę (geometryczny otwór 
względny l : 0,67, efektywny - l : 0,82) oraz ogromne pole widzenia 
(52° przy obserwacji meteorów) budowa ich, dla utrzymania wymaganej 
korekcji, musiała być odpowiednio złożona. Schemat konstrukcji przed
stawia rysunek 8; w skład jej wchodzą następujące elementy optyczne: 
l oraz 4 - prawie koncentryczne, lekko rozpraszające meniski o śred
nicy 46 cm, 2 - dwusoczewkowy układ korekcyjny oraz 5 - sferyczne 
zwierciadło o średnicy 58 cm. Wadą konstrukcji była znaczna krzywizna 
pola (promień 20,3 cm) i trudna dostępność klisz (filmów), gdyż płaszczy
zna ogniskowa układu (4) znajdowała się (rys. 8) pomiędzy soczewkowym 
układem korekcyjnym a meniskiem bliższym zwierciadłu. 

Ogółem wykonano 6 kamer tego typu, z czego 4 użytkowane były 
w Las Cruces (Nowy Meksyk, USA) przez Obserwatorium Harwardzkie, 
zaś dwie pozostale zbudowane zostały na zamówienie Kanadyjskich 
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Wojsk Lotniczych i użytkowane następnie w Meanook i Newbrook (Stan 
Alberta, Kanada), przez ekipę z Dominion Observatory z Ottawy. Od
nośnie obserwacyjnej przydatności powyższych instrumentów wystarczy 
nadmienić, że np. w okresie od marca do sierpnia 1952 dwie pierwsze 
kamery uchwyciły na kliszach przeszło 300 meteorów, podczas gdy za 
pomocą sprzętu użytkowanego dawniej fotografowano rocznie zaledwie 
tylko, 5-6 meteorów. P odobnie, w początkowym okresie użytkowania 
pierwszej z kamer sfotografowano ogółem 56 meteorów, podczas gdy 
użytkowana równocześnie kamera o obiektywie średnicy 7,6 cm (l : 2,5) 
pozwoliła uchwycić zaledwie tylko jeden z nich - najjaśniejszy. Tego 
rodzaju zdjęcia wykonywane z co najmniej dwóch odpowiednio odle
głych punktów obserwacyjnych pozwalają na wyznaczenie elementów 
ruchu meteoru w atmosferze ziemskiej . 

Zastosowanie menisków korekcyjnych zbliża opisane kamery do kon
strukcji D. D. M a k s u t o w a, której omówienie wymagałoby jednak 
osobnego już artykułu. 

Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwoliły również na wła
ściwe podkreślenie tych wszystkich korzyści, jakie przyniósł współcze
snej astronomii wynalazek Bernarda Schmidta. Zasłużył jej się on w spe
cjalnie wyraźny sposób, otwierając nowe i nader cenne możliwości zbie
rania materiałów badawczych. 

KRONIKA PTMA 
Trzecie spotkanie obserwatorów Słońca 

Sekcja Obserwacji Słońca, bo tak można już określać "Słoneczników" 
jest jedną z najruchliwszych grup obserwacyjnych w PTMA. W dniu 
28 czerwca 1962 r. z inicjatywy i pod kierunkiem prof. dr J. M er g e n
ta l er a odbył się we Wrocławiu trzeci z kolei Zjazd Obserwatorów 
Słońca, który zorganizowany został przez oddział Wrocławski PTMA. 
Na zjazd przybyli : M. A. A bram owi c z- Gdańsk, A. B arb a c ki
Nowy Sącz, S. R. Brzostkiewicz- Dąbrowa Górnicza, J. Kazi
mierowski- Kalisz, A. Klimek- Chorzów, dr J. Pagaczew
s ki - Kraków, A. S l o w i k - Kraków, W. S z y m a ń ski - Dąbrowa 
Górnicza, J. U l a n o w i c z - Ostrowiec Swiętokrzyski , J. W i e c z o
rek - Grodziec k. Będzina; ogółem w Sympozjum brało udział 16 osób. 

Otwarcia zjazdu dokonał prezes oddziału Wrocławskiego mgr inż. 
A. S z a f k o w ~ k i, życząc uczesnikom pomyślnych obrad i osiągnięcia 
jak najwięk~zej korzyści z doszkolenia. Zgodnie z przyjętym już zwy
czajem przed rozpoczęciem konferencji uczestnicy Sympozjum zapoznali 
się z instrumentarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wroc
ławskiego, po którym oprowadzał i udzielal obszernych objaśnień mgr 
B. R o m p o l t. Po zwiedzeniu obserwatorium wygłoszone zostały dwa 
referaty : dra A . S t a n ki e w i c z a "Pola magnetyczne na Słońcu" i prof. 
Mergentalera "Wiatr słoneczny". 

Następnym punktem w programie zjazdu były sprawozdania obser
watorów Słońca z działalności obserwacyjnej, oraz sprawa zorganizowa
nia w PTMA Sekcji Obserwacji Słońca i podniesienie jakości obserwa
cji. W sprawozdaniach swych obserwatorz· ·;apoznawali kolegów ze sto
sowaną przez siebie metodą przy obserwacJI Słońca i dzielili się doświad
czeniem na tym polu. Pierwszy zabrał glos kol. Abramowicz, który 
w dniu 28 maja 1962 r . obserwował rozbłysk na Słońcu. Potwierdzić jed
nak tego nie było można, ponieważ Obserwatorium Wrocławskie nie 
otrzymało jeszcze z Instytutu Fraunhofera z Freiburga "mapy" Słońca 
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z tego dnia. Kol. kol. Kazimierowski i Ulanowicz zwrócili się do prof. 
Mergentalera z prośbą o udostępnienie obserwatorom na bieżąco liczb 
Wolfa prze<>ylanych przez Obserwatorium Wrocławskie do Obserwato
rium Federalnego w Zurichu. Dane te ułatwiłyby poszczególnym "sło
necznikom" nabrania wprawy przy rozpoznawaniu grup plam słonecz
nych, co szczególnie trudne jest w czasie maksimum. Ze stosowaną w Ob
serwatorium Wrocławskim metodą przy wizualnych obserwacjach foto
sfery Słońca zapoznał "sloneczników" mgr J . J ak i m i e c. Obserwato
rów Słońca z Planetarium w Chorzowie reprezentował kol. Klimek. Za
komunikował on o rozpoczęciu w Chorzowie obserwacji protuberancji 
słonecznych, z których sprawozdania przesyłane będą do Wrocławia. 
Opracowaniem map fotosfery dla poszczególnych rotacji Słońca zajmuje 
się kol. Słowik, który obserwacji plam słonecznych dokonuje bezpośred
nio w okularze lunety, a na ekranie wyznacza współrzędne heliogra
ficzne grup. Według kol. Szymańskiego każdy "słonecznik" winien być 
jednocześnie badaczem obserwowanych zjawisk na Słońcu. Na podsta
wie własnych dociekań doszedł on do wniosku, że 19 cykl aktywności 
Słońca powinien być dłuższy od "normalnego" cyklu i minimum winno 
wystąpić dopiero około 1968 r. Obserwował on ciekawe kształty pochodni 
słonecznych tzw. "pochodnie pierścieniowe" i apelowal do kolegów-ob
serwatorów o aktywniejszy udział w obserwowaniu tych interesujących, 
a mało zbadanych zjawisk na Słońcu (w dniu 10 maja 1962 r. pochodnię 
pierścieniową obserwował również kol. Słowik) . Kol. Brzostkiewicz bu
duje fotoheliograf o średnicy obiektywu 8 cm i ogniskowej aż 600 cm 
i za jego pomocą zamierza fotografować Słońce, a na podstawie w ten 
sposób otrzymanych zdjęć wyznaczać powierzchnie plam i ich współ
rzędne heliografirzne. Wzorem dla milośników astronomii nie posiada
jących własnych instrumentów, a chcących obserwować Słońce może być 
kol. Wieczorek. Zbudował on sobie lunetkę ze szkieł okularowych i za 
jej pomocą z powodzeniem obserwuje plamy i pochodnie słoneczne. Ob
szerne sprawozdanie złożył kol. Barbacki, który co do ilości dni obser
wacyjnych bije rekordy wśród polskich "słoneczników". Należy tu za
znaczyć, że za swą działalność obserwacyjną otrzymał on w 1961 r. od 
Zarządu Głównego PTMA akwafortę z wizerunkiem Śniadeckiego. Kol. 
Barbacki oznajmił uczestnikom obrad, że na swym domu umieścił ta
blicę z następującym napisem: "Placówka Obserwacyjna PTMA- Wroc
ławskiej Centrali "Służby Słońca" i wezwał wszystkich "słoneczników" 
do pójścia w jego ślady. W dyskusji nad sprawozdaniami obserwatorów 
Słońca prof. Mergentaler powiedział, że aby ujednolicić obserwacje i pod
nieść ich jakość projektuje się zorganizowanie we Wrocławiu w 1963 r . 
kilkudniowego kursu dla obserwatorów. Zwrócił on też "słonecznikom" 
uwagę na to, że można spodziewać się już plam nowego, 20 cyklu i we
zwal obserwatorów do "rywalizacji" w ich odkryciu. Zaś dr Stankiewicz 
apelowal o robienie seryjnych rysunków szybko rozwijających się grup 
plam słonecznych, bowiem rysunki takie pozwoliłyby lepiej poznać ich 
procesy rozwojowe. 

Wreszcie przystąpiono do sprawy zorganizowania w PTMA Sekcji Ob
serwacji Słońca . W dyskusji wynikło szereg kwestii wskazujących na 
wielką różnorodność metod i form, jak i niedostateczną jeszcze popu
larność tych tak prostych i dostępnych dla milośników astronomii obser
wacji, jakimi są obserwacje Słońca. Pracująca od 10-ciu z górą lat grupa 
obserwatorów Słońca jest jeszcze niestety niezbyt liczna i pomimo wy
siłków opiekuna - prof. Mergentalera oraz okresowych zjazdów - malo 
skonsolidowana. Na taką sytuację zwrócił uwagę kol. Słowik, proponując 
utworzenie sekcji obserwacyjnej, obszernie uzasadniając celowość tej 
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reorganizacji i podając szereg problemów, które sekcja powinna rozwią
zać. Na czołowe miejsce wysuwa się konieczność ujednolicenia metod 
obserwacji Słońca, ich upowszechnienie, zwiększenie liczby nowych ob
serwatorów oraz dostarczenie im wskazówek do obserwacji. Tezy te zo
stały jeszcze uzupełnione w dalszej dyskusji, na podstawie której uczest
nicy Sympozjum postanowili zorganiwwać centralną Sekcję Obserwacji 
Słońca w PTMA, z siedzibą w oddziele Wrocławskim Towarzystwa i pod 
naukowym kierownictwem prof. Mergentalera. Prezes oddziału Wrocław
skiego, mgr Szafkowski, wyraził zgodę na lokalizację sekcji, obiecując 
dalszą pomoc. Również prof. Mergentaler - dotychczasowy organizator 
obserwacji Słońca - zapewnił kontynuację naukowego kierownictwa. 

Na zakończenie obrad wyświetlono trzy filmy astronomiczne: "Zo
rza polarna" - produkcji radzieckiej, "2ycie gwiazd" - produkcji pol
skiej (scenariusz prof. Z o n n a) i "Zaćmienie Slońca w dniu 25 lutego 
1952 r." - produkcji radzieckiej. Zjazd zakończyło przemówienie prof. 
Mergentalera, w którym podziękowal "słonecznikom" za współpracę 
w obserwacjach Słońca i życzył obserwatorom wytrwałości oraz zadowo
lenia w "podpatrywaniu" zjawisk na Słońcu. W imieniu "słoneczników" 
kol. Szymański podziękowal organizatorom zjazdu za te przyjemnie 
i pożytecznie dla milośników astronomii spędzone godziny. Po zamknię
ciu obrad uczestnicy Sympozjum obecni byli na seansie w Planetarium 
Wrocławskim. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 
Dąbrowa Górnicza 

Astronomia w Niepołomicach 

Niepołomice - miłe podkrakowskie miasteczko, odległe o pół godziny 
jazdy pociągiem elektrycznym, stało się w ostatnim czasie terenem eks
pansji Krakowskiego Oddziału PTMA. Z inicjatywy miejscowego ama
tora astronomii Zdzisława S l o w i k a, Zarząd Oddziału postanowił stwo
rzyć zamiejską filię i doprowadzić do zbudowania w Niepolornicach pla
cówki obserwacyjnej dla obserwatorów PTMA. 

Wykorzystując przyjazne nastawienie miejscowych władz, wyrażające 
się przede wszystkim w udzieleniu pomocy materialnej, przystąpiono 
obecnie do realizacji tych planów. W formie czynu społecznego powstaje 
pawilon obserwacyjny wg projektu wykonanego honorowo przez inż. Ed
warda S z e l i g i e w i c z a. 

Zanim w nowopowstalej placówce zostaną dokonane pierwsze obser
wacje, aktywni członkowie Oddziału Krakowskiego prowadzą w Niepo
lornicach akcję popularyzatorską. W jej ramach została zorganizowana 
w dniach 17-24 czerwca br. wystawa astronomiczna w historycznym 
niepołomickim zamku. 

Otwarcia wystawy dokonał prof. dr Eugeniusz Rybka, który pod
kreślając rolę astronomii jako nauki i czynnika kształtującego ludzki 
światopogląd, wyraził radość z powodu wielkiego zrozumienia, jakie wy
kazuje społeczeństwo w jej upowszechnianiu. Szczególne wyrazy podzię
kowania skierowal mówca do Przewodniczącego MRN w Niepolornicach 
Władysława W ł o d ar c z y k a oraz Prezesa Niepołomickiej Spółdzielni 
Pracy Karola K l i my i Prezesa Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" Jana Sikorski e g o, za pomoc, udzielaną przy budowie 
Stacji Obserwacyjnej . 

Na wystawie zgromadzono szereg eksponatów obrazujących rozwój 
.astronomii od czasów najdawniejszych do dziś. Znalazły się tam instru-
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menty astronomiczne od starego kwadrantu do lunetki AT-l służącej do 
obserwacji sztucznych satelitów, mapy i atlasy nieba poczynając od "Ura
nometrii' Bayera i "Atlasu Coelestis" oraz obszerna literatura astrono
miczna. Oprawę plastyczną wystawy stanowiły plansze o tematyce astro
nomicznej, a wśród nich ogromne zdjęcia Księżyca. Wielkim zaintereso
waniem zwiedzających cieszył się "kamień z nieba" - odłamek meteo
rytu Lawiekiego wagi około 6 kg. 

Osobną pozycję zajmowały eksponaty obrazujące możliwości i osiąg
nięcia amatorskie. Zgromadzono tu część dorobku członków Krakow
skiego Oddzialu PTMA, jak instrumenty, pomoce szkoleniowe oraz wy
niki obserwacji. Wśród instrumentów czołowe miejsce zajmował astro
graf z obiektywem o średnicy 130 mm wykonany przez Zdzisława Sło
wika. Zainteresowanie wzbudził nowy polski Atlas Nieba Macieja M a
'l u r a, wydawany obecnie przez PZWS, a wystawiony na razie w formie 
odbitek szczotkowych*). 

Wystawa, którą zwiedziło ponad 1000 osób, dobrze spełniła swoje za
danie. Projektuje się udostępnienie tej samej Wystawy w kilku innych 
podkrakowskich ośrodkach. 

A . S. 

Konkurs obserwacyjny 

Pragnąc upowszechnić wśród młodych członków Towarzystwa zami
łowanie do praktycznego zainteresowania astronomią, Polskie Towarzy
stwo Miłośników Astronomii ogłasza dla członków Szkolnych Kółek 

Astronomicznych konkurs na najlepszą obserwację lub serię obserwacji 
astronomicznych, wykonanych w okresie roku szkolnego 1962/63. 

Tematyką konkursu objęte są obserwacje Słońca, gwiazd zmiennych, 
meteorów i sztucznych satelitów Ziemi. 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie Szkolnych Kó
łek Astronomicznych, tak indywidualnie jak i zespołowo. 

Wyniki obserwacji w formie opracowania winny być nadesłane do 
Zarządu Głównego PTMA Kraków, ul. Solskiego 30/8 w terminie do 
l czerwca 1963 r. 

Za wyróżnione prace konkursowe przewidziane są nagrody indywi
dualne i zbiorowe. Najlepsze zaś z nich zostaną opublikowane w "Uranii" 
lub w "Dodatku Naukowym do Uranii". Autor szczególnie wyróżniającej 
się serii obserwacji weźmie udział (na koszt Towarzystwa) w zgrupo
waniu obserwacyjnym na Turbaczu w lecie przyszłego roku. 

Bliższe szczegóły konkursu oraz wskazówki obserwacyjne otrzymają 

uczestnicy po nadesłaniu zgłoszenia do Zarządu Głównego PTMA Kra

ków, Solsldego 30/8 w terminie do 30 listopada br. 

•) Atlas Niebn M. Mazura eksponowany był na tegorocznych Między
narodowych Targach w Poznaniu. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Październik 1962 r. 
Zaraz po zachodzie Słońca możemy jeszcze 

w pierwszych dniach miesiąca odnaleźć Wenus, 
bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Wie
czorem widoczny jest Saturn i do północy Jo
wisz, a w drugiej połowie nocy także Mars. Nad 
ranem możemy już odnaleźć Urana, a od poło
wy października przed wschodem Słońca wi
doczny jest nisko nad horyzontem Merkury. 
Neptun i Pluton są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować 
dwie planetoidy, Amphitrite około 10 wielkości 
gwiazdowej i Egerię około 11 wielkości, obie 
widoczne są przez całą noc w dogodnych wa
runkach obserwacyjnych. Jednak nadal najbar
dziej interesujące będą obserwacje Jowisza wraz 
z jego czterema księżycami galileuszowymi, wi
docznymi nawet przez lornetkę. Folażenie tych 
księżyców względem tarczy planety odczytamy 
z wykresu, a dokładne momenty ciekawszych 
zjawisk w ich układzie podane są w odpowied
nim dniu. 

IX 3Qc.l/X ld przed zachodem Jowisza mo
" -~-~.a:?/'---- żerny jeszcze zaobserwować zakrycie jego 4 księ

życa przez tarczę planety. Foczątek tego zakrycia 
nastąpi o 1h55m. 

1/2d Wieczorem kolo Jowisza widzimy brak 
jego jednego księżyca. To księżyc l przechodzi 
na tle tarczy planety; cień tego księżyca pojawi 

~--~'U'"-----'<-- się na tarczy Jowisza o 18h43m. Tymczasem do 
brzegu tarczy zbliżył się księżyc 3 i kryje się 
za nią o 19h2Bm. Prawie przez godzinę widać 
więc kolo Jowisza tylko dwa jego księżyce, ale 

!-....,-----+ o 2Qh14nt ksif;'życ l kończy swoje przejście i po
jawi się obok tarczy planety, a jego cień wi
doczny jest jeszcze do 21hQm. Księżyc 3 byl 
ukryty za tarczą, a potem w cieniu planety 
i pojawi się nagle o 2bQ.m4 z prawej strony 
(patrząc przez lunetę odwracającą) w odległości 
równej prawie średnicy tarczy od jej brzegu. 

2•'1Qh Złączenie Wenus z Księżycem. Wieczo
rem obserwujemy sierp Księżyca i planetę 
(w lunecie także w postaci sierpa) nad zachod
nim horyzontem. 

5/6<1 Obserwujemy przejście 2 księżyca i jego 
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 zetknie 
się z brzegiem tarczy i przestanie być widoczny 

\----)"'ff=""---- o 211159111; jego cień pojawia się na tarczy pla
nety o 231139111. Sam księżyc ukazuje się o Qh41m, 
a jego cień widoczny jest do zachodu Jowisza. 
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6cll7h Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem. 
7/8cl Wieczorem nie widać kolo Jowisza księżyca 2. Pojawi się on na

gle z cienia planety o 201143m6, w odległości równej promieniowi tarczy 
planety od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). Na
tomiast o 221136111 skryje się za tarczą planety księżyc l, który pojawi się 
także nagle z cienia planety o 11145.5111. 

8cll2h Niewidoczne, bliskie zlączenie Księżyca z Saturnem. We wschod
niej Azji widoczne jest nawet zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca. 
Tego wieczora Wenus osiąga swój największy blask (-4.3 wielkości 
gwiazdowej), ale warunki obserwacji planety są bardzo niedogodne 
(zbyt nisko nad horyzontem). 

8/9cl O 191145111 rozpoczyna przejście na tle tarczy Jowisza jego księ
życ l. O 20h39m pojawia się na tarczy planety cień księżyca l, a sam 
księżyc ukazuje się o 22111m. Kiedy jego cień przemierza tarczę Jowisza, 
do brzegu tarczy zbliża się księżyc 3. W tym samym momencie, o 22h55m, 
kiedy cień l kszężyca opuszcza tarczę planety, księżyc 3 kryje się za nią 
i do zachodu Jowisza nie będzie już widoczny. 

911611 Saturn nieruchomy w rektascensji. Wieczorem, zaraz po zacho
dzie SlOJ1ca, o 17h3m za tarczą Jowisza chowa się jego księżyc l. O 181129m 
na tarczy planety pojawi się ciel1 księżyca 4, który sam znajduje się już 
dość daleko od brzegu tarczy. Księżyc l ukazuje się nagle z cienia pla
nety blisko prawego brzegu tarczy o 20hl4.m3. Cień księżyca 4 schodzi 
z tarczy Jowisza o 22h26'n. 

10 ·1 12h Niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem. Na Antarktydzie 
i na południowym Pacyfiku widoczne jest zakrycie Jowisza przez tarczę 
Księżyca. 

12c123h Merkury przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
12/13·1 Na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 3 księżyca. Plamka 

'Cienia schodzi z tarczy planety o 19h56m. Do brzegu tarczy zbliża się 
księżyc 2, ktćry rozpocznie swoje przejście na jej tle o Oh20m. 

14/15<1 O 181132111 za tarczą Jowisza kryje się jego 2 księżyc, a pojawia 
-się z cienia planety o 231121.'"8. W jego ślady idzie księżyc l, który chowa 
się za tarczę plnnety o Oh24"' i nie pojawi się już przed zachodem Jowi
sza w Polsce. 

15lll6h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
15/1 6d Obserwujemy całkowity przebieg przejścia l księżyca i jego 

cienia na tle tarczy .Towisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy 
o 2lh34 1", jego cień pojawi się o 22h35m, księżyc ukaże się znowu 
o 231150 111 , a jego cień ukończy swą wędrówkę o Oh5lm. 

16/17<1 Na tarczy .Towisza widoczny jest cień 2 księżyca; plamka cienia 
opuszcza tarczę planety o 18hl7"'· W tym czasie do brzegu tarczy zbliża 
się księżyc l i kryje się za nią o ll3h5lm. Księżyc l pojawi się znowu 
z cienin planety blisko prawego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą) o 22h9.m4. 

17/ 18<1 Kolo Jowisza widać brak jego dwóch księżyców: księżyc 4 
ukryty jest za tarczą planety, a księżyc l przechodzi na tle tarczy i jest 
niewidoczny. Księżyc l ukaże się o 18hl7m, a na tarczy planety widoczny 
jest jego cień, który kończy swą wędrówkę o 19h20m. Księżyc 4 pojawi 
się spoza tarczy planety o 2lh2lm. 

19<1 Wieczorem nie widzimy koło Jowisza jego 3 k.~iężyca, który prze
chodzi właśnie na tle tarczy planety. Księżyc ten uKaze się o 191138111, 
a o 20h3m pojawi się na tarczy planety jego cień, który zakończy swą 
wędrówkę o 23h58m. 
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20d Promieniują meteory z roju Orionidów, ale warunki obserwacji 
są zle (Ksi~życ). Radiant tego roju leży w gwia:z.dozbiorze Oriona i ma 
współrzędne: rekt. 6h24m, dekl. +15°. 

2ld2h Zlączenie Księżyca z Marsem. O 201157111 księżyc 2 Jowisza kryje 
się za tarczą planety i nie będzie już widoczny aż do zachodu Jowisza 
w Polsce. 

22d3h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Slońca; kąt 
tego odchylenia wynosi 18°. 

22/23d Okola pólnocy księżyc l i jego cień wędrują na tle tarczy Jo
wisza. Księżyc l rozpoczyna swoje przejście o 23h23m, a jego cień 
o Oh30m. Koniec obydwu przejść nastąpi po zachodzie Jowisza. 

23d5h Wenus nierutborna w rektascensji. O 23h Slońce wstępuje 
w znak Niedźwiadka, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 210 °. 

23/24d W pobliżu Jowisza nie widać jego 2 księżyca, który przechodzi 
wlaśnie przed tarczą planety. O 18hlOm na tarczy pojawia się cień 2 księ
życa, a o 18h40m sam księżyc. W tym czasie do brzegu tarczy zbliża się
księżyc l i kryje się za nią o 20h41m. Cień księżyca 2 opuszcza tarczę-
o 20h52m, a księżyc l pojawi się nagle z cienia planety o 24h4.m6. 

24<1 Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczyJo
wisza. Księżyc l znika na tle tarczy o 17h51"', a o l8h59m pojawia się
jego cień; księżyc kończy swoje przejście o 20h7m, a jego cień o 2lhl5m. 

25<1 Księżyc l Jowisza ukryty byl początkowo za tarczą, a potem 
w cieniu planety i ukaże '>ię nagle o 18h33.m4. 

26d22h Zlączenie Merkurego z Księżycem. 
26/27'1 Księżyc 3 Jowisza przehodzi na tle tarczy planety. Foczątek 

przejścia nastąpi o l9h51"', a koniec o 23hl7m. Cień tego księżyca pojawi 
się na tarczy planety w czasie zachodu Jowisza w Polsce (o 241136111). 

28d Księżyc 2 .Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i kryje się
za nią o 231125m; tej nocy księżyc 2 już nie będzie widoczny. 

29d O lh Saturn w kwadraturze ze Slońcem, o 5h Księżyc w złączeniu 
z Neptunem, o Uh Jowisz nieruchomy w rektascensji. 

30tl4h Wenus w złączeniu z Księżycem. Wieczorem warto obserwować 
Jowisza, będziemy bowiem świadkami wielu ciekawych zjawisk w ukła
dzie jego księżyców. Najpierw widzimy brak księżyca 3, który ukryty 
jest w cieniu planety i pojawi się nagle o 18115.1119 w odległości nieco 
większej niż średnica tarczy planety od jej prawego brzegu (patrząc 
przez lunetę odwracającą). W tym czasie księżyc 2 zbliża się do brzegu 
tarczy i znika na jej tle o 18h22m; o 20h46m na tarczy planety pojawia 
się jego cień. Księżyc 2 kończy swoje przejście i ukazuje się o 2lh6m, 
ale z kolei księżyc l kryje się za tarczą planety o 22h3lm i do zachodu 
Jowisza .już nie będzie widoczny. Cień księżyca 2 opuszcza tarczę pla
nety o 23h28m. 

31<1 Księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Księżyc l styka 
się z brzegiem tarczy i przestaje być widoczny o 19h42m, je&o cień po
jawia się o 201155111; księżyc ukazuje się znowu o 2lh58m, a jego cień 
schodzi z tarczy planety o 23h11m. 

Minima Algola (beta Perseusza): październik 5d6h40m, 8d3h30m, 
UdOh20m, 13d2lh5m, l6dl7h55m, 28d5h5n', 3ld2hOm. 

Minima glówne beta Lutni: październik 6d20h, 19dl9h. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 



SL O IQ'CE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk. -europ. 

r. czasu / a l a wsch ./ zach. wsch. / zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch ./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. 

m h m o h m l h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
IX.28 + 9.3 12 18 - 1.9 5 58 17 47 5 47 17 37 5 47 17 37 5 41 17 30 5 35 17 26 5 31 17 21 5 27 17 18 5 23 17 12 
l. 8 +12.4 12 54 - 5.8 6 12 l 17 23 6 04 17 14 6 03 17 15 5 59 17 05 5 50 17 04 5 48 17 58 5 42 16 56 5 40 16 4e. 

18 +14.7 13 29 - 9.4 6 34 17 00 6 ~2 16 51 6 20 16 54 6 19 16 41 6 06 16 44 6 05 16 36 5 58 16 36 5 58 16 25' 
28 +16.1 14 07 -12.9 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 6 38 16 19 6 23 16 25 6 23 16 16 615 16 17 6 17 16 04, 

XI. 7 +16.3 14 46 -16.1 7 12 16 19 6 58 16 13 6 54 16 17 6 58 15 59 6 39 16 08 6 42 15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 

c: 
K SI ĘZYC !:tl 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
warszawa 

Data środk. ·europ . Data środk.·europ . Data środk . ·europ. 

a l o wsch./ zach. a l a wsch. / zach. a l a wsch. / zach. 

F azy Księżyca: 

l ~ d h 
Nów IX 28 21 
Pierwsza kw. X 6 21 

h m o h m l h m hm o hm hm hm o hm hm 
X. l 14 03 - 7.1 7 57,18 40 X. 11 22 56 -10.0 16 26 2 25 X. 21 8 27 +19.1 23 19 1411 

2 14 49 -11.0 9 03 19 03 12 23 53 - 5.0 16 53 3 50 22 9 18 +16.8 - 14 42 
3 15 36 - 14.4 10 10 19 32 13 o 50 + 0.4 17 18 5 16 23 10 06 +13.8 o 24 15 07 

Pełnia X 13 14 
Ostatnia kw. X 20 10 
N ów X 28 14 
Pierwsza kw. XI 5 8 

4 16 25 -17.2 1114 20 04 14 147 + 5.8 17 45 6 41 24 10 53 + 10.3 l 20 15 28 
5 17 16 - 19.4 12 16120 44 15 2 45 +10.7 18 15 8 07 25 1138 + 6.4 2 34 15 47 
6 18 10 -20.6 13 14 21 34 16 3 43 +14.9 18 50 9 29 26 12 23 + 2.2 3 39 16 06 
7 19 06 - 20.7 14 05 22 55 17 4 42 +18.1 19 30 10 45 27 13 07 - 2.0 4 44 16 25 
8 20 03 -19.8 14 50 23 45 18 5 41 +20.1 20 19 11 52 28 13 52 - 6.2 5 50 16 45 
9 21 00 -17.615 261 - 19 .6 381 +20.9 2114i12 49 29 14 371-10.1 6 56 17 07 

lO 21 58 - 14.3 15 59 l 03 20 7 34 +20.5 22 15 13 35 30 15 24 -13.7 8 02 17 33 
31 16 13 -16.8 9 08 18 041 

- - - ---- ------ ----- ---- - --------- ----------- - - - ---------- -

Od!Pglość l Srednica 
Księżyca tarczy od Ziemi 

d h 

Najw. X 13 4 1 33!5 
Najm. ~ X 26 5 29.4 

w ..... 
..;J 



318 URAN I A 

Październik 1962 r PLANETY I PLANETOIDY 

MERKURY 

Data l h czasu Warszawa 
1962 środk.- europ. 

a l o w sch. l zach. 

hm o hm hm 
IX. 28 13 11 -11.6 7 23 17 17 
X. 8 12 39 - 6.0 5 40 16 36 

18 12 28 - 1.6 4 26 16 08 
28 13 07 - 4.9 l 4 45 15 51 

Od połowy miesiąca widoczny 
rankiem nad wschodnim horyzon-
tern (około + l wielk. gw.). 

M AR S 
IX. 28 7 37 +22.4 22 35 14 54 
X. 8 

18 
28 

8 Ol +21.6 22 25 14 32 
8 23 +20.6 22 14 14 08 
8 44 +19.6 22 04 13 44 

Przechodzi z gwiazdo! bloru Bli
źniąt do gwiazdozbioru Raka 
i widoczny · w drugiej połowie 
nocy jako czerwona gwiazda 
około + l wielkości. 

SATURN 

IX. 18 1 2031 ~ -19.7 , 1608 l 031 
X. 8 20 29 -19.8 14 48 23 05 

28 20 30 -19.7 13 31 21 49 

IX. 
X. 

21 
11 
31 

W pierwszych godzinach nocy 
widoczny w Koziorożcu (około 
+ 0.8 wielk. gwiazd.) . 

a połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
14 39.0 -13 41' 14 15 
14 41.5 -13 53 12 59 
14 44.3 -14 06 1143 

Niewidoczny. 

Planetoida 29 AMP HITRITE 
IX. 23 3 00.5 +22 14 2 31 
X. 3 257.7 +22 42 149 

13 2 51.7 +22 56 l 03 
23 2 43.2 +22 56 o 15 

XI. 2 2 33.1 +22 41 23 2::! 
Olwło 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Barana. 

WENUS 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

CI. l a wsch. l zach. 

hm o hm hm 
14 54 -21.8 lO 08 17 57 
15 18 -24.3 10 09 17 24 
15 33 -25.7 g 56 16 47 
15 33 -25.7 9 18 16 09 

N a początku miesiąca jeszcze mo-
żna ją odnaleźć wiec ""'orem ba r-
d zo n isko nad zachodnim hory-
zon tern. 

JOWISZ 
22 27 -11.2 16 34 2 38 
22 24 -11.5 15 53 l 54 
22 22 -11.6 15 13 l 11 
22 21 -11.7 14 34 o 32 

Widoczny w pierwszej połowie 
nocy w gwiazdozbiorze Wodnika 
(-2.3 wielk. gwiazd .). 

10 10 
lO 23 
10 26 

URAN 

l 
+11.3 1 3 08 
+10.9 156 
+10.6 o 43 1

17 06 
15 49 
14 33 

Widoczny n ad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa (około 6 wielk. 
g w iazd .). 

a l a l w połud. 
P L UTON 

h m s 
11 07 58 
11 lO 30 
1112 40 

Niewidoczny. 

o 
+19 39~0 
+19 28.7 
+19 23.0 

h m 
10 45 
9 29 
8 13 

Planetoida 13 EGERIA 
5 07.1 +26 55 4 37 
513 .7 +2813 404 
517.6 +2935 328 
5 18.5 +31 Ol 2 W 
5 15 .8 +32 ::o 2 09 

Olmło 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc n a granicy gwia
zdozbiorów Byka i Woźnicy. 

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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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okładki: Galaktyka spiralna NGC 6946 w gwiazdo
zbiorze Cefeusza, silnie przesłonięta przez materię międzygwiazdową. 
Zdjęcie wykonano w 1922 r. za pomocą 2.5 m teleskopu na Mt. Wilson 
przy 4-godzinnej ekspozycji. 

Znak Zodiaku: Niedźwiadek. 
Druga strona okładki: Uczestnicy Sympozjum Obserwatorów Słońca 

podczas zwiedzania Obserwatorium Wrocławskiego: przy refraktorze 
o średnicy 11 cm przeznaczonym do wizualnych obserwacji fotosfery 
Słońca (u góry z lewej), przy fotoheliografie o średnicy 13 cm (u góry 
z prawej) i przy celostacie spektroheliografu (u dołu). (Fot. J. W i e
c z orek). 

Trzecia strona okładki: Wystawa Astronomiczna w Niepołomicach. 
Na pierwszym planie astrograf z obiektywem o średnicy 130 mm, wyko
nany przez Z d z i s l a w a S l o w i k a. (Do notatki "Astronomia w Nie
połomicach"). Fot. Zdzisław Słowik. 

Czwarta strona okładki: Kometa Brooksa. Zdjęcie wykonane w 1911 r. 
w Obserwatorium Yerkesa przez E. E. B ar n ar d a. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Październik 1962 r. 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińskiego 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 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 ponle
dzialkl i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lD-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 porozumleniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (teJ. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pokazy nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z !1st. Cezarego Janiszewskiego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumleniu się z St. Brzostklewlczem, Dąbr. Górn., ul. M. Konopnic
klej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Sokolsklej 30, I p, Sekretariat l biblioteka 
czynne w każdy poniedziałek l czwartek w godz. 18-20. w sali odczytowej 
na III p. (otwartej od godz. 18) w każdy poniedziałek zajęcia wg programu: 
1·szy poniedziałek m-ea - .,Wieczór nowości astronomicznych", 2 i 4-ty -
Wybrane zagadnienia z asl ranomil (odczyt), 3-ci - Budowa teleskopu (pra
cownia). Selrcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 
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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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Łódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 25Q-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki l soboty w godz. 18-20. Przegląd fllmów astrono
micznych 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, 
tel. 8Q-52. Sekretariat czynny w ponledzlatkl, środy l piątki w godz. 16-20. 
Pokazy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mlck!ewlcza. 

Qlsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, te!. 24-74 
(W. Radzlwonowicz). Zebrania wraz z odczytam! l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu 
telefonicznym. 

Qpole - Siedziba w lokalu wł!lsnym 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. 

Qstrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Qświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku l po uprzednim porozumleniu: H. Stopkowa, 
ul. Młyńska 445. Blbllotel<a czynna we czwartki w godz. 18-20. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka 
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
szlifierska . Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka. 
oraz na Placu Mickiewicza . 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechn!kl Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 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. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
klego 39/45, p. M. Kędzierska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll. Maxlmum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki l soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba zarządu Oddziału - ul. Plotra Skarg! 18a (Wzgórze Party
zantów) te!. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 i 18-19. 
Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarlum 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 

Redaktor naczelny: ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
RADA REDAKCYJNA: 

Przewodniczący: WLODZIMIERZ ZONN 
Członkowie: TADEUSZ ADAMSKI, JAN GADOMSKI, 

ANTONI PIASKOWSKI, KONRAD RUDNICKI 
Sekretarz redakcji: GRZEGORZ SITARSKI 

Redaktor techniczny: ALEKSANDER CICHOWICZ 
REDAKCJA: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. 

ADMINISTRACJA i biura Zarządu Głównego P. T. M. A.: Kraków, 
ulica L. Solskiego (dawniej św. Tomasza) 30/8. - Tel. 538-92. - Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki, czwartki do 19, w soboty od 8-12. Konto Zarządu Głównego 
P. T. M.A.: PKO 4-9-5227. 

Cena 6 zł, prenumerata roczna 72 zł. Dla członków PTMA - bezpłatnie. 

KRAKOWSKA DRUKARNIA PRASOWA - KRAKOW, WIELOPOLE 1. 
Zam. 1770162. Nakład 3.800 egz. Ark. druk. 2. N-32 







CZASOPISMO ASTRONOMICZNE POPULARNONAUKOWE 

u R A N l A 
ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MllO~NIKÓW ASTRONOMil 

ROK XXXIII Nr 11 





ROK XXXIII LISTOPAD 1962 Nr 11 

URANIA 
CZASOPISMO ASTRONOMICZNE 
POPULARNONAUKOWE 

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 
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Pismo zalecone reskryptem Ministerstw a Oświaty z dnia 20. X . 1950 r., 
Nr Oc-506/50, jako pożądane w bibliotekach licealnych i nauczycielskich 

TRE S C Nr 11 

ARTYKUŁY Str. 
Anna B u re s z: "Kornetów nie można mieć za daremne stra-

chy!" 322 
Grzegorz S i t ar ski: O wielkich zbliżeniach komet do Jo-

wisza (III) 326 

KRONIKA 
Ruch materii w warkoczach komet. P oszukiwanie gwiazd 

o n aj mniejszych jasnościach absolutnych. - Wenus m a gład
ką powierzchnię. - "Geocoma" i "geotail". - K om ety 1961 
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ANNA BURESZ- Warsza w a 

"KOMETOW NIE MOŻNA MIEC ZA DAREMNE STRACHY!" 
Stanisław Duńczewski 

(1701-1767) 

Marzenia ludzkie zawsze wyprzedzały rzeczywistość i wybie-
gały daleko poza nią. Ale nawet ci, którzy najśmielej my

ślą o przyszłości i najbardziej są zafascynowani szybkim urze
czywistnianiem się marzeń niesionych przez współczesność, się
gają czasem do historii, do dziejów myśli ludzkiej. Stronice sta
rych, pożółkłych książek prowadzą w świat intrygujący tajem
nicami, zadziwiający sądami, porywający jak wszystko co da
lekie i nieznane. 

Astronomia, nauka sięgająca w przestrzeń pozaziemską, nauka 
o gwiazdach, o Słońcu i niebie- dla wielu nauka pozostająca 
na zawsze symbolem tajemniczości - ma historię wyjątkowo 
bogatą i ciekawą. Jak ją poznać? Z podręczników? Można na 
pewno. Ale znacznie ciekawsza jest inna droga. Bezpośrednie 
dotarde do pewnych prac źródłowych, w których sądy i relacje 
z obserwacji czy spostrzeżeń będą pisane językiem tego okresu, 
z którego pochodzą. Gdzie duch i atmosfera dawnych stuleci 
będą łatwiej uchwytne i wyraźniejsze. Trudno jest jednak do
trzeć do średniowiecznych rękopisów, czy nowszych już, a jed
nak wiekowych starodruków. 

Jest jeszcze jedna droga poznawania dziejów nauki. Nim jed
nak o niej powiemy, wybierzmy sobie jakiś konkretny temat 
wokół którego będziemy skupiać swą uwagę. Np. komety, które 
wśród innych zjawisk niebieskich wzbudzały zawsze szczególne 
zainteresowanie. Kometami od niepamiętnych czasów zachwy
cano się, bano się ich i przypisywano im cudowne i tajemne 
moce. Kiedy porównalibyśmy myśli i zdania ludzi o kometach 
zapisane przed dwustu lub trzystu laty z tym, co dzisiaj wiemy 
i mówimy o tym zjawisku, mielibyśmy przykład ogromnej ewo
lucji poglądów ludzkich na zjawisko, które w naturze swej pozo
staje przecież niezmienne. Zamiast jednak komentować, spró
bujmy sami przeczytać kilka mających taką wymowę przykła
dów. Szukać ich będziemy właśnie poprzez tę nową, zapowie
dzianą powyżej drogę. 

Udajemy się na wędrówkę w świat niezbyt oddalony w cza
sie, a jednak daleki treścią swych myśli i głębią poznania ist
niejącej rzeczywistości. Weźmy do ręki książkę, która pozornie 
nie ma nic wspólnego z astronomią - Michała W i s z n i e w
ski e g o "Historię literatury" wydaną w 1857 r., a więc 105 lat 
temu. Jest to próba przewodnika bibliograficznego po literatu-
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rze polskiej, literaturze pojętej bardzo szeroko - po całym 
zamkniętym w książkach dorobku nauki polskiej. Założenia 
autora były bardzo ambitne, pragnął on nie tylko podać suche 
wskazówki bibliograficzne, ale komentował je i omawiał. Nie 
wdawajmy się jednak w ocenę całości tego dzieła i przejdźmy 
do tomu 9, gdzie znajdziemy dwie interesujące nas rozprawki: 
"0 astronomii przed Kopernikiem" i "0 astrologii". W pierw
szej Wiszniewski krótko mówi o astronomii starożytnej, a o pol
skiej pisze jedno zdanie twierdząc, że astronomia polska za
czyna się dopiero od Kopernika, przy czym " ... hipotezy daw
niejszych astronomów (starożytnych) nie mogły służyć temu 
wielkiemu geniuszowi za podstawę rozwinięcia własnych po
glądów". Dziś chyba niezupełnie zgodzimy się z takim stwier
dzeniem. Szkoda tylko, że nie zdążył Wiszniewski włączyć do 
swego dzieła planowanej, specjalnie poświęconej Kopernikowi 
rozprawy. 

Druga rozprawka - "0 astrologii" - znacznie obszerniejsza, 
samymi już rozmiarami wskazuje na rangę, jaką miała niegdyś 
ta pseudonauka wśród nauk wykładanych na polskich uniwer
sytetach. Wiszniewski, aby usprawiedliwić tak szerokie ujęcie 
tego tematu cytuje m. in. wypowiedź Mikołaja Rej a o tej 
nauce - "Mikołaj Rej, mąż niełatwowierny nie powątpiewał 
wcale o astrologii, pisze bowiem: 

"To wszystko niebo rządzi, a planety jego, 
Bo im moc nadana od Pana samego ... 
... wzdyć przed się planety moc maią, 
Gdyż owi praktykarze czasy powiadaią, 
O niemocach, o śmierciach, o pewnych przygodach, 
O klopociech, o walkach y o prędkich szkodach ... 
... wszakemci powiedal, 
Iż Bóg Slońcu z miesiącem y planetom moc dal, 
Ale iakożkolwiek to w swey możności sprawil, 
Tedy wzdy sobie większą nad wszystkiem zostawil". 

Może ktoś powiedzieć - to tylko Rej! Dla niego tego rodzaju 
stwierxlzenie może być tylko pretekstem do literackiej wypo
wiedzi i nie może być miernikiem ówczesnych sądów nauko
wych. I słusznie. 

Idąc więc po linii wybranego wyżej tematu poszukajmy 
w rozprawce Wiszniewskiego przykładów z literatury naukowej. 
Wśród nazwisk osób uprawiających astrologię w XVII 
i XVIII w. znajdziemy nazwisko Jakuba N aj m a n a, doktora 
praw i profesora prześwietnej Akademii Krakowskiej. W jego 
pracach zajmowane stanowisko wyznacza chyba rangę wypo
wiedzi. Ogłosił on "Prognostyk na kometę, któregaśmy widzieli 
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Grudnia przeszlego 1618 roku ... " Na wstępie pracy wylicza po
przednio zaobserwowane w Polsce komety twierdząc, że zawsze 
były one zwiastunami nadchodzącej kary bożej. Oddajmy głos 
jemu samemu: 
"Widzieliśmy na oko, że sam Pan z nieba czyni nam kazanie, 

nie slowy wprawdzie ani listem, lecz znakami pisanemi nie
zwyczaynemi charakterami, ukazuiąc nam straszne gwiazdy, 
a gdzie indziej iako słyszymy i slupy ogniste: y wiele słońca 
razem, to gwiazd latających po powietrzu y goreiących co nie
miara; ... nie mogąc słowy nas upominać, upomina i uczy przez 
te znaki i cuda niebieskie ... Z wielu wezmę naycelniejszy: gwia
zdę ogoniastą abo kometę, któregaśmy widzieli Grudnia prze
szłego. Będziemy sobie uważać co to za pismo Boże, w czym 
nas napomina, co sobie po nim obiecywać mamy, przypatrując 
się mianowicie biegowi i naturze jego ... Kometa nie iest nic jeno 
falszywa gwiazda, która świeci się wprawdzie nad drugie, iednak 
krótko, zda się coś pozornego, chociay w rzeczy nic nie iest 
iedno troche pary i dymu smrodliwego, czym samym progno
stykuie, że się trzeba obawiać ludziom, którzy się wszystcy 
zdradzili, na okazałości zwierzchniey, którzy będąc dymem 
i wiatrem, gwiazdami się bydź poczytują, którzy będąc ciem
ności pełni, iednak światu chcą świecić ... ". 

Jeżeli w ten sposób tłumaczył "bieg i naturę" komety pro
fesor uniwersytetu, cóż dziwić się zwykłym prostym ludziom, 
że przyjmowali te bałamutne prognostyki i bali się tajemni
czych ogoniastych gwiazd. 

Przytoczony wyżej przykład pochodził z wieku XVII-tego. 
To jednak odległe czasy i spróbujmy poszukać jakichś spostrze
żeń o kometach z okresu bliższego naszym czasom. 

Rok 1744. Nowa kometa na horyzoncie. Pisal o niej znany 
astrolog XVIII w. Stanisław D u ń c z e w s k i w bmszurze: 
"Laudetur Jezus Christus Amen. Ciekawość o komecie roku 
pańskiego 1744 z dalszą światla, obrotu y procedencyi iego ko
niekturą, aż do skończenia apparicyi, na horyzoncie Zamoy
skim ... obse1·wowanym, a dla ciekawych y strwożonych przy
szłymi ewentami komety teraźniejszego, z koniekturą y pro
gnostykiem naturalnym, bardziei dla konsolacyi iak przestrogi 
do druku podana". Na ośmiu kartkach, ilustrując budzącymi 
grozę drzeworytami, dowodzi Duńczewski, że lmmety są "prze
powiadaczami" wszystkich ważniejszych wypadków na świe
cie: powstawania i upadku państw, śmierci, urodzin i chorób 
wielkich ludzi, klęsk i zwycięstw itd. itd., a kończy wszystko 
tak: "Gwiazdy Kometyczne z boskiej prowiedencyi są ordyno-
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wane na postrach ludzi rozgą iako Oyca niebieskiego grożącą, 
ażeby się bardziej przed Bogiem upokorzyli, źli poskromili, 
w niecnotach żyjący umartwili, prosili się ludzie do kary za 
przeszle występki, teraźniejszych w dalszym wieku poprzestali 
chcąc ujść kary wielkiej na tym tu świecie. Kornetów nie można 
mieć za daremne strachy i owszem za zly znak iż się grzechy 
wielkie rozmnożyły pomiędzy żyjącemi ludźmi". 

Trudno dzisiaj zrozumieć, dlaczego właśnie kometę - piękne 
zjawisko niebieskie - obrano sobie jako środek gróźb i postra
chu. Przykładów na to moglibyśmy znaleźć w książce Wisz
niewskiego sporo. Ilość ich wskazuje, jak szalenie rozpowszech
niona była astrologia. Ciekawy jest sąd Wiszniewskiego o astro
logii, przeczytajmy więc jego fragment: 

" ... nie można bez ckliwości czytać pism, w których uczeni 
udając, że coś wiedzą, ale przez roztropną skromność nie chcą 
wszystkiego powiedzieć, póŁgębkiem gadając na pośmiewisko 
się wystawiali, nie wstydząc się tak nędznym i oklepanym for
telem nieświadomość swą pokrywać... takowe przepowiednie 
oglaszah za wiedzą i poleceniem Rektora Akadem~i, broniąc 
pilnie i wymawiając astrolegię przeciwko zarzutom ... Astrolo
gia tę jednakże przyniosła korzyść, iż w Akademii Krakowskiej 
ciągle zajmowano się astronomią, bo obieg, własności i związek 
cial niebieskich stanowiZy mniemaną Astrologii podstawę". 
Sąd Wiszniewskiego wydaje się bardzo słuszny. Widać więc, 

że poradnik bibliograficzny tego typu, co Wiszniewskiego "Hi
storia Literatury", zawierać może obok ciekawych i gdzie indziej 
trudno dostępnych materiałów źródłowych, również ·cenne 
uwagi i komentarze. 

Na koniec warto jeszcze wymienić inne cenne źródło poszu
kiwań bibliograficznych - jest nim "Bibliografia polska" Ka
rola E s t r e i c h e r a. Dzieło to zawiera w dwu układach -
abecadłowym i chronologicznym spis literatury polskiej od po
czątków jej istnienia do końca wieku XIX-ego. W abecadłowej 
części bibliografii obok nazwisk autorów znajdujemy hasła rze
czowe, pozwalające nam zebrać literaturę na dany temat. I tak 
jeżeli zajrzymy pod hasło - Kometa - autor odeśle nas do 
licznych ciekawych pozycji: Krzy s z k o w ski Krzysztof 
"Krótka astrologiczna uwaga komety na horyzoncie krakow
skim ... roku pańskiego 1860"; B o h o m o l e c Jan "Prognostyk 
zly czy dobry komety roku 1769 y 1770"; L e w e s t a n Henryk 
"Kometa czyli mniemany koniec świata. Książeczka dla wszyst
kich. 1857" itd. itd. 

Opisy poszczególnych pozycji, zwłaszcza te, które dotyczą 
literatury starszej, opatrzone są adnotacjami wyjaśniającymi 
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często zakres, a czasem i wartość opisywanej pracy. W sumie 
otrzymujemy więc, korzystając z bibliografii, obraz literatury 
w różnych wiekach na interesujący nas temat. Jeżeli jest to bi
bliografia posiadająca adnotacje, czy nawet szerszy komentarz, 
jak np. "Literatura polska" Wiszniewskiego, możemy poznać 
piśmiennictwo w zarysie historycznym bez konieczności sięga
nia do samych źródeł. 

Dziś zajrzeliśmy tylko do Wiszniewskiego, wspominając przy 
tym o Estreicherze, a mimo to uzyskaliśmy już małą próbkę 
tego, jak dalece inne było spojrzenie ludzi na niebo, a więc 
i komety, o których prze<.'Zytaliśmy fragmenty historycznych 
już notatek. Mogliśmy je tutaj przytoczyć dosłownie, nie sięga
jąc do oryginałów, właśnie dzięki temu, że kiedyś skrzętny bi
bliograf odpisał co ciekawsze fragmenty z pożółkłych kartek, 
uporządkował je i podal w formie bibliografii. 

GRZEGORZ SITARSKI - War s z a w a 

O WIELKICH ZBLIŹENIACH KOMET DO JOWISZA (III) 

B adania ruchów komet opierają się, jak widzieliśmy, na dłu-
gich i żmudnych obliczeniach, których poprawność musi 

być stale kontrolowana. W trakcie wykonywania rachunków 
stosuje się różne metody kontroli wewnętrznej, ale najważniej
szym, ostatecznym i nieodwołalnym sprawdzeniem wyników 
obliczeń jest porównanie ich z obserwacjami komety. 

Material obserwacyjny jest jednak zwykle głównym źródłem 
kłopotów dla astronoma prowadzącego badania ruchu komety. 
Przede wszystkim na podstawie obserwacji wyznacza się ele
menty orbity, od których rozpoczyna się obliczenia perturbacji. 
Widzieliśmy na przykładzie komet Lexella i Brooksa, jak silnie 
wyniki tych obliczeń zależą od dokładności elementów wyjścio
wych, szczególnie jeśli rachunki dotyczą bliskiego przejścia ko
mety kolo Jowisza. 

A więc dokładność i liczebność obserwacji komety może mieć 
duży wpływ na wyniki dalszych badań. Tymczasem kometa jest 
nie tylko obiektem bardzo niewdzięcznym dla obserwacji (obraz 
komety zwykle slaby i rozmyty), co znacznie obniża dokładność 
pomiarów pozycji komety na niebie lub na kliszy, ale co można 
jeszcze ostatecznie zrównoważyć dużą liczbą obserwacji. Pod
stawową trudność w wyznaczeniu orbity z obserwacji komety 
stanowi fakt, że komety z reguły widoczne są z Ziemi tylko na 
niewielkim odcinku orbity w pobliżu perihelium. Wielkość łuku 
orbity, na jakim kometa jest obserwowana, w pewnym sensie 
z góry określa dokładność wyznaczenia elementów i na to nic 
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poradzić nie można. Dlatego też stale poprawia się elementy 
orbity na podstawie dalszych napływających obserwacji i w ten 
sposób dostaje się coraz lepsze dane wyjściowe. Powiązanie 
kilku pojawień się komety daje oczywiście lepsze wyniki niż 
wyznaczenie elementów orbity z obserwacji jednego tylko po
jawienia, ale i w tym przypadku każdy powrót komety jest ob
serwowany na łuku orbity w pobliżu perlheliurn i trudności do
kładnego wyznaczenia niektórych elementów nie da się uniknąć. 

Ideałem dla prowadzenia badań ruchu byłaby więc taka ko
meta, która mogłaby być obserwowana na całej swej orbicie. 
Elementy orbity można by wtedy wyznaczyć bardzo dokładnie, 
a w przewidywaniach losów komety osiągnąć duży stopień pew
ności. Otóż od niedawna rzeczywiście znamy kometę, która jest 
dostępna z Ziemi na całej orbicie. Przypadek ten jest o tyle cie
kawy, że ponadto ruch tej komety posiada własności, których 
wykorzystanie odkrywa nowe możliwości w badaniach z dzie
dziny mechaniki nieba. Kometa jest wprawdzie obiektem sła
bym i może być uchwycona tylko przez wielkie teleskopy, ale 
warto będzie użyć nawet największych narzędzi, aby zebrać bo
gaty materiał obserwacyjny, którego opracowanie opłaci się 
sowicie. 

Dziwne losy komety Otermy 

W 1943 r. L. O t e r m a w obserwatorium w Turku (Finlan
dia) odkryła mglisty obiekt 15 wielkości gwiazdowej. Była to 
kometa bez warkocza, widoczna potem także w wielu innych 
obserwatoriach, a jej ruch okazał się wkrótce przedmiotem nie
zwykle interesujących badań. 

Pierwszą, eliptyczną orbitę komety (z okresem obiegu około 
8 lat) wyznaczyła Oterma, a w miarę napływania obserwacji 
także inni astronomowie podawali znalezione przez siebie sy
stemy elementów. Ze wszystkich tych bliskich sobie danych 
wynikało, że orbita komety jest prawie kołowa, z bardzo małym 
mimośrodem (e = 0.144}, całkowicie położona między orbitami 
Marsa i Jowisza. Pod względem małości mimośrodu orbity ko
metę Otermy moQ:na porównać tylko z kometą Schwassmana
Wachmanna (e = 0.137), której orbita leży między orbitami 
Jowisza i Saturna oraz z kometą Shajna-Shaldacha w okresie 
przed zbliżeniem się tej komety do Jowisza (w 1946 r., jeszcze 
przed jej odkryciem), kiedy to mimośród jej orbity wynosił za
ledwie 0.129. 

Dzięki małemu mimośrodowi i związanemu z tym kołowemu 
kształtowi orbity, kometa Otermy może być obserwowana 
z Ziemi przez kilka miesięcy w każdej opozycji (czyli każdego 
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roku w tym czasie, kiedy Ziemia znajdzie się pomiędzy Słoń
cem a kometą). Ponieważ różnica w odległościach perihelium 
i aphelium nie jest bardzo wielka, więc i zmiana jasności w miarę 
oddalania się komety od Słońca nie jest zbyt raptowna, zatem 
kometa może być widoczna także w okolicy aphelium. Stąd też 
w ciągu kilku lat można zebrać obserwacje komety z całej jej 
orbity i wyznaczyć tym samym bardzo dokładny system ele
mentów. 

Wkrótce po odkryciu komety i wyznaczeniu JeJ pierwszej 
orbity okazało się, że w aphelium kometa może znacznie zbli
żyć się do Jowisza i że takie zbliżenie nastąpiło w 1938 r., kiedy 
kometa przechodziła przez sferę oddziaływania Jowisza. Bada
nia tego zbliżenia przeprowadziło niezależnie o<;! siebie troje 
astronomów: P. Herget, A. W. Foki n i L. Oterma. 
Chociaż autorzy ci wychodzili z nieco różnych danych począt
kowych i stosowali różne metody rachunkowe (np. Herget 
i Oterma prowadzili obliczenia tylko w ruchu heliocentrycznym, 
a Fokin przechodził do ruchu jawicentycznego w okresie prze
bywania komety w sferze oddziaływania Jowisza), to wyniki 
ich badań są bardzo do siebie podobne i potwierdzają nieco
dzienny charakter tego zbliżenia komety do Jowisza. 

N aj bardziej dokładne obliczenia przeprowadził A. W. F o
k i n. Na podstawie 127 obserwacji zebranych w 8 obserwato
riach w latach 1943-50 poprawił on elementy orbity wyzna
czonej poprzednio przez Hergeta i otrzymał system elementów 
dających bardzo dobrą zgodność z obserwacjami komety. Po 
takim przygotowaniu danych wyjściowych Fokin prowadził da
lej obliczenia perturbacji początkowo w heliocentrycznym ru
chu komety, a od momentu wejścia do sfery oddziaływania J o
wisza -w ruchu jowicentrycznym. 

Wyniki badań zbliżenia komety Otermy do Jowisza są rewe
lacyjne. Kometa przebywała w sferze oddziaływania Jowisza 
718 dni (czyli prawie pełne dwa lata!) ustanawiając tym samym 
swego rodzaju rekord; największe zbliżenie nastąpiło 23 paź
dziernika 1937 r. i wyniosło 0.168 j.a. Dzięki szczególnie sprzy
jającym warunkom (w okolicy aphelium prędkość komety 
względem .Jowisza jest mala) jawicentryczna orbita komety 
wewnątrz sfery oddziaływania planety okazała się elipsą! Elipsa 
ta na skutek silnego wpływu perturbacyjnego Słońca prze
kształciła się potem w hiperbolę, ale można powiedzieć, że ko
meta prawie przez dwa lata była prawdziwym księżycem Jo
wisza. Gdyby bowiem przyciąganie Słońca w tym czasie nagle 
ustało, kometa pozostałaby związana z Jowiszem, obiegając go 
jako jeden z księżyców. 
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Długotrwałe przebywanie komety w sferze oddziaływania 
Jowisza musiało pociągnąć za sobą poważne zmiany pierwotnej 
orbity komety. To zresztą stało się powodem, że kometa została 
odkryta dopiero w 1943 r., poprzednio bowiem obiegała Słońce 
po orbicie, której odległość perihelium wynosiła ponad 5 j.a. 
i nawet w okresie największego zbliżenia do Słońca kometa nie 
mogła być z Ziemi zauważona. Po zmianie orbity odległość pe
rihelium zmalała, dzięki czemu 29 marca 1943 r. kometa mogła 
przejść w odległości 2.5 j.a. od Ziemi, a dwa dni przedtem zo
stała dostrzeżona przez Otermę. Odkrycie komety datuje się na 
dzień 27 marca, ale po wyznaczeniu orbity odnaleziono ją jesz
cze na zdjęciach tej okolicy nieba, gdzie kometa przebywała 
w dniach 17 i 18 lutego (zdjęcia wykonano poprzednio w ja
kichś innych celach). 

W ostatnich latach L. Oterma przeprowadziła dokładne i wy
czerpujące badania ruchu odkrytej przez siebie komety. Zebrała 
204 obserwacje ze wszystkich opozycji komety w latach 1942-
56, a po obliczeniu perturbacji w ruchu komety wywołanych 
przez Jowisza i Saturna poprawiła elementy orbity wyjściowej 
i uzyskała orbitę dającą dobrą zgodność ze wszystkimi obserwa
cjami komety. W oparciu o elementy tej poprawionej orbity 
Oterma p0pvowadziła obliczenia ruchu komety wstecz do 
1934 r. , ustalając orbitę, po jakiej biegła kometa przed jej wiel
kim zbliżeniem do Jowisza w 1937 r. Poza tym obliczenia 
Otermy także wyprzedzały ruch komety i w druku ukazywały 
się efemerydy na kolejne opozycje komety w latach 1957-61 
(za każdym razem kometa została odnaleziona). Badania te po
sunęły się nawet znacznie dalej , bo zostały doprowadzone aż 
do 1965 r. Okazało się bowiem, że kometa po raz drugi przejdzie 

Tabela 2 

Zmiany elementów orbity komety Otermy na skutek dwóch kolejnych 
zbliżeń tej komety do Jowisza w latach 1937 i 1963 

- - ---

l 
Epoka g 7t 

a 

l 
q Q p 

e j.n. j.a. j.a. lat 
l 

1934 VIII 31 35?0 282?7 2?9 
0.18 1 6.86 5.6 8.1 18.0 

1950 II 19 155.1 150. 0 4.0 0.14 3.97 3.4 4.5 7.9 
1965 XI 16 333.5 23.3 1.9 0.25 7.17 5.4 9.0 19.2 

Q - długość węzła wstępującego, :re - długość perihelium, i - nachy
lenie pl. orbity do pl. ekliptyki, e - mimośród, a - polowa wielkiej osi, 
q - odległość perihelium, Q - odległość aphelium, P - okres obiegu 

wokół Słońca. 
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przez sferę oddziaływania Jowisza osiągając w kwietniu 1963 r. 
odległość od planety równą 0.095 j.a. Zbliżenie to zapowiada 
więc nowe zmiany orbity komety. 

Badania Otermy obejmują ruch komety w latach 1934-65. 
W tym okresie kometa dwukrotnie zbliżyła się do Jowisza, a or
bita jej doznała w sumie bai'dzo dziwnych zmian. Można by 
ogólnie powiedzieć, że to, co "popsuło się" w orbicie podczas 
pierwszego zbliżenia komety do Jowisza, zostało potem "napra
wione" drugim zbliżeniem. W rezultacie orbita sprzed 1937 r. 
niewiele różni się od orbity po roku 1963. Zmiany, jakim uległa 
orbita komety na skutek jej dwóch zbliżeń do Jowisza najlepiej 
widać w tabeli 2, a scharakteryzować je można w kilku punk
tach: 

a) węzły wstępujący i zstępujący prawie zamieniły się miej
scami po pierwszym zbliżeniu, ale po drugim znowu zajęły 
swoje pierwotne położenia; 

b) linia apsydów (linia łącząca perihelium i aphelium, inaczej 
wielka oś orbity) obróciła się dwukrotnie w tym samym kie
runku, za każdym razem prawie o 130°; 

c) wyraźnie eliptyczna orbita, na skutek silnego oddziaływa
nia Jowisza najpierw zmniejszyła się i "wyokrągliła", a potem 
znów powróciła do kształtu i rozmiarów podobnych do pier
wotnych; 

d) okres obiegu wokół Słońca skrócił się po pierwszym zbli
żeniu więcej niż o połowę, ale po drugim znowu wzrósł i prze
kroczył nawet wartość pierwotną; 

e) odległość perihelium najpierw zmalała (i to umożliwiło 
odkrycie komety), ale potem znowu wzrośnie do wartości pier
wotnej i widać w takim razie, że po zmianie orbity w czasie 
drugiego zbliżenia "grozi" nam utrata komety dla obserwacji; 

f) odległość aphelium uległa ciekawym zmianom, bo przed 
pierwszym i po drugim zbliżeniu, aphelium orbity komety le
żało w pobliżu orbity Saturna, a w okresie między zbliżeniami
w pobliżu orbity Jowisza; w ten sposób kometa należała pier
wotnie do rodziny Saturna, potem "przeniosła się" na 25 lat do 
rodziny Jowisza, a wreszcie znów powróci do rodziny Saturna. 

Tak więc kometa Otermy może być obecnie obserwowana 
dzięki zmianie pierwotnej orbity po zbliżeniu komety do Jowi
sza w 1937/38 r. Ale już wkrótce nastąpi drugie zbliżenie , które 
wywoła nowe zmiany orbity stawiające pod znakiem zapytania 
dalsze obserwacje komety. Okazuje się jednak, że to drugie 
zbliżenie komety do Jowisza może mieć ogromne znaczenie dla 
nauki. Jeśli bowiem kometa jest dostępna dla obserwacji pod-
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czas każdej opozycji, to można by ją obserwować także w tym 
czasie, kiedy będzie przechodzić przez sferę oddziaływania J o
wisza. Przewiduje się, że jasność komety w okolicy aphelium 
wyniesie około 19 wielkości gwiazdowych, więc za pomocą wiel
kich teleskopów można by ją odnaleźć na niebie w pobliżu J o
wi sza, w sąsiedztwie jego zewnętrznych księżyców. 

Zamiar przeprowadzenia takich obserwacji wymaga oblicze
nia bardzo dokładnej efemerydy, a to z kolei zmusza do kilka
krotnego powtórzenia procesu poprawiania elementów orbity 
i obliczania perturbacji. Jeśli jednak pracę taką wykonamy, 
wówczas po raz pierwszy zrealizujemy przypadek, kiedy jako 
naoczni świadkowie zbliżenia komety do Jowisza będziemy mo
gli bezpośrednio "podpatrzeć" mechanizm przekształcania or
bity pod wpływem przyciągania Jowisza w okresie przebywania 
komety w sferze oddziaływania planety. Uzyska się stąd nie
zwykle cenny materiał obserwacyjny, który może np. posłużyć 
do wyznaczenia dokładniejszej wartości masy Jowisza. Ponadto 
prze~.ledzenie kolejnych zmian orbity pozwoli ustalić końcowy 
system elementów z niespotykaną dotychczas dokładnością, 
dzięki czemu możemy jeszcze komety nie stracić, jak to zwykle 
w takich wypadkach bywało. 

Kometa Otermy jest chyba najdziwniejszą i najciekawszą ze 
znanych komet, umożliwia bowiem przeprowadzenie takich ba
dań z dziedziny mechaniki nieba, jakie dotychczas były nie do 
pomyślenia. Warto więc ruch jej otoczyć specjalną "opieką", nie 
szczędząc przy tym pracy rachunkowej, a wtedy może uda nam 
się z a o b ser w o wać zbliżenie komety do Jowisza w 1963 r. 

Zagubione komety 

Co roku obserwuje się powroty komet krótkookresowych. 
Zostały one kiedyś odkryte przypadkowo, ale obecnie znamy 
ich orbity, możemy więc obliczyć efemerydy i z góry przewi
dzieć miejsce ukazania się tych komet na niebie. Jednak nie 
wszystkie komety okresowe daje się odnaleźć po upływie czasu, 
jaki według naszych obliczeń potrzebny jest na jeden obieg ko
mety wokół Słońca i ponowne jej zbliżenie do Ziemi. Opraco
wany przez J. G. Por t er a "Catalogue of Cometary Orbits, 
1960" zawiera listę 40 komet, które były obserwowane tylko 
w jednym pojawieniu. Jeśli odliczyć stąd komety, których ter
min pierwszego po odkryciu powrotu jeszcze nie nastąpił (np. 
kometa Wilda z okresem obiegu 13 lat, a odkryta w 1960 r.), to 
pozostanie ponad 30 komet, których kolejne pojawienia wyni
kające z elementów orbity nie były obserwowane; u większości 
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tych komet okres obiegu wokół Słońca nie przekracza 7 lat. 
Znamy też kilka komet, które były obserwowane w dwu lub 
trzech pojawieniach, a potem już ich nie odnaleziono. 

Jakie przyczyny powodują, że raz obserwowana kometa 
krótkookresowa może być utracona? Okazuje się, że prawie 
w każdym takim przypadku odpowiedzialność spada na Jowi
sza, który może poważnie odk>ształcić orbitę komety, jeśli zbliży 
się ona zbytnio do planety lub nawet przejdzie wewnątrz jej 
sfery oddziaływania. Parniętamy historię komety Lexella, która 
wymknęła się spod obserwacji tylko dzięki temu, że po wielkim 
zbliżeniu do Jowisza w 1779 r. jej orbita uległa radykalnej 
zmianie i teraz dla odszukania komety nie pomoże użycie na
wet najsilniejszych teleskopów (o ile kometa nie została w ogóle 
wyrzucona z układu sŁonecznego). Tutaj więc strata komety 
była nieuchronna i nic nie można było na to poradzić, ale zda
rzały się wypadki, kiedy również astronomowie nie byli bez 
winy i w swoich badaniach popełniali błędy metodyczne lub 
rachunkowe, doprowadzając w rezultacie do zagubienia komety. 

Jako przykład może nam posłużyć historia komety Holmesa, 
odkry tej 6 listopada 1892 r. w gwiazdozbiorze Andromedy. 
W ciągu 5 miesięcy udało się zebrać około 600 obserwacji tej 
komety, z których H. J. Z w i er s wyznaczył definitywną or
bitę. Droga komety wokół Słońca leżała między orbitami Marsa 
i Jowisza, a okres obiegu wynosił około 8 lat. N a podstawie 
efemerydy obliczonej przez Zwiersa odnaleziono kometę w jej 
następnym pojawieniu (w 1899 r.). Zwiers powiązał teraz dwa 
pojawienia komety, dostał dość dokładny system elementów 
i podał efemerydę na okres trzeciego powrotu komety. Tym ra
zem uzyskano tylko 4 obserwacje komety. I tu Zwiers z nie
znanych powodów przerwał swoje dokładne badania ruchu ko
mety. Wykorzystując tylko 3 obserwacje poprawił z grubsza 
swój ostatni system elementów i zlekceważył fakt, że czwarta 
obserwacja zupełnie nie zgadza się z tak poprawioną orbitą. 
Co gorsza, Zwiers w ogóle nie obliczał dalej perturbacji w ru
chu komety i podał tylko niezakłóconą efemerydę na jej kolejne 
pojawienie w 1912 r. Ale w 1926 r. badaniami ruchu komety 
Holmesa zajął się I. F. P o l ak i wykazał, że właśnie w okresie 
tak lekko potraktowanym przez Zwiersa kometa zbliżyła się do 
Jowisza, przechodząc 8 grudnia 1908 r. w odległości 0.545 j.a. 
od planety. Na skutek perturbacji wywołanych przez Jowisza 
orbita komety uległa zmianie, tak że moment przejścia przez 
perihelium różnił się prawie o pól voku od wartości podanej 
w błędnej efemerydzie Zwiersa. Nic więc dziwnego, że ani 
w 1912 r., ani w okresie następnych powmtów komety już nie 
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odnaleziono. Wprawdzie Polak objął swymi badaniami ruch ko
mety aż do 1950 r., ale obliczenia jego były prawdopodoBnie za 
mało dokładne dla odszukania zaginionej komety. 

Kometa Holmesa była bardzo interesującym obiektem, wy
kazywała bowiem nagłe, nieoczekiwane zmiany blasku. Orbita 
jej podobna jest do orbit planetoid, a obraz komety w lunecie 
przedstawiał mglistą plamkę ze zgęszczeniem w centrum; krótki 
i słaby warkocz widoczny był tylko w pierwszych dniach po 
odkryciu. Ponieważ za każdym zbliżeniem do Słońca część ma
terii z gazowej otoczki głowy komety ulega rozproszeniu, nie 
jest wykluczone, że kometa Holmesa niczym już z wyglądu nie 
przypomina komety i należy ją dziś zaliczyć do wielkiej rodziny 
planetoid. Możliwe, że dokładne badania ruchu komety pozwolą 
jeszcze ustalić, czy wśród wielu nowoodkrytych planetoid nie 
natrafiono kiedyś, nie wiedząc o tym, na zagubioną kometę 
Holmesa. 

Podobnie wygląda też historia utraty kilku pojawień krótko
okresowej komety Daniela, odkrytej w 1909 r. Bogaty materiał 
obserwacyjny z pierwszego pojawienia, zebrany w 30 obserwa
toriach (około 240 obserwacji), mógł dać dobre podstawy dla 
dokładnego opracowania teorii ruchu tej komety. Tymczasem 
I. Kra s s o w ski, prowadzący wówczas badania, obliczył 
tylko efemerydę na następne pojawienie komety w 1916 r., ale 
nie uwzględnił wcale perturbacji w jej ruchu i przeoczył fakt, 
że w 1912 r. kometa przeszła w odległości 0.7 j.a. od Jowisza 
(jak to wykazał potem Dubiago). Dlatego też kometa Daniela 
została po raz drugi odnaleziona dopiero w 1937 r., dzięki bardzo 
dokładnym obliczeniom, jakie przeprowadził H. H i r o s e dwa
dzieścia lat po zagubieniu komety. Od tego czasu wszystkie na
stępne pojawienia komety Daniela były już obserwowane. 

Historia wielkich zbliżeń komet do Jowisza stanowi jeden 
z ciekawszych rozdziałów badań z dziedziny mechaniki nieba. 
Zbliżenie do Jowisza może zarówno stworzyć warunki dla od
krycia jakiejś nieznanej komety, jak też stać się powodem 
utraty komety już obserwowanej. Typowym przykładem jest 
kometa Lexella, której dwa kolejne zbliżenia do Jowisza do
prowadziły najpierw do odkrycia, a potem zaginięcia tej ko
mety. Na podstawie kilku szczegółowo omówionych przypad
ków mogliśmy stwierdzić, jak wielkiej umiejętności, cierpliwo
ści, a przede wszystkim pracy wymaga prowadzenie takich ba
dań. W tabeli l (W poprzednim numerze "Uranii") znajdziemy 
także nazwiska polskich astronomów, którzy mają na tym polu 
piękne osiągnięcia. Teor ia ruchu komety W olfa pod względem 
dokładności i wszechstronności opracowania nie ma sobie rów-
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nej, a odnalezienie komety Kopffa, po ogromnych zmianach 
orbity wywołanych zbliżeniem do Jowisza w 1954 r. praktycznie 
skazanej na zagubienie - bylo wielkim sukcesem. Długotrwale 
i niesłychanie żmudne obliczenia przechodzą już dzisiaj do hi
storii, ponieważ otwierają się w tej dziedzinie nowe i niemal 
nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu maszyn elek
tronowych. Ale dotychczasowe prace, chociaż wykonane przy 
użyciu tablic logarytmicznych i arytmometrów, będą jednak 
wzorem i podstawą do podjęcia dalszych badań prowadzonych 
już metodami nowoczesnymi. 

KRONIKA 

Ruch materii w warkoczach komet 
Ostatnia jaśniejsza kometa Burnhama (1959 k) pozwoliła dokladniej 

prześledzić zjawisko obserwowane już dawniej (kometa Morehouse 
1908 III), a polegające na szybkich zmianach w wyglądzie warkoczy ko
met. W przypadku komety Morehouse'a dwa zdjęcia wykonane w odstę
pie c:zterogodzinnym ukazały zmianę stopnia ostrości poszczególnych smug 
oraz wyraźne zbliżenie się ich do osi warkocza (zdj. na 2 str. okładki 
u gliry). 

Analizując serię czterech zdjęć komety Burnhama wykonanych za 
pomoc:ą 122 cm teleskopu Obserwatorium w Asiago, astronom niemiecki 
K. W u r m i włoski P. M a f f e i doszli do wniosku, że szybkie zmiany 
w wyglądzie w::trkocza mogą być wynikiem obrotu smug wokół jego osi. 
Smugi, których składowa prędkości prostopadla do promienia widzenia 
jest duża, P-ie mogą być wyraźnie zanotowane na kliszy, czym tłumaczy 
się ich pojawianie, znikanie lub też słaba ostrość. Na zdjęciach zauwa
żyć możne·. jednocześnie ruch smug w kierunku osi warkocza ze średnią 
prędkośc:ią 6'.5 na min. Prędkość ta nie była stała i pod koniec obserwacji 
uległa \\-yraźnemu zmniejszeniu. 

Oba te zjawiska widoczne są na reprodukcjach pierwszego i ostatniego 
zdjęcia z omawianej serii (2 str. okładki u dołu). Zdjęcia te wykonano 
w odstępie 95 minut. Porównując je można zauważyć na drugim zdjęciu 
zmniejszenie się kąta rozwarcia między smugami, a mniejsza ostrość 
świadczy o ich bardziej intensywnym ruchu. 

Złożoność zjawisk w warkoczu komety Bunrhama wskazuje na obec
nośc sil, których działanie jest inne niż wpływ ciśnienia światła sło
necznego. 
(Wg Zeitschrtft fur Astrophysik 52, 1961) Slawomir Ruciński 

Poszukiwanie gwiazd o najmniejszych jasnościach absolutnych 
G. V a n B i e s b r o e ck przeprowadził systematyczne poszukiwania 

słabych (w sensie wielkości absolutnych) gwiazd. W tym celu dokonał 
metodą fotograficzną systematycznych badań 650 gwiazd o dużych ru
chach własnych za pomocą 2 metrowego reflektora obserwatorium Me Do
nalda w Texasie. Okazało się, że 12 spośród badanych gwiazd posiada 
słabych towarzyszy związanych z nimi fizycznie (na co wskazuje wspólny 
ruch własny). Wyznaczywszy paralaksę jaśniejszej gwiazdy znajdujemy 
w ten sposób zarazem odległość slabego towarzysza, którego zbyt mała 
jasność nie pozwala na wyznaczenie odległości bezpośrednio. Opracowane 
przez Van Biesbroecka gwiazdy mają obserwowane wielkości gwiazdowe 
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od 14m do 18m. Wielkość absolutna najsłabszej z nich wynosilaby około 
19m. Ponadto Van Biesbroeck podal listę 17 pojedynczych słabych 
gwiazd (lllll-18m) o dużych ruchach własnych, których paralaksy 
można będzie wyznaczyć bezpośrednio nowym, póltorametrowym re
flektorem konstruowanym obecnie dla celów astrometrycznych w Naval 
Observatory we Flagstaff i wśród których zapewne znajdą się również 
gwiazdy o małych jasnościach absolutnych. 
(wg A. J. 66, 528, 1961 r .). K. Rudnicki 

Wenus ma gładką powierzchnię 
26. IV. !12 r. G. H. P e t t e n g i l l z Laboratorium Lincolna w Mas

sachusettskim Instytucie Technologii podsumowal na Zjeździe Amery
kańskiego Towarzystwa Fizycznego wyniki amerykańskich radarowych 
badań Wenus. Między innymi stwierdzono, że Wenus ma szczególnie 
gładką powierzchnię, ponieważ odbija fale radarowe w sposób zwier
ciadlany. Niskie radarowe albedo tej powierzchni wskazuje na to, że 
zarówno na niej, jak i w atmosferze planety nie ma większych ilości 
wody. Stwierdzono także, iż tempera tura powierzchni Wenus jest praw
dopodobnie za wysoka dla istnienia na niej życia. a okres obrotu Wenus 
pokrywa się prawdopodobnie z okresem jej obiegu wokół Słońca i wy
nosi 260 dni. 

Przy okazji tych badań wyznaczono z dokładnością do 400 km nową 
wartość jednostki astronomicznej; wynosi ona obecnie 149 597 850 km. 

A. Marks 

"Geocoma" i "geotail" 
W styczniowym numerze " Sky and Telescope" znajdujemy ciekawy 

artykuł o delikatnej otoczce wodorowej Ziemi. 
Już w 1899 r . J. E v er s c h e d, w celu wytłumaczenia zjawiska prze

ciwblasku (tzw. Gegenschein) przypuścił, że Ziemia może być otoczona 
chmurą złożoną z wodoru i innych gazów i że posiada ogon podobny do 
kometa rnego. Myśl ta odżyła ostatnio w celu wytłumaczenia obserwacji 
rozproszonej poświaty ultrafioletowej nieba nocnego w długości fali wo
dorow e j linii alfa serii Lymana. Wysokopułapowe obserwacje rakietowe 
Naval Research Laboratory, badające to promieniowanie, opisał Otto 
S t r u v e w lip.::owym numerze " Sky and Telescope" z 1958 r. 

.. 
r:wiązan,y 

ku 

Rys. l. Schematyczny rysunek ziemskiej chmury wodorowej. RE oznacza 
promień Ziemi, Nrr ilość atomów wodoru (wszystkie wielkości są nie

pewne). Geotail może być w rzeczywistości zakrzywiony. 
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Przypuszczano pierwotnie, że poświata ta tworzy się w wodorze 
międzyplanetarnym, lecz J. C. Brandt wykazał, że istnieje za malo 
wodoru, by wytłumaczyć obserwowane promieniowanie. Według 
I. S z k l o w ski e g o wodór jest pochodzenia ziemskiego i tworzy do
kola Ziemi olbrzymią chmurę, tzw. geocoma. Ciśnienie światła słonecz
nego i prądy cząsteczek materialnych ze Słońca unoszą część wodoru 
w dlugi, prawdopodobnie lekko zakrzywiony ogon, geotail, który może 
być widoczny z Ziemi jako przeciwblask. 
Według obliczeń Brandta wodór tworzy się w atmosferze na wysoko~ci 

okolo 80 km, gdzie światło słoneczne może rozdzielać cząstki pary wod
nej i metanu na atomy, z których się one składają. Względnie ciężkie 
atomy tlenu i węgla pozostają w niższych warstwach atmosfery, a wodór 
unosi się do góry. Na wysokościach 545 km i większych zderzenia mię
dzycząsteczkowego mogą przyspieszyć część wodoru do dużych prędkości 
i spowodować jego ucieczkę z atmosfery ziemskiej. Ziemia traci w ten 
sposób prawdopodobnie okola 100 milionów atomów w każdej sekundzie. 

Jak wskazuje zalączony szkic, geocoma może posiadać rozmiary 100 
razy większe od rozmiarów samej Ziemi, mając średnicę okolo 1,3 miliona 
km, podczas gdy ogon Ziemi może się ciągnąć w przestrzeni 6.5 miliona 
km. Przybliżona gęstość geocomy może wynosić okolo 10 atomów na 
l cm sześcienny, podczas gdy części ogona Ziemi posiadałyby tylko 
1/100 ilości tego materiału. 

Nie jest wykluczone, że i Wenus może posiadać ogon wodorowy 
i w celu jego wykrycia należało by prowadzić obserwacje spoza atmo
sfery ziemskiej. 

Janusz Pagaczewski 

Komety 1961 roku 

Kontynuując podobne zestawienia z lat ubiegłych, podajemy w po
staci tabeli wykaz komet, jakie w 1961 r. przewinęły się przez pola wi
dzenia teleskopów. Na 8 komet tylko 3 byly nowe. Większość komet 
okresowych odszukała fotograficznie za pomocą 100 cm teleskopu 
E. R o e m er, pracująca w wysokogórskim obserwatorium we Flagstaff 

Komety odkryte w 1961 r. 

l q 
Data Ja s-

ozna- Nazwa Odkrywca odkry- n ość a 
c zenie ci a (wlel. j.a. l j.a. 

1961 g w) 

1961 a l Forbes E. Roemer I 16 20n: 2 3.46 1.54 
1961 b Ternpel 2 E. Roemer III l 20 3.02 1.36 
1961 c Faye E. Roemer VII 5 19 8 3.80 1.65 
1961 d Wilson- E. Wilson-

Hubbard Hubbard VII 23 3 - 0.04 
1961 e Hu mason M. L. Hu-

mason IX l 14 203.4 2.13 
1961 f Sekl Sekl X 10 8 84.2 0.68 
1961 g Grigg-

Skjellerup Tom i ta XI 9 18 2.89 0.86 
1961 h Perrine-

Mrkos l E. Roemer XI 29 20 3.47 1.15 

' 

Q 
j.a. e 

5.37 0.553 
4.68 0.549 
5.95 0.565 

- 1.00 

405 l 0.990 168 0.992 

4.92 o. 703 

5.79 l 0.668 

i 

50 l 12 
11 

24 

153 
156 

18 l 
16 

l 

l 

p 
l a t 

6.4 
5.2 
7.4 

-
2900 
770 

l 
2 
6 

4.90 

6.4 

a - polowa wielkiej osi, q - odl. perihelium, Q - odl. aphelium, 
e - mimośród, i - nachylenie pl. orbity do pl. ekliptyki, P - okres 

obiegu wokól Słońca. 
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(2900 m npm.). Sukcesy te zawdzięcza w dużej mierze rachmistrzom, 
którzy ogłaszali na czas efemerydę tych obiektów po obliczeniu zakłóceń 
ruchu w czasie ostatniego obiegu komety wokół Słońca. 

Komety 1961 e i 1961 f biegną wokół Słońca w kierunku wstecznym 
po bardzo wydłużonych orbitach o dużych mimośrodach. Najjaśniejszymi 
obiektami, widocznymi dobrze gołym okiem, były komety Wilsona i Seki. 
W rzeczywi~tości największą była prawdopodobnie kometa Humasona, 
która ustawiona w odległości od Słońca i od Ziemi równej jednej jed
nostce astronomicznej byłaby widoczna gołym okiem. Najbliżej Słońca, 
bo w odległości zaledwie 6 milionów km, przeszla kometa Wilsona. Obiekt 
wykryty przez japońskiego obserwatora Seki zdaje się należeć do rodziny 
nie odszukanego jeszcze Transplutona, który posiada w ten sposób aż g. 
komet, które "złowił". Pozostale komety, oprócz komety Wilsona, należą 
do rodziny Jowi~za. 

(Wg Cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej, nr 1748-98) 
J. Gadomski 

Nieoczekiwanie bogate zjawisko meteorów z roju Leonidów 

Nie będę podawal historii tego roju dobrze znanego astronomom 
i wielokrotnie opisywanego (np. Urania nr 11/1961, str. 330-336). Można 
tylko zauważyć, że spodziewane większe spadki tych meteorów w obec
nym stuleciu nie zdarzały się, co przypisywano zakłóceniom orbity tego 
roju przez Jowisza i Saturna. Tymczasem niespodziewanie w dniach 16 
i 17 listopada 1961 r. rój ten okazał się bardzo aktywny. Jeden z obserwa
torów w Izraelu naliczył w dniach 15-16. XI. w ciągu 2 godzin 56 me
teorów z Leonidów, pomiędzy którymi znalazł się i bolid wielokrotnie 
jaśniejszy od Wenus. Inny obserwator w pierwszej godzinie obserwacji 
16. XI. naliczył 51 meteorów z Leonidów, a nazajutrz - 54. 

Oto jak opisuje ten spadek w dniu 17. XI. red. R. Kom o r o w ski: 
"Tego poranku pomiędzy zachodem Księżyca i wschodem Słońca zaob
serwowałem bogate zjawisko Leonidów. Spadały one zewsząd w wiel
kiej liczbie czasami po 3, 4, a nawet po 5 szybko po sobie. Nieledwie 
każdy z nich pierwszej lub zerowej wielkości gwiazdowej i pozostawiał 
ślady. Inne były -1 wielkości lub jaśniejsze, a niekiedy dorównywały 
Księżycowi w kwadrze". Potwierdzają to i inni obserwatorzy podając, 
że jasność niektórych meteorów przewyższala o 1,5 wielkości jasność 
Perseidów, a średnio były one jaśniejsze niż 1m. 

Według jeszcze innych danych jeden z obserwatorów naliczył w ciągu 
2 godzin około 40 meteorów zerowej wielkości lub jaśniejszych (niektóre 
były bolidami -6 lub -8 wielkości!). Przy założeniu, że obserwowane 
bolidy nie były sporadycznymi lecz należały rzeczywiście do Leonidów, 
dane te przeczą niektórym poglądom, że roje meteorów nie dają bardzo 
jasnych bolidów. 

Na marginesie tych rozważań nasuwa się wniosek, że wśród rojów 
meteorów mogą się znajdować i masywniejsze bryłki, jednak spadek 
z nich meteorytów jest bardzo mało prawdopodobny ze względu na 
wielką prędkość geocentryczną (w przypadku Leonidów), której skutkiem 
jest całkowite ich wyparowywanie i rozpylenie w atmosferze. 

(Wg Sky and Telescope, nr 2/1962, str. 64-66). 

Jerzy Pokrzywnicki 
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Odbicie od Księżyca promienia świetlnego wysłanego z Ziemi 
11. V. 62 r. uczeni amerykańscy z Instytutu Technologicznego w Mas

sachusett podjęli próbę wysłania z Ziemi silnego promienia świetlnego 
'W kierunku Księżyca, a następnie zaobserwowania jego odbicia od po
wierzchni naszego satelity i powrotu na Ziemię. Jako źródło światła 
posłużył laser. Wytworzony w nim nadzwyczajny silny błysk kolimowany 
był w 31 cm teleskopie zwierciadlanym i skierowany w stronę pewnej 

• części tarczy Księżyca. Do zaobserwowania odbitego światła użyto 
101,6 cm teleskopu z zainstalowaną na nim aparaturą elektroniczną uczu
loną na długość fali świetlnej wysłanej przez laser. Ogółem przeprowa
dzono 13 prób w minutowych odstępach czasu. Za każdym razem apa
ratura odbiorcza notowala po upływie około 2,5 sek powrót części światła. 
Próby te będą kontynuowane. Stanowią one nową metodę badania 
kosmosu, a szczególnie przesyłania informacji poprzez przestrzeń ko
smiczną. 

A. Marks 
OBSERWACJE 

Nowe prawa Uklf\du Słonecznego 
Po przeczytaniu notatki Sławomira R u c i ń ski e g o "Nowe prawo 

Układu Słonecznego?" (nr 6 "Umnii" z br.), w której pisze on o prawie 
G a u s s i n a dla pierwszych pięciu księżyców Jowisza, postanowiłem 
poszukać podobnych praw także dla księżyców Saturna i Urana. Zesta
wiając w kolumnach odległości kolejnych księżyców od planety, pier
wiastki kwadratowe z tych wielkości, ich logarytmy itp., starałem się 
uchwycić jakąś regularność, dającą się wyrazić przez kolejny numer 
księżyca. Po wielu próbach znalazłem trzy ciekawe zależności, z których 
dwie podają odległości księżyców Saturna i Urana od planet, a trzecia 
wiąże nawet księżyce Saturna z księżycami Urana. Oto znalezione przeze 
mnie prawa: 

l. Prawo podające odległości pierwszych pięciu księżyców Saturna 
w promieniach równikowych planety. 

f-n obl. 
an obs. 

I Midas 
n = 1 

3.07 
3.10 

an = 2.385 X 1.288n 

I
II Enceladus l III Thetis 

n = 2 n=3 

3.96 
3.97 

5.15 
4.92 

IV Dione 
U=4 

6.57 
6.30 

V Rhea 
n = 5 

8.46 
8.79 

2. Prawo podające odległości księżyców Urana w promieniach równi
kowych planety. 

III Umbriel J 
l l V Miranda l I Ariel III Titania \IV Oberon 

n=1 n- .. n=3 n = 4 n=5 -~ 

a n obi. 5.11 7.49 10.98 l 16.09 23.56 
a n obs. 5.11 7.52 10,48 

l 17.21 23.01 
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3. Prawo pod:1jące zależność odległości pierwszych pięciu księżyców 
Salurna od odległości księżyców Urana w promieniach równikowych 
planet. 

an sa t obl. 
an sat obs. 

an Urana X 0.879n 
an Saturna = 1.461 

I Midas 
n=1 

3.07 
3.10 

1

1

11 Enceladusl III Thetis 
n=2 n=3 

3.98 
3.97 

4.87 
4.92 

IV Dione l V Rhea 
n=4 

1 
n=5 

7.03 
6.30 

8.26 
8.79 

Karol Bojda, Swiętochłowice 

Kiedy wystąpi minimum plam słonecznych? 

Oto pytanie, które zadaje sobie obecnie każdy "słonecznik", i to za
równo fachowiec jak i zwykły milośnik astronomii. Chyba tak wielkiej 
rozbieżności w podawanych terminach wystąpienia minimum jeszcze 
nie było. 

Za średnią długość trwania cyklu przyjęta jest, według ostatnich pu
blikacji, wartość 11.13 lat. Występują tu jednak znaczne wahania w gra
nicach od 9 do 14 lat. 

W majowym numerze "Uranii" z br. prof. J. M er g e n t a l er na 
podstawie stałego, niezwykle silnego spadku aktywności wysunął przy
puszczenie, że nie jest wykluczone wystąpienie minimum już w bieżącym 
roku. Jak wykazały dalsze obserwacje Słońca, spadek aktywności został 
nieco zahamowany, więc w roku bieżącym wystąpienie minimum już nam 
"r,ie grozi". 

Piszę .. nie grozi", bo wystąpienie minimum już po 8 latach od roz
poczęcia cyklu byłoby czymś rzeczywiście niezwykłym. Cykl 19 byłby 
najkr6tszym ze wszystkich dotychczas obserwowanych cykli, będąc jed
nocześnie najwyższym. W związku z tym przyszlo by zrewidować średnią 
wartość trwania cyklu. Dla ostatnich 19 cykli średnia długość cyklu 
wyniosłaby 10.9 lat, a dla ostatnich 10 cykli zaledwie 10.6 lat. Ponieważ 
czas trwania ostatnich 4. cykli wyniósł kolejno: 10.0, 10.2, 10.2, 10.4 lat 
można by wtedy mówić o zmniejszeniu się długości cyklu plamotwór
czego. 

Na podstawie rozważań statystycznych ("U1·ania" 1958, nr 10) doszedłem 
do wniosku zupełnie odmiennego, mianowicie, że cykl obecny będzie 
o kilka lat dłuższy od przeciętnego i trwać będzie około 14 lat. Z roz
ważań tych wynika, że minimum aktywności należy się spodziewać około 
1968 roku, a więc dopiero za 6 lat. Mimo tak szybkiego jak dotychczas 
spadku aktywności nie jest wykluczone, że cykl bieżący może się prze
dlużyć. Biorąc pod uwagę gwałtowny spadek aktywności w ciągu ostat
nich 3 lat, krzywa zmian aktywności 19 cyklu przestawiałaby się niepo
dobnie do poprzednich. 

Korzystając z innych rozważań pracownicy Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego doszli do wniosku, że minimum powinno wystąpić gdzieś 

l 

i 
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okola roku 1964 i w związku z tym ogłosili lata 1963 i 64 latami "spo
kojnego Slońca". Jakkolwiek wszystko obecnie wskazuje na to, że te 
lata będą rzeczywiście latami "spokojnego Slońca", jest bardzo możliwe, 
że następne lata będą jeszcze "spokojniejsze". 

Wacław Szymański, Dąbrowa Górn. 
Z HISTORII ASTRONOMII 

Karol Andel 
Selenografia w Czechosłowacji ma bogatą tradycję, która sięga pierw

szej polowy XVII w. Badaniem powierzchni Księżyca i opracowaniem je
dnych z pierwszych jego map zajmowali się wtedy Antonin Maria S i rek 
z Re i ty (1597-1660) oraz Valentin S t a n s e l (1621-1695). W XIX w. 
Ladislav W e i n e k (1882-1913), dyrektor obserwatorium w Pradze na 
podstawie fotografii powierzchni Księżyca otrzymanych w obserwato
rium paryskim i obserwatorium Licka w Kalifornii , opracował fotogra
ficzny atlas Księżyca. Atlas ten pt. "Photographischer Mond-Atlas" wy
dany został w 1897 r. w Pradze, a następnie w latach 1899 i 1909 w Wie
dniu. W naszych czasach badaniem powierzchni Księżyca zajmują się 
członkowie sekcji księżycowej Ceskoslovenske Astronomicke Spolecnosti, 
wśród których wymienić trzeba mgra Franciszka F i s c h er a (p. Ura
nia 4/1962, str. 98) oraz Józefa Kle p e s tę, który jest autorem znanych 
map Księżyca wydanych w Czechosłowacji już po drugiej wojnie świato
wej. Do tego grona selenografów czechosłowackich zaliczyć również na
leży zmarłego przed kilkunastu laty Karola A n d e l a, jednego z zało
życieli Ceskoslovenske Astronomicke Spolecnosti. 

Karol Andel urodził się 28 grudnia 1884 r. w Madranech koło Pragi, 
a zmarł 17 marca 1948 r. w Pradze. Z zawodu był nauczycielem, astro
nomią natomiast zajmował się z zamiłowania i na jej usługi oddał swój 
nieprzeciętny talent do rysunków. Wykorzystał mianowicie duży zbiór 
fotografii Księżyca znajdujący się w obserwatorium w Pradze i zainte
resował się kartografią srebrnego globu, a owocem tego było opracowa
nie przez Andela niezWYkle plastycznych map Księżyca. Pierwszą mapę 
jego powierzchni opracował o średnicy 40 cm, a została ona wydana 
w 1921 r. o średnicy 13 cm jako pomoc dydaktyczna dla milośników 
astronomii. Przychylne jej przyjęcie w świecie astronomicznym zachę
ciło Andela do pracy nad jeszcze większą i bardziej szczegółową mapą 
Księżyca. Wydana ona została 1926 r. w Pradze o średnicy 60 cm w dwu 
edycjach pt. "Mappa selenographica", a nakład jej WYnosił 800 egzem
plarzy (mapa ta o średnicy 265 mm była odbita na odwrocie obrotowej 
mapy nieba WYdanej w Czechosłowacji w 1932 r.). Jedna edycja ma barwę 
czarno-białą, dn1ga natomiast w barwie sepiowej ma nazwy utworów 
księżycowych, które naniósł na mapę dr K. M i.i 11 er z Wiednia. For
macje księżycowe na mapach Andela przedstawione są niezwykle pla
stycznie i wygląda to tak, jak gdyby nad każdą długością selenograficzną 
Słońce świeciło pod kątem około 30°. Fakt ten należy uwz~lędnić przy 
korzystaniu z tych map, bowiem w pełni (a w takiej fazie przedstawiony 
jest Księżyc na mapach Andela) utwory księżeowe oświetlone są od 
"góry" i nie widzimy ich tak plastycznie. 

Mapa Księżyca WYdana przez Andela w 1926 r. znalazła duże uznanie, 
dowodem czego może być to, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
poleciła mu opracowanie w okresie dwóch lat nowej, jeszcze większej 
mapy Księżyca. Jej brzegowe partie mialy być opracowane na podstawie 
doskonałych zdjęć fotograficznych, wykonanych przez P e a s e' a 2,5 m 
reflektorem, a calość miała się składać z 13 sektorów. Niestety, tak krótki 
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termin byl ponad siły jednego czlowieka i ostatecznie mapę Księżyca 
wydaną w 1932 r. przez Międzynarodową Unię Astronomiczną opraco
wali: B l a g g o w a, W e s l e y i Mi.iller. Jednak AndiH nadal pracowal 
nad swą mapą i dopiero przedwczesna śmierć przerwała jego działalność. 
Zdołał on opracować zaledwie 7 sektorów, które dotąd nie zostały opu
blikowane. 

Jeszcze za życia Andela, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, za za
sługi w dziedzinie selenografii, nazwala ·jego imieniem jeden z niewiel
kich kraterów księżycowych (średnica 30 km), polożony pomiędzy kra
terami Dolland a Albaegnius. Dodać też należy, że od 1925 r. Andel byl 
członkiem tytularnym Societe Astronomique de France. 

St. R. Brzostkiewicz 

Fryderyk Bessel 

Od czasów Tychona B r a h e astronomowie zajmowali się wyznacze
niem rocznej paralaksy gwiazd; rozwiązanie tego trudnego zadania bylo 
dla n auki bardzo ważne. Paralaksa gwiazd jest jeszcze jednym i to bar
dzo przekonywującym dowodem słuszności teorii heliocentrycznej K o
Pernik a. Niezależnie od tego, znając wartość kątową rocznej para
laksy danej gwiazdy można obliczyć jej odległość od Ziemi. Problemem 
tym, bez osiągnięcia rezultatu, zajmowali się między innymi: G a l i
l e u s z (1632), H o o k e (1669), F l a m s t e e d (1689), B r a d l e y (1725), 
W. H er s c h e l (1782). Dokonał tego po raz pierwszy w historii astro
nomii dopiero B e s s e l, wyznaczając 1838 r. w Królewcu paralaksę 
gwiazdy 61 Cygni. 

Fryderyk Wilhelm Bessel urodził się 23 lipca 1784 r. w Minden (West
falia) . Z astronomią zetknął się już w młodzieńczych latach. Marząc bo
wiem o dalekich podróżach zaczął samodzielnie studiować astronomię 
dla celów nawigacji żeglarskiej, a w 1804 r. obliczył już drogę komety 
H a 11 e y a z 1607 r. Po ukończeniu szkoły początkowo poświęcił się za
jęciom handlowym, które jednak wkrótce porzucił zostając w 1805 r. 
asystentem znanego badacza powierzchni Księżyca i planet S c h rotera 
w Lilienthalu kolo Bremy. Tu w krótkim czasie objawił się talent Bes
sela i jego zamiłowanie do astronomii. W 1810 r. mianowany zostaje pro
fesorem astronomiii, a następnie dyrektorem nowopowstałego obserwa
torium w Królewcu, gdzie zmarł 17 marca 1846 r. Zasługi Bessela dla 
nauki są olbrzymie i zaliczyć go należy do najwybitniejszych astronomów 
XIX wieku. W 1812 r. zostaje czlonkiem Akademii Nauk w Berlinie, 
a w 1840 r. czlonkiem Akademii Nauk w Paryżu. 

W okresie swej 41-letniej działalności naukowej dokonał Bessel wielu 
cennych dla astronomii prac. Najważniejsze jego dzieło "Fundamenta 
Ast1onomiae" (Królewiec 1818 r.) zawiera podstawy astronomii oraz ka
talog 36 gwiazd głównych. Zaś wyniki swych badań z astronomii sfe
rycznej i teoretycznej opublikował w dziele "Astronomische Unter
suchungen" (Królewiec 1841 r .). W latach 1821-1833 dokonywał obser
wacji gwiazd w deklinacji od -15° do +45°. Celem tych obserwacji 
było wyznaczenie polożeń 62500 gwiazd do 9m i opracowanie map nieba, 
które zostały wydane jako "Berliner Akademische Sternkarten". Jednym 
z najważniejszych jego osiągnięć jest odkrycie i wyznaczenie paralaksy 
gwiazdy 61 Cygni (0."314). Dokonał tego na podstawie wielu obserwacji 
wykonanych w okresie od sierpnia 1837 r. do października 1838 r. za po
mocą heliometru F r a u n h o f e r a. W tym samym mniej więcej czasie 
W. S t r u w e w Dorpacie wyznaczył paralaksę a Lyrae (O. "2), a H e n
d er s o n na Przylądku Dobrej Nadziei w Afryce paralaksę a Centauri 
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(0."91). Dodać należy, że niezależnie od prac badawczych Bessel zajmo
wał się również popularyzacją astronomii, miewając w Królewcu popu
larne odczyty, które pt. "Popttlare Vorlesungen" zostały przez S c h u
rn a c h e r a opublikowane w 1848 r. 

St. R. Brzostkiewicz 
KRONIKA PTMA 

Turnus obserwacyjny na Turbaczu 
Zgodnie z zapowiedzią (Urania nr 7/1962) odbył się w dniach od 6 do 

20 sierpnia hr. turnus szkoleniowo-wczasowy członków PTMA na Tur
baczu (1311 m. npm.) w Gorcach. Udział wzięło 14 osób. Reprezentowane 
były Oddziały PTMA: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa. Uczest
nicy byli zakwaterowani na koszt Towarzystwa w luksusowym schro
nisku PTTK im. W. Orkana. Na wyposażenie instrumentalne składały się 
instrumenty własne Towarzystwa oraz wypożyczone z Obserwatorium 
Astronomicznego U. J. w Krakowie dzięki uprzejmości prof. E. Rybki. 
Znalazły się więc na Turbaczu: luneta "ekspedycyjna" o średnicy obiek
tywu 203 mm, refraktor Zeiss B o średnicy 109 mm, lorneta Binar Somet 
25 X 100 oraz lunetka AT-l do obserwacji sztucznych satelitów Ziemi. 
Pod oba największe instrumenty uczestnicy samodzielnie wykonali drew
niane statywy zamocowane w ziemi. 

Celem turnusu była praktyczna nauka obserwacji dostępnych dla 
amatorów. Zajęcia odbywały się w każdy pogodny wieczór, trwając do 
późnych godzin nocnych. W razie zachmurzenia odbywały się zajęcia 
teorety.czne. W trakcie turnusu uczestnicy nabyli praktycznej umiejętności 
orientacji na niebie, wyszukiwania słabych obiektów, korzys,tania z mapy 
obrotowej i atlasów nieba oraz posługiwania się instrumentem. Osobną 
grupę ćwiczeń stanowiła nauka prowadzenia obserwacji. W okresie wy
stąpienia maksimum aktywności roju Perseid prowadzone były zajęcia 
z zakresu obserwacji meteorów, obejmujące wyznaczanie radiantu oraz 
godzinową statystykę meteorów. Do zakresu ćwiczeń włączono również 
naukę obserwacji gwiazd zmiennych i obserwacje aktywności Słońca, 
wraz z opracowaniem tych obserwacji. Korzystając z obecności na niebie 
komety Humasona, widocznej w gwiazdozbinrze Wodnika jako obiekt 
około 6 wielk. gwiazdowej, przeprowadzono również prak1yczne ćwi
czenia w wyznaczcmiu jasności obiektów mgławicowych. W ramach zajęć 
szkoleniowych uczestnicy wykonali szereg obserwacji samodzielnych -
zwłaszcza gwiazd zmiennych zaćmieniowych, dokonując wyznaczenia 
momentów minimum blasku. 

Pogoda w czasie trwania turnusu dopisała, tak że program szkoleninwy 
i obserwacyjny - przygotowany przez Sekcję Obserwacyjną Oddziału 
Krakowskiego PTMA - został całkowicie wyczerpany. 

o celowości tego rodzaju imprez nie trzeba chyba czytelników przeko
nywać. Świadczą zresztą o tym entuzjastyczne wypowiedzi uczestników 
turnusu, którzy przekonali się o możliwości nabycia praktycznych umie
jętności prowadzenia obserwacji amatorskich o pełnej wartości naukowej. 
Podkreślić również należy atrakcyjność miejsca - wspaniały klimat i wy
sokogórską scenerię oraz możliwnść uprawiania w ciągu dnia turystyki 
górskiej, tak, że trzeba się dziwić, czemu stosunkowo tak mała liczba 
członków Towarzystwa skorzystała z tej okazji. 

Dodać należy, że niezwykle przychylne ustosunko,wanie się kierow
nictwa schroniska w osobie p. Krzysztofa K o n o p ki, oraz pozostałego 
personelu, stworzyło wręcz idealne warunki dla wykonania zamierzonego 
programu - za co w imieniu władz Towarzystwa oraz uczestników 
turnusu pragnie autor tą drogą złożyć serdeczne podziękowanie. 
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Warto jeszcze zauwazyc, że w czasie trwania turnusu spotkali się 
członkowie Towarzystwa z różnych Oddziałów, poznając się wzajemnie, 
wymieniając własne doświadczenia oraz poglądy. W ten sposób doko
nano zacieśnienia więzów organizacyjnych i koleżeńskich. Uczestnicy 
turnusu przeprowadzili także szereg pokazów nieba dla ponad 1000 tu
rystów, wykonując pożyteczną i cieszącą się powodzeniem pracę populary
zatorską. 

Turnus prowadził i zajęciami kierowal prezes Oddziału Krakowskiego 
mgr inż. E. S z e l i g i e w i c z przy organizacyjnej współpracy kol. 
A. Słowik a z Biura Administracji PTMA i reszty personelu. 

Po zakończeniu turnusu szkoleniowego, w okresie od 20 do 31 sierpnia 
br. sześciu członków Sekcji Obserwacyjnej Oddziału Krakowskiego nadal 
prowadziło intensywne prace obserwacyjne. Pogoda niestety nie była 
sprzyjająca, jednak pomimo tego dokonano blisko 950 obserwacji gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych, wyznaczając 47 minimów jasności. Wyniki 
są obecnie opracowywane i zostaną opublikonae w jednym z najbliższych 
numerów Dodatku Naukowego do Uranii. 

Edward Szeligiewicz, Kraków 

KOMUNIKAT PTMA 

DO CZLONKOW PTMA - PRENUMERATOROW PISMA "URANIA' 

Administracja PTMA uprzejmie zawiadamia, że składka członkowska 
wraz z prenumeratą miesięcznika "Urania" na rok 1963 wynosić będzie 
dla członków rzeczywistych PTMA 60.- zł rocznie (5.- zł miesięcznie). 
Podwyższenie składki członkowskiej wraz z opłatą za prenumeratę spo
wodowane jest zarządzeniem P. A. N. z dnia 7. VIII. 1962 r. L. dz. 
W. N. III 613-13/62, stanowiącym, iż członkowie Towarzystw korzystać 
mogą tylko z 250fo bonifikaty katalogowej ceny pisma. 

Prenumeratorzy pisma .,Urania", nie będący członkami PTMA, cpła
cają prenumeratę w dotychczasowej cenie katalogowej, tj. 72.- zł rocz
nie (6.- zł za l egz. pisma). Członkowie-kandydaci Szkolnych Kółek 
Astronomicznych korzystają z prenumeraty pisma w roku szkolny:n 
1962 63, bez zmiany opłat, na dotychczasowvch warunkach. 

Apelujemy do wszystkich członków PTMA, a zarazem prenumerato
rów pisma "Urania" o terminowe regulowanie należności z tytułu skła
dek członkowskich wraz z opłatą za prenumeratę na rok 1963. Wpłaty 
za okres: kwartalny, pólroczny lub roczny, prosimy kierować na adres 
Zarządu Głównego PTMA w Krakowie, ul. Solskiego 30 - konto: PKO 
I OM Kraków, nr 4-9-5227, względnie bezpośrednio na rachunelt ban
kowy lub do kasy miejscowego Zarządu Oddziału PTMA. 

Z KORESPONDENCJI 

Czy Kopernik był księdzem? 

Przeglądając kilka publikacji o Koperniku stwierdziłem, że przedsta
wia się w nich Kopernika obok astronoma, lekarza, prawnika ... również 
księdzem. 

Niedawno natrafiłem na zgoła inny pogląd w tej sprawie w piśmie 
"Wolna My.śl", nr 2 (45), luty 1962 r. Stefan M i dziński w artykule 
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zatytułowanym "Nieśmiertelni w Nauce" pisze o faktach zaprzeczają
cych pełnym święceniom kapłańskim Kopernika. W artykule wymie
niony jest tytuł książki uczonego amerykańskiego Edwarda Ros e n a 
"Copernicus was not a priest Proceedings" (Kopernik nie mial święceń 
kapłańskich) wydanej w l 960 r. w Filadelfii. W książce tej E. Rosen po
daje ciekawy fakt, że pierwsza wzmianka o święceniach kapłańskich 
Kopernika oparta jest na treści listu Galileusza do księżniczki Krystyny, 
który zawierał obronę nauki Kopernika i w którym Galileusz nazywa 
Kopernika księdzem kanonikiem. To określenie było dowodem dla hi
storyków, którzy "idąc w ślad gorliwego zwolennika kapłańskich święceń 
Kopernika, Jana C y ń ski e g o, powtarzali ten pogląd". 

Na tę sprawę zwrócił również uwagę kanonik kapituły fromborskiej, 
Franz H i p p l er, który obok innych uczonych badających dokumenty 
kościelne nie natrafił na nazwisko Kopernika w spisie księży. Hippler 
wyraża pogląd, że kapituła fromborska wysyłając Kopernika na studia 
za granicę wiedziała, że będzie studiował medycynę. Ale, cytuję: " ... od 
czasu soboru laterańskiego w 1215 r. przepisy kościelne zabraniały księ
żom studiowania medycyny. W średniowieczu lekarzami mogli być naj
wyżej klerycy, rtzn. kandydaci na księży. Fakt ten mocno podważa wersję 
oficjalną, zważywszy, że zakaz obowiązywał nadal". 

Sądzę, że poruszona ciekawostka zainteresuje milośników astronomii, 
szczególnie tych, co "szperają" w biografii Kopernika. Chciałbym usły
szeć w tej sprawie wypowiedź polskich biografów Kopernika. 

Jerzy Ulanowicz, Ostrowiec 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 
22. XI. 1535 r. zmarł w Krakowie Bernard W a p o w s k i, sekretarz 

królewski, pod koniec życia kanonik krakowski. Właściwie jego imię 
brzmiało: Biernat. Był autorem historii Folski od czasów najdawniejszych 
do czasów jemu współczesnych. Pierwotny rękopis tego dzieła, zawiera
jący ponad 1000 stron zwięzłego pisma, zaginął. 

Wapowski, choć znacznie starszy, był kolegą i najbardziej zażyłym 
przyjacielem K oper n i k a. Współcześnie z n'ltn studiowal w Akademii 
Krakowskiej i na Uniwersytecie Bolońskim; uzyskał doktorat prawa. 
Do Wapowskiego adresowal Kopernik słynny traktat "List przeciw 
Wernerowi", w którym zbijał pracę astronoma niemieckiego "0 ruchu 
ósmej sfery". Wapowski na kilka miesięcy przed swą śmiercią odwiedził 
Kopernika we Fromborku i należał do liczby tych, którzy nakłonili go 
do ogłoszenia drukiem "De Revolutionibus". 

Wapowski wywiózł z Fromborka almanach ułożony przez Kopernika 
i oparty na jego teorii ruchu planet. Przesłał go do druku do Wiednia, 
gdzie rękopis zaginął. 

J. Gadomski 

TO I OWO 
Ciekawy, choć niezrealizowany projekt 

Swobodna powierzchnia cieczy, znajdującej się w naczyniu poddanym 
ruchowi obrotowemu, przyjmuje pod wpływem działania siły odśrodko
wej postać paraboloidy obrotowej; oś obrotu naczynia i oś paroboloidy 
pokrywają się wzajemnie, zaś promień krzywizny wymuszonej w ten 
sposób powierzchni wynosi: 

R =g: ro2 
_gdzie: g jest wartością przyspieszenia ziemskiego, zaś w kątową szybko

ścią obrotu. 
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Zmieniając wartość w uzyskiwać można powierzchnie paraboidalne 
o odpowiednich wartościach R. Jeśli zaś jako cieczy użyć rtęci, to uzy
skane powierzchnie odbijając światło spełniać mogą rolę zwierciadeł 
o dokladnie paraboidalnym kształcie; oczywiście oś optyczna tego rodzaju 
zwierciadeł pokrywać się musi ściśle z kierunkiem działania sily ciężko
ści. Ogranicza to możliwość stosowania tego rodzaju rtęciowych zwier
ciadeł jedynie do obserwacji obiektów znajdujących się w zenicie, bądź 
też zmusza do f'tosowania dodatkowych zwierciadeł plaskich o odpo
wiednio dużych rozmiarach. 

Próby realizacji teleskopu z tego rodzaju zwierciadłem przeprowadził 
w drugiej polowie XIX wieku R. C. Car r i n g t o n, nie uzyskując 
prawdopodobnie specjalnie zachęcających wyników. Dokładniejsze ba
dania w tym zakresie przeprowadzone zostały później przez amerykań
skiego fizyka R. W. W o o d a, który opublikował wyniki swych doświad
czeń w roku 1909; wydaje się, że głównym ich celem było sprawdzenie 
możliwości "wytwarzania" zwierciadeł bardzo znacznych rozmiarów 
przy stosunkowo bardzo niewielkim koszcie. Wood zbudował przy tym 
doświadczalny 1 eleskop o zwierciadle średnicy 51 cm i przeprowadził 
przy jego pomocy szereg próbnych obserwacji, wykonując między in
nymi zdjęcie Księżyca; uzyskana zdolność rozdzlelcza wyniosła jednak 
w przypadku gwiazd podwójnych zaledwie 5-6 sekund luku, czyli około 
20 razy mniej od wartości teoretycznej. Przyczyną stosunkowo słabych 
wyników była trudność uzyskania dostatecznej równomierności ruchu 
obrotowego oraz powstawanie na powierzchni rtęci zmarszczek, którym 
Wood próbował przeciwdziałać pokrywając rtęć cienką warstewką innej 
cieczy o odpowiednio wysokiej lepkości. 

W sumie, wyniki prac Wooda nie musiały najwidoczniej rokować spe
cjalnych nadziei odnośnie zastosowań praktycznych w astronomii, skoro 
doświadczenia uległy przerwaniu. 

Myśl powyższa podjęta została dopiero wiele lat później , kiedy 
w 1922 r. M a c A f f e zaproponował budowę tleskopu o średnicy zwier
ciadła równej 15,24 m, przeznaczonego do obserwacji Marsa w okresie 
opozycji w roku 1924. Zwierciadło ustawione miało być w szybie starej 
kopalni z!ota w Chanarai w Chile, gdzie 24 sierpnia 1924 r. Mars znaj
dować się mial w zenicie. Dodatkową okolicznością korzystną miało być 
położenie kopalni na znacznej wysokości (ok. 2500 m), co ograniczyloby 
szkodliwy wply\"1 atmosfery. Przez zmianę szybkości obrotu naczynia 
z rtęcią uzyskiwać miano odległości ogniskowe zwierciadła zmienne 
w granicach 85-183 m, przy czym wielkość obrazu Marsa (który mial 
być filmowany) dochodzić mogłaby do 22 mm. 

Szczególnie zachęcający był niski koszt całej instalacji, który według 
projektodawcy mial nie przekroczyć kwoty 150-200 tysięcy dolarów. 

Projekt budzie musiał jednak szereg istotnych zastrzeżeń natury tech
nicznej, gdyż nie ::loczekal się realizacji. Wątpliwe jest również, czy myśl 
ta pc.djęta zostanie w przyszłości, mimo iż możliwość realizacji jest już 
w chwili obecnej znacznie większa niż była na początku lat dwudzie
stych. Większe bowiem nadzieje w zakresie obserwacji planet wydaje się 
rokować rozwój zastosowań techniki elektronowej (np. zastosowanie tele
wizji), udoskonalenia emulsji fotograficznych oraz próby wykonywania 
zdjęć planet ze stratosfery (z balonów), a być może w niedalekiej przy
szłości już nawet z wysyłanych z Ziemi pojazdów kosmicznych. 

(Wg Astrophys. Journal 1909, 164 i L'Astronomie (B. S. A. F.) 1922, 89). 

Antoni Piaskowski, Warszawa 
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Listopad. 
Wsch •. 

Opracował G. Sitarski 

Listopad 1962 r. 

Rankiem, bardzo nisko nad wschodnim hory
zontem możemy odszukać w pierwszych dniach 
miesiąca Merkuregn, a pod koniec listopada We
nus. Mars widoczny jest prawie całą noc, a Jo
wisz i Saturn wieczorem. Uran wschodzi około 
pólnocy wraz z gwiazdozbiorem Lwa, Neptun 
jest niewidoczny, natomiast Pluton dostępny jest 
tylko przez wielkie teleskopy. 

Przy użyciu większych lunet możemy próbo
wać odnaleźć dwie planetoidy okola 10 wielkości 
gwiazdowej, Amphitrite w gwiazdozbiorze Ba
rana i Egerię w Woźnicy, obie widoczne przez 
całą noc w dogodnych warunkach obserwacyj
nych. Wieczorem atrakcyjne są też obserwacje 
Jowisza z jego czterema księżycami galileuszo
wymi, który-ch położenia względem tarczy pla
nety odczytamy z wykresu, a dokładne momenty 
ciekawszych zjawisk w ich układzie podane są 
w odpowiednim dniu. Warto także obserwować 
4 listopada zakrycie Saturna przez tarczę Księ
życa. 

Id Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia 
dwóch księżyców Jowisza . Obydwa księżyce po
jawią się nagle z cienia planety blisko prawego 
brzegu tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą), 
księżyc 2 n 17h57m8, księżyc l o 20h28m6. 

3d Będziemy świadkami początku zaćmienia 
4 księżyca Jowisza. Przebieg tego zaćmienia jest 
bardzo ciekawy, widzimy bowiem, że księżyc 4 
jest oddalony prawie o 2 średnice tarczy planety 
od jej brzegu i nagle o 21h26tn2 znika nam z pola 
widzenia lunety, kryjąc się w cieniu Jowisza. 
Koniec tego zaćmienia nastąpi już po zachodzie 
Jowisza w Polsce. 

4ll9h Mars w kwadraturze ze Słońcem. Wie
czorem nastąpi zakrycie Saturna przez tarczę 
Księżyca widoczne w Ameryce, Pln. Afryce 
i w Europie. W Polsce widoczny jest dobrze 
tylko początek zakrycia, bo·wiem koniec przypad
nie blisko momentu zachodu Księżyca i obser
wacje będą bardzo utrudnione, albo zupełnie 
niemożliwe. Dlatego też podajemy tylko dokładne 
chwile początku zjawiska, które nastąpi: w Kra
kowie o 20h25m7, w Poznaniu o 20h24m9, w War
szawie o 20h26ml (wg Roczn. Astr. Inst. Geod
i Kart. w Warszawie). Przebieg zjawiska będzie 
bardzo efektowny, bo Księżyc jes.t bliski pierw-
3zej kwadry, a Saturn skryje się za nieoświetlo
nym, niewidocznym brzegiem jego tarczy. 

6d4h Zlączenie Neptuna ze Słońcem. O 19h 
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nastąpi zlączenie Księżyca z Jowiszem w odległości około l 0 • Na Antark
tydzie widoczne będzie zakrycie Jowisza przez tarczę Księżyca, natomiast 
w Polsce blask naszego Księżyca przeszkodzi tylko w obserwacjach 
ciekawych zjawisk, jakie właśnie w tym czasie nastąpią w układzie 
księżyców Jowisza. Spróbujmy jednak zaraz z wieczora obserwować 
Jcwisza przez lunety. Widzimy z prawej strony blisko brzegu tarczy 
planety dwa księżyce: księżyc 2, który zbliża się do brzegu tarczy Jowi
sza i księżyc 3, który się właśnie od niej oddala. O 1811431116 znika nagle 
księżyc 3 kryjąc się w cieniu planety, a o 20h51m księżyc 2 dociera do 
brzegUJ tarczy i rozpoczyna przejście na jej tle. Księżyc 3 pojawi się 
znowu nagle o 22h7m2 w odległości większej niż średnica tarczy od jej 
brzegu, a księżyc 2 będzie wędrował na tle tarczy aż do zachodu Jowisza 
w Polsce. 

7<1 Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle tar
czy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o 21h34m, a jego cień 
pojawi się na niej o 22h5lm. 

Sd Wieczorem widzimy kolo Jowisza tylko jego dwa księżyce, ponie
waż księżyc 2 ukryty jest w cieniu planety, a księżyc l skrył się za tarczą 
Jowisza o 18h5lm. Księżyc 2 pojawi się nagle z cienia planety w odle
głości równej prawie średnicy tarczy od jej brzegu (z prawej strony, 
patrząc przez lunetę odwracającą) o 20h36m5, natomiast księżyc l - po 
przejściu najpierw poza tarczą Jowisza, a potem przez strefę jego cie
nia - ukaże się nagle o 22h23ms, również w pewnej odległości od pra
wego brzegu tarczy. 

9!1 Po zachodzie Słońca na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego l księ
życa. Sam księżyc l jest niewidoczny na tle tarczy i ukaże się o 18hl9m. 
Jego cień zejdzie z tarczy planety o 19h36m. 

l • .J Przez kilka godzin nie będziemy widzieli koło Jowisza jego 4 
księżyca, ponieważ będzie on przechodził na tle tarczy planety. Roz
pocznie swoje przejście o 18h2lm, a zakończy o 22h33m. 

12•12lh Dolne złączenie Wenus ze Słońcem. 
13dl3h Wenus najbliżej Ziemi, w odległości 40 milionów km. Wieczo

rem obserwujemy ciekawe fazy ruchu 3 księżyca Jowisza: o 17h2lm 
księżyc 3 kryje się za tarczą planety, o 20h5lm ukazuje się spoza niej 
i oddala od jej brzegu, ale o 22h46m pogrąża się w cieniu planety i znika 
nam z oczu; do zachodu Jowisza w Polsce już się nie ukaże. 

15 11711 Niewidoczne zlączenie Merkurego z Wenus. Obserwując wie
czorem Jowisza będziemy świadkami początku dwóch kolejnych zakryć 
jego księżyców: księżyca 2 o 17h45m i księżyca l o 20h44m. Po przejściu 
za tarczą Jowisza obydwa księżyce ukryją się w cieniu planety i dziś 
już nie będą więcej widoczne. 

15li-17d Promieniują meteory z roju Leonidów. Radiant tego roju 
leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt. lOhsm, dekl. + 22°. 
Warunki obserwacji nie są w tym roku dogodne, ponieważ Księżyc kilka 
dni po pełni przyćmiewa swym blaskiem słabsze meteory. 

16d Obserwujemy całkowity przebieg przejścia l księżyca i jego cie
nia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l rozpocznie swoje przejście i prze
stanic być widoczny o 17h57 111, a jego cień pojawi się na tarczy planety 
o 19hl6' 11 ; księżyc ukaże się znowu o 20hl3m, a plamka cienia zejdzie 
z tarczy .Jowisza o 211132111. 

17d Wieczorem do 17h57n1 widać na tarczy Jowisza plamkę cienia 
jego 2 księżyca, natomiast brak jest księżyca l, który przechodził naj
pielw ze>. tarczą planety, a potem był ukryty w jej cieniu i ukaże się 
nagle blisko prawego brzegu tarczy o l8h47m9. 

lSdlOb Niewidoczne, bliskie zlączenie Marsa z Księżycem. 
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19t119h Złączenie Urana z Księżycem. 
20d6h Merkury przechodzi przez węzeł zstępujący swej orbity. na 

część orbity polożoną pod płaszczyzną ekliptyki. Wieczorem warto zwrócić 
uwagę na Jowisza, zobaczymy bowiem efektowny koniec zaćmienia jego 
4 księżyca. Po zachodzie Słońca nie znajdziemy tego księżyca w pobliżu 
Jowisza, ukryty jest on bowiem w cieniu planety. O 19h23ml księżyc 4 
pojawi się nagle z prawej strony (patrząc przez lunetę odwracającą) 
w znacznej odległości od brzegu tarczy .Jowisza, bo równej prawie trzem 
średnicom tarczy planety. 

21<12411 Niewidoczne zlączenie Wenus z Neptunem. 
22d20'1 Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość ekliptyczna 

wynosi wtedy 240°. W uldadzie księżyców Jowisza obserwujemy początek 
dwóch zakr)'ć księżyców przez tarczę planety. O 201122111 nastąpi zakrycie 
księż)'ca 2, o 22113811' - księżyca l. 

2~d Ob!"erwujemy przejście l Księżyca i jego cienia na tle tarczy Jo
wisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety o 19h521", jego 
cień pojawi się o 211112111, księżyc l zakończy swoje przejście o 22hSm, 
a plamka cienia będzie widoczna aż do zachodu Jowisza. 

24 l Niezwykle ciekawy wieczór dla obserwacji księżyców Jowisza. 
Zaraz po zachodzie Słońca nie v,ridzimy w pobliżu Jowisza jego księżyca 
2, bo przechodzi on przed tarczą planety, natomiast na tarczy widać 
plamkę cienia księżyca 3, który ukończył swoje przejście jeszcze za dnia. 
Tymczasem do brzegu tarczy zbliża się księżyc l i kryje się za nią 
o 17"7'", natomiast o 17h52m na tarczy planety pojawia się cień księżyca 2. 
Od tej chwili widzimy na tarczy Jowisza dwie plamki cieni jego księ
życów oraz dostrzegamy brak dwóch księżyców, ale tylko do 17h57'11, 
kiedy to księżyc 2 kOliczy swoje przejście na tle tarczy i znowu jest 
widoczny. Teraz kolejno schodzą z tarczy dwa cienie. księżyca 3 o 20h6'" 
i księżyca 2 o 201133 111 • Na koniec księżyc l zdążył już przejść poza tarczą 
planety i przez strefę cienia i ukaże się nagle blisko prawego brzegu 
tarczy o 2011431113. 

25" o lOh górne zlączenie Merkurego ze Słońcem, o llh zlączenie Wenus 
z Księżycem, a o 14h zlączenie Neptuna z Księżycem. Wieczorem na 
tarczy Jowisza dostrzegamy jeszcze plamkę cienia jego l księżyca; cień 
widoczny będzie do 17h56'n. 

26d23h ,Towisz w kwadratm·ze ze Słońcem. 
27d8h Merkury w złączeniu z Księżycem. O 24h Uran w kwadraturze 

ze Słońcem (to kwadratura już trzeciej planety w tym miesiącu!). 
29d7h Wenus przechodzi przez węzeł wstępujący swej orbity. 
30<1 Przed zachodem Jowisza zobaczymy jeszcze początek przejścia 

jego księżyca l na tle tarczy planety. Księżyc ten zniknie na tle tarczy 
o 2lh431ll. 

Minima Algola (beta Perseusza): listopad 2d22h50m, 5tl19h35"', Sd16h25m, 
20d3h40111, 2~dOh30111, 25d21h20lll, 28dl8h5lll. 

Minima główne beta Lutni: listopad ldlSh , 14tll6h, 27d15h. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie Środkowo-europ. 

"ERRATA". W numerze październikowym "Uranii", w artykule R. Woynarskiego 
na str. 300 w kolumnie I-ej tabeli wartości liczbowe różnych intensywności światła 

zostały podane w odwrotnej kolejności w stosunku do wartości liczbowych kolum
ny n-ej (natężenie fotosyntezy) -np. przy intensywności światła 27 700 świec stopo
wych natężenie fotosyntezy wynosi faktycznie - 8,0, a nie jak podano mylnie 
+ 17.5. Ponadtc w ostatnim zdaniu na str. 302 podano "116,52. 101 km" zamiast 
"116,25 . 101 km" oraz na str. 302, wier&z 8 od dołu, podano "wprowadzić" zamiast 
"wyprawad2ić". 



Listopad 1962 r. SLO:RCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa R zeszów Białystok 
Data środk. -europ. 

r. cma/ a l 3 wsch./ zach. wsch. J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch .J zach. wsch.J zach. wsch .J zach . wsch .J zach : 

m l hm o hm , hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
X. 28 +16.114 07 -12.9 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 6 38 16 19 6 23 16 25 6 23 16 16 615 16 17 6 17 16 04 
II. 7 +16.3 14 46 -16.1 7 12 16 19 6 58 16 13 6 54 16 17 6 58 15 59 6 39 16 08 6 42 15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 

17 +15.0 15 27 -18.8 7 31 16 03 717 15 57 7 12 16 02 718 1541 6 56 15 54 7 00 115 42 6 48 15 46 6 54 15 29 
27 +12.3 16 09 -21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 7 36 15 ~9 7 11 15 44 7 16 , 15 31 7 03 15 36 711 15 18 

XII. 7 + 8.5 16 52,-22.5 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 751 1522 7 24 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 27 1511 

q 
KSIĘZYC ;:d 

1h czasu 
Warszawa 1h czasu l 1h czasu 

środk.·europ. 
warszawa 

środk.·europ. 
Warszawa 

Data Data środk.·europ . Data 

a l 3 wsch. J zach. a l 3 lwsch.J zach. a l 3 wsch.J zach. 

Fazy Księżyca: 

l ~ d h 
Nów X 28 14 
Pierwsza kw. XI 5 8 

hm o h m i h m hm o hm hm h m o h m ' h m 11. l 17 04 -19.1 10 12 18 42 XI. 11 218 + 8.5 16 10 5 33 XI. 21 1126 + 7.7 o 23 13 54 
z 17 57 -20.6 1111 19 28 12 3 16 +13.2 16 42 6 58 22 12 11 + 3.6 l 28 14 13i 
3 18 52 -21.1 12 03 20 25 13 416 +17.0 17 20 8 19 23 12 55 - 0.7 2 33 14 31 

Pełnia XI 11 23 
Ostatnia kw. XI 19 3 
Nów XI 27 8 
Pierwsza kw. XII 4 18 

4 19 47 -20.4 '''T'" 14 516 +19.6 18 07 9 33 24 13 39 - 4.9 3 38 14 51 
5 20 43 -18.6 13 27 22 43 15 6 15 +21.0 18 59 lO 38 25 14 24 - 9.0 4 44 15 12 
6 21 39 -15.7 14 00 - 16 7 13 +21.0 20 00 1130 26 15 11 -12.8 5 52 15 36 
7 22 35 -11.9 14 26 o o o 17 8 09 +19.9 21 04 12 13 27 16 00 -16.1 6 58 16 05 
8 23 30 - 7.2 14 53 122 18 9 02 +17.9 22 11 12 45 28 16 51 -18.7 8 04 16 40 
9 o 29 - 2.0 15 18 243 19 9 53 +15.0 2317,1312 29 17 44 -20.5 9 06 17 25 

10 122 + 3.3 15 42 4 07 20 1040 +11.6 - 13 35 30 19 39 -21.2 10 02 18 19 

l 

Odległość l Srednica Księżyca tarczy od Ziemi 

d h l 
Naj w. X 1015 33!2 
Naj m. X 2217 1 29.5 

l* 
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Listopad 1962 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1962 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

MERKURY 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

(X l 8 wsch. l zach. 

hm o hm hm 
13 07 -4.9 4 45 15 51 
14 06 -11.2 5 37 15 37 
15 08 -17.2 6 35 15 25 
16 12 -21.9 l 7 31 15 19 

w pierwszych dniach miesiąca 
można próbować go jeszcze od-
naleźć tuż przed wschodem Słońca, 
bardzo nisko nad horyzontem 
(około -0.8 w. gw.). 

M AR S 
8 44 +19.6 22 04 13 44 
9 02 +18.7 21 48 13 16 
919 +17.8 21 31 12 49 
9 33 +17.0 2112 12 19 

Przechodzi z gwiazdozbioru Raka 
do gwiazdozbioru Lwa. Widoczny 
prawie przez całą noc jako czer
.vona gwiazda około + 0.5 wielk. 

SATURN 

X. 281 20 30 ~-19.7 ,13 31 
Xl.17 2034 -19.5 1114 

XII. 7 20 40 -19.1 9 59 l 
2149 
20 37 
19 26 

l. 31 
XI. 20 

XII. 10 

Zachodzi wieczorem, przebywa 
w gwiazdozbiorze Koziorożca (oko
lo + 0.9 wielk. gwiazd.). 

(X l w połud. 
NEPTUN 

h m 
14 44.3 
14 47.2 
14 50.0 

Niewidoczny. 

o 
-14 061 

-14 20 
-14 31 

hm 
1143 
lO 27 
9 12 

Planetoida 29 AMPHITRITE 
X. 23 2 43.2 +22 56 o 15 

XI. 2 2 33.1 +22 41 23 2:! 
12 2 22.8 
22 2 13.7 

+22 13 22 34 
+21 39 2144 

XII. 2 2 06.9 +21 06 20 59 
Około 9.8 wielk. gwiazd. 
Widoczna przez całą noc w gwia
zdozbiorze Barana. 
Opozycja 3 listopada. 

WENUS 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

(X l a wsch. l zach. 

hm o hm hm 
15 33 -25.7 9 18 16 09 
15 18 -23.7 8 08 15 30 
14 56 -20.0 6 41 14 56 
14 42 -16.3 5 25 14 26 

Pod koniec miesiąca widoczna ran-
kiem jako bardzo ja~na gwiazda 
nisko nad wschodnim horyzontem 
(około -4 wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
22 21 -11.7 14 34 o 32 
22 21 -11.6 13 54 23 48 
22 23 -11.4 13 15 23 13 
22 26 -11.1 12 38 22 38 

Widoczny wieczorem w gwiazdo· 
zbiorze Wodnika (około -2.1 wie!. 
gwiazd.). 

URAN 

lO 26 l +10.6 1 o 43 1 14 33 
10 29 +10.4 23 24 13 16 
lO 30 +10.3 22 07 11 57 

Wschodzi około północy. Widocz
ny przez lornetkę w gwiazdozbio
rze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 

(X l a l w połud. 
PLUTON 

hms o hm 
1112 40 +19 23~0 8 13 
1114 15 +19 22.6 6 56 
1115 06 +19 27.6 5 38 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa tylko przez wielkie 
teleslcopy (14.5 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 13 EGERIA 
5 18.5 +31 Ol 2 37 
5 15.8 +32 30 2 04 
5 09.4 +33 58 l 28 
4 59.7 +35 18 o 50 
4 47.4 +36 23 23 09 

Około 10.7 wielk. gwiazd. 
Widoczna przez całą noc w gwia
zdozbiorze Woźnicy, zdąża w kie
runku gwiazdozbioru Perseusza. 

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

Pierwsza strona okladlci: Kometa Donatiego (rysunek), widoczna na 
niebie jesienią 1858 r. Biegnie wokół Słońca po bardzo wydłużonej elipsie 
i powróci dopiero prawie za dwa tysiące lat. 

Znak Zodiaku: Strzelec. 
Druga strona okładki: Zmiany w wyglądzie warkoczy komet, widoczne 

na dwóch zdjęciach tej samej komety wykonanych w stosunkowo krót
kim odstępie czasu. Zmiany te spowodowane są ruchem materii w war
koczu komety (patrz notatka S. R u c i ń ski e g o w "Kronice"). U góry: 
kometa Morehousc'a (1908 III), u dołu: kometa Burnhama (1959 k). 

Trzecia strona okładki: 
U góry: Pierwsza mapa Księżyca opracowana przez A n d e l a (wydana 

została w 1921 r.). U dolu: Karolina H er s c h e l (1750-1848), siostra 
i asystentka Williama Herschela i Fryderyk B e s s e l (1784-1846), jeden 
z najsłynniejszych astronomów XIX w. 

Czwarta strona okładki: Kometa Seki-Lines (1962 c) (patrz "Urania" 
1962 nr 7, str. 209). Zdjęcie wykonane 22 kwietnia br. przy 15-minutowej 
ekspozycji wykazuje bogatą strukturę warkocza komety. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Listopad 1962 r. 

Biała Podlaska -Powiatowy Dom Kultury. 
Blał;)'Stok - Ul. Kll!ńsklego 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 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 ponie
działki !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 porozumleniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (te!. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pvkazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownic 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 uprzed
nim porozumleniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn. ul. M. Konopnic
kiej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat i biblioteka 
czynne w każdy ponled~iałek i czwartek w godz. 18-20. W sali odczytowej 
na III p. (otwartej od godz. 18) w każdy poniedziałek zajęcia wg programu: 
1-szy poniedziałek m-ea - "Wieczór nowości astronomicznych", 2 l 4-ty -
Wybrane zagadnienia z astronomil (odczyt), 3-cl - Budowa teleskopu (pra
cownia). Sekcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 
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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 wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostat1lią 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, 
tel. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-20. 
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. 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. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Władysława Jagiełły 2. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny czwartek od zmroku i po uprzednim porozumieniu: H. Stopkowa, 
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 w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s;lifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej, 
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KRONIKA PTMA 
ANDRZEJ SLOWIK - K r ak ów 

QUO VADIS, PTMA? *) 
"Spośród ludzi, z którymi się zetknąlem, naj

wartościowsi byli ci, którzy mieli jakieś nauko
we hobby". 

(Anonimowy uczestnik ankiety) 

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii istnieje już po
nad 40 lat. Zmieniły się przez ten czas formy organizacyjne 

i zmienili się członkowie Towarzystwa. Ci ostatni niewątpliwie 
inaczej wyobrażają sobie obecnie cele i zadania PTMA niż za
łożyciele sprzed lat czterdziestu. Czy flammarionowski "model" 
miłośnika astronomii jest nadal aktualny w dzisiejszych wa
runkach? Pewną próbą odpowiedzi na to pytanie może być an
kieta rozpisana wśród członków Krakowskiego Oddziału PTMA, 
zrzeszającego 1/s część wszystkich członków Towarzystwa. 

Ankieta została rozesłana wraz z zawiadomieniem o walnym 
zebraniu Oddziału w marcu 1962 r. Odpowiedzi udzieliło pra
wie 200 członków (blisko polowa rozesłanych ankiet), stanowiąc 
w ten sposób pewną reprezentację ogółu członków. 

Dwanaście pytań ankiety obejmowało w zasadzie 4 zagadnie
nia: źródła przynależności do Towarzystwa, ocenę pracy Towa
rzystwa wraz z wnioskami do dalszej pracy, ocenę jego użytecz
ności z punktu widzenia korzyści odnoszonych przez przecięt
nego członka i sugestie dotyczące formy organizacyjnej PTMA 
oraz ocenę naszego miesięcznika "Urania". 

Na pierwsze pytanie - jak trafiają do Towarzystwa nowi 
członkowie? - ankieta odpowiada: ponad 500fo zapisuje się sa
morzutnie po zorientowaniu się, że istnieje tego rodzaju stowa
rzyszenie, ponad 30°/o członków to zachęceni przez znajomych, 
lOOfo to członkowie z przypadku. Tylko 20fo uczestników ankiety 
to byli członkowie Szkolnych Kółek Astronomicznych, którzy 
po ukończeniu szkoły wstąpili do PTMA. Ta ostatnia liczba 
zdaje się wskazywać na jakiś poważny brak w pracy z mło
dzieżą. 

Jako powód przynależności do Towarzystwa najczęściej wy
mienia się chęć uzupełnienia wiadomości astronomicznych, na
stępnie prenumeratę "Uranii". Tylko 130fo uczestników ankiety 
wyraża w tym miejscu chęć brania czynnego udziału w życiu 
towarzyskim PTMA. Jako inne powody wymienia się: zamiło
wanie, hobby, kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, 

•) Artykuł zawiera wyniki ankiety rozesłanej przez Zarząd Oddziału 
Krakowskiego do członków Oddziału, z inicjatywy Administracji Za
rządu Głównego PTMA. Względy natury technicznej przeszkodziły w ob
jęciu tak pomyślaną ankietą wszystkich czlonków Towrzystwa. 

.. 
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praktyczny kontakt z astronomią, możność prowadzenia obser
wacji, a ponadto tradycje, sentyment a nawet snobizm. 

Zdecydowana większość członków już przed wstąpieniem do 
Towarzystwa interesowała się astronomią. Spośród 10°/o pozo
stałych większość została zachęcona do bliższego kontaktu 
z astronomią - przez znajomych. Można stąd wnioskować z du
żym prawdopodobieństwem, że trzon członków Towarzystwa 
to ludzie interesujący się astronomią, którzy trafili do Towa
rzystwa, by rozszerzyć swoje wiadomości z tej dziedziny. Samo 
Towarzystwo zaś w słabym stopniu inicjuje te zainteresowania; 
odnosi się to przede wszystkim do młodzieży szkolnej. 

Dalsza grupa pytań miała ocenić udział członków w działal
ności PTMA. Okazuje się, że tylko niepełne 20% członków bie
rze czynny udział w życiu Towarzystwa, w sposób mniej lub 
więcej systematyczny. Reszta, uskarżając się przede wszystkim 
na brak czasu (powszechne!), nie uczestniczy w pracy miejsco
wego Oddziału. Słaby kontakt z Oddziałem odbija się ujemnie 
na korzyściach, jakie odnoszą członkowie dzięki przynależności 
do Towarzystwa oraz stopniu pomocy miejscowego Oddzialu 
w uzupełnianiu wiadomości astronomicznych. W tym ostatnim 
względzie członkowie liczą raczej na pomoc "Uranii". 

W liczbie 20% członków, którzy nie odnoszą żadnej korzyści 
z członkowstwa w PTMA, 17°/o to członkowie nie uczestniczący 
w życiu Towarzystwa. Również z 420/o uczestników ankiety nie 
udzielających odpowiedzi na to pytanie, 40% nie bierze udziału 
w życiu Towarzystwa. 

Osobnym dla siebie jest problem członków mieszkających 
z dala od siedziby Oddziału. Są oni prawie całkowicie oderwani 
od pracy Towarzystwa, z którym łączy ich praktycznie jedynie 
"Umnia". Zresztą pewna ilość członków - około 20°/o - to 
wyłącznie czytelnicy naszego miesięcznika, traktujący przyna
leżność do PTMA za formę prenumeraty. Należy się • podziewać, 
że procent tego rodzaju prenumeratorów jest wyższy, gdy 
uwzględni się ponad 50°/o nie nadesłanych odpowiedzi ankieto
wych. Brak odpowiedzi na ankietę również może być w naszym 
wypadku wykładnikiem zainteresowania członków życiem To
warzystwa, gdyż autorzy apelowali o zwrot nawet niewypełnio
nych arkuszy ankietowych, załączając zaadresowaną już i opa
trzoną znaczkiem kopertę. Dla ścisłości należy dodać, że niewy
pełnionych ankiet wróciło 4 (l Ofo), nie wróciło ... 540fo. 

Najpopularniejszymi wśród członków formami działalności 
Oddziału są pokazy nieba i odczyty. Około 40% odpowiadają
cych na ankietę pragnie brać udział w wycieczkach astrono
micznych oraz w zajęciach obserwacyjnych o charakterze ek-
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spedycji. Członkowie domagają się ponadto częstszego organi
zowania imprez astronomiczno-rozrywkowych w rodzaju "Spot
kania w Kosmosie" 1) oraz potwierdzają celowość organizowania 
seminariów i dyskusji przy czarnej kawie. Z innych form dzia
łalności wymienia się pokazy filmowe, odczyty i pogadanki 
w radio i telewizji, kursy wykonywania instrumentów i semi
naria obserwacyjne oraz prowadzenie sekcji specjalistycznych. 
Zamiejscowi członkowie Towarzystwa, dla których w zasadzie 
większość imprez organizowanych przez lokalny Oddział jest 
nieosiągalna, czekają na rozwiązanie "problemu prowincji" 
w PTMA. Jako półśrodki proponuje się opracowywanie specjal
nego biuletynu dla zamiejscowych członków oraz zorganizowa
nie biblioteki wysyłkowej. 

Tak więc podsumowując można powiedzieć, że przeciętny 
członek Towarzystwa tylko od czasu do czasu może sobie po
zwolić na udział w którejś z imprez organizowanych przez To
warzystwo (czyli przez innych członków znajdujących się w po
dobnej sytuacji); chciałby on wysłuchiwać odczytów, oglądać 
niebo na pokazach i uczestniczyć w wycieczkach, w zasadzie 
jednak jest jedynie czytelnikiem "Uranii". 

Pozostaje jednak dziedzina, w której przeciętny członek To
warzystwa może się wyżyć i znaleźć satysfakcję, jaka jest udzia
łem zapalonych hobbystów. Ta dziedzina, to samodzielne ob
serwacje astronomiczne. Czy jednak ta możliwość jest odpo
wiednio wykorzystywana? Odpowiedzi na pytania ankiety 
wskazują, że blisko 300/o członków (przynajmniej tych, którzy 
odpowiedzieli na ankietę) posiada jakiś instrument obserwacyj
ny. Zazwyczaj jest to lornetka lub mała lunetka. Wśród 184 
odpowiadających na to pytanie ankiety, 9 posiada teleskopy 
zwierciadlane. 30% uczestników ankiety podaje, że prowadzi 
obserwacje astronomiczne. Należy jednak sądzić na podstawie 
odpowiedzi, że bliższe sprecyzowanie pojęcia "obserwacja" jako 
spostrzeżenia zanotowanego w dzienniku obserwacyjnym 
zmniejszy ilość obserwujących w najlepszym wypadku do 100/o. 
Na podstawie odpowiedzi można dalej sądzić, że wielu posiada
czy lornetek nie potrafi wykorzystać możliwości obserwacyj
nych, jakie daje ten popularny instrument. Pewna ilość człon
ków pragnie prowadzić obserwacje, jednak z braku bliższych 
wskazówek ogranicza się jedynie do oglądania nieba. Tak więc 
i na tym polu przeciętny członek Towarzystwa nie wykazuje 
szczególnej aktywności. Wydaje się, że "Urania" winna w więk
szym stopniu niż dotychczas i w bardzo przystępnej formie 

1) Patrz: "Urania" 1962, nr 3, str. 91 
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spopularyzować liczne formy obserwacji, dostępne dla amatora 
dysponującego co najwyżej niewielkim instrumentem. Wykony
wanie własnych teleskopów w warunkach amatorskich napo
tyka częstokroć na liczne przeszkody. 

Liczne rzesze hobbystów na całym świecie odnoszą nierzadko 
znaczne sukcesy na polu swoich zainteresowań. Decydujące 
znaczenie ma tu zwykle stopień zainteresowania i... cierpliwość. 
Natomiast w przypadku astronomii panuje powszechnie fałszy
we przekonanie, że jest ona "konikiem" mało konkretnym, nie 
mogącym zaspokoić ambicji amatora. Zadaniem Towarzystwa
a przede wszystkim "Uranii" -jest wykazanie na przykładach, 
których jest przecież wiele w historii astronomii i PTMA, jak 
dalece niesłuszny jest ten pogląd. 

Kolejnym zagadnieniem, z którym Zarządy Oddziałów spo
tykają się powszechnie i na codzień jest stosunkowo mała liczba 
aktywnych członków, udzielających się w pracach Towarzystwa. 
Ankieta dodatkowo potwierdza stan małej aktywności ogółu 
członków. Czyżby więc przeciętnemu amatorowi był obojętny 
fakt istnienia PTMA? Czy odczuwa on potrzebę istnienia Towa
rzystwa? Zdecydowanej odpowiedzi udziela tu 950fo uczestników 
ankiety, którzy w wypowiedziach spontanicznie potwierdzają 
użyteczność i potrzebę istnienia PTMA, często obszernie uza
sadniając swoje zdanie. Organizacja jest więc potrzebna i uży
teczna - stwierdza ankieta. 

Pewnym sprawdzianem stosunku członków do obecnej orga
nizacji Towarzystwa był wybór, jaki mieli dokonać uczestnicy 
ankiety pomiędzy trzema formami organizacyjnymi: PTMA 
jako organizacja milośnicza opierająca się na społecznej pracy 
członków, PTMA jako organizacja naukowa będąca zapleczem 
astronomii zawodowej, czy też PTMA jako organizacja usłu
gowa zajmująca się popularyzacją, gdzie członkowie są w zasa
dzie biernymi klientami-odbiorcami. Analizując ten fragment 
ankiety można stwierdzić orientacyjnie, że około 60% biorą
cych w niej udział członków wypowiada się, mniej lub więcej 
"automatycznie", za wersją pierwszą. Należy tu jednak zauwa
żyć, że spośród 113 w ten sposób odpowiadających członków, 
85 nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Towa
rzystwa. Odbiciem takiego stanu rzeczy jest sytuacja wielu Od
działów Towarzystwa, gdzie procent czynnych członków w sto
sunku do ogólnej ich liczby jest bardzo mały. W wypadku na
szej ankiety - około l OOfo. 

Pośrednie miejsce wśród podanych trzech zajmuje koncepcja 
PTMA jako organizacji naukowej. Członkowie w swoich wypo
wiedziach zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia tej 
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formy działalności w pracy Towarzystwa, gdyż podnosi to 
rangę zainteresowań amatorów przynosząc jednocześnie po
ważne korzyści nauce. Proponuje się zazwyczaj organizacJę 
dwupoziomową, tj. milośniczą prowadzącą jednocześnie dzia
łalność naukową. 

Tylko niepełne 150fo uczestników ankiety wypowiada się za 
koncepcją PTMA jako instytucji zawodowej powolanej do po
pularyzowania zagadnień astronomicznych, z tym, że spotyka 
się propozycje uwzględnienia w ramach tak pojętej organizacji 
działalności naukowej członków, jak również zapewnienia ama
torom uczestnictwa w pracy Towarzystwa. Ta grupa uczestni
ków ankiety wyraża przekonanie, że organizacja zawodowo 
zajmująca się popularyzacją jest w naszych warunkach najreal
niejsza. Piszą oni: "Organizacja amatorska oparta na społecznej 
pracy członków jest zbyt chaotyczna, ogól jej członków jest 
i tak bierny, praca zawodowa zabiera im zbyt wiele czasu, na
leży jednak znaleźć jakąś więź organizacyjną z entuzjastami 
astronomii, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach tak poję
tej organizacji". 

Dyskusja na temat form organizacyjnych PTMA i metod 
działalności, zapoczątkowana już w niektórych kręgach człon
ków, staje się coraz bardziej aktualna i powinna znaleźć odbicie 
również na lamach "Uranii". Zastosowanie bardziej elastycznych 
i atrakcyjnych form działalności pozwoli zastąpić sztywną i su
chą dotychczasową "przeplatankę": odczyt--pokaz. 

Osobny rozdział ankiety stanowi opinia członków Towarzy
stwa o naszym miesięczniku. Podczas gdy forma zewnętrzna 
"Uranii" i jej szata graficzna nie budzą na ogól zastrzeżeń 
(tylko 60fo uczestników ankiety wypowiedziało tu zdanie nega
tywne), treść i poziom czasopisma są bardzo dyskusyjne. Naj
poważniejszy zarzut, który wyraża 1/ 3 uczestników ankiety, to 
zdanie, że ,,Urania" jest zbyt trudna dla przeciętnego amatora. 
W swojej dotychczasowej postaci miesięcznik nie zachęca do 
bliższego kontaktu z astronomią - piszą uczestnicy ankiety -
nie przysparza Towarzystwu nowych członków. Również 
w szkole "Urania" nie spełnia swojego zadania miesięcznika 
popularnonaukowego, zawierając zbyt wiele trudnych w formie 
i treści artykułów i notatek. Wielu uczestników ankiety daje do 
zrozumienia, że uprzystępnienie miesięcznika nie musi się wią
zać z obniżeniem jego poziomu. Jako przykład do naśladowania 
wymienia się kilkakrotnie "Uranię" przedwojenną. 
~Uczestnicy ankiety wysuwają wiele wniosków dotyczących 

pewnych zmian w dotychczasowym charakterze miesięcznika. 
Najczęściej powtarzaj~ące się dezyderaty to: zwiększenie ilości 
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popularnych artykułów - często w formie cyklów, więcej no
wości i aktualności astronomicznych, wprowadzenie objaśnień 
trudniejszych terminów, urozmaicenie treści czasopisma i nada
nie mu lżejszej formy. Z ciekawszych projektów należy wspo
mnieć propozycję zwiększenia formatu "Umnii". Liczna jest 
grupa czytelników domagających się artykułów z zakresu pro
wadzenia obserwacji oraz wykonywania amatorskich instrumen
tów. Podkreśla się, że tego rodzaju artykuły przyczynią się do 
czynnego zainteresowania się obserwacjami przez amatorów. 
Ponadto pewna ilość uczestników ankiety domaga się zwiększe
nia ilości historycznych wiadomości z zakresu astronomii, 
a szczególnie historii ciekawych odkryć. Powtarza się często 
żądanie szerszego uwzględnienia astronautyki i innych nauk 
pokrewnych - fizyki, cybernetyki, a nawet filozofii. Zakres 
żądań, jakie wysuwają czytelnicy pod adresem redakcji "Ura
nii" jest, jak stąd widać, bardzo obszerny i trudno go uwzględ
nić w całości; trzeba się jednak nad nimi zastanowić, jeśli 
chcemy zadowolić czytelników i zwiększyć ich liczbę. 

Tyle mówi ankieta. Choć obejmuje ona wypowiedzi członków 
jednego Oddziału, może być z dużym prawdopodobieństwem 
traktowana jako wyraz opinii ogółu członków. Wizyty i roz
mowy w Oddziałach z tytułu zajmowanego w PTMA stanowi
ska upoważniają mnie do takiego stwierdzenia. 

Dopiero zdanie sobie sprawy z powszechności sytuacji zobra
zowanej ankietą pozwoli na szukanie odpowiedzi na postawione 
w tytule pytanie. 

Andrzej Słowik 
Kier. d/s popularyzacji i nauki PTMA 

KONRAD RUDNICKI - W ar s z a w a 

OBSERWATORIUM GRIFFITHA 

L os Angeles jest jednym z największych miast świata. Mimo, 
że oficjalne, administracyjne granice są znacznie mniejsze, 

faktycznie wraz z jakimiś 200 podmiejskimi miejscowościami 
tworzy jeden, prawie nieprzerwany obszar willowej zabudowy 
o średnicy 200 km zamieszkały przez mniej więcej 9 milionów 
ludności. Nieomal w środku tego obszaru znajduje się wielki 
Park Griffitha typu naszych parków kultury, a w nim planeta
rium i ludowe obserwatorium nazwane imieniem fundatora, 
pulkownika G. J. Gr i f f i t h a. Otwarte wiosną 1935 roku 
jest do dziś pod względem wielkości sali projekcyjnej oraz wy
posażenia w instrumenty astronomiczne największą spośród 10 
podobnych placówek w Stanach Zjednoczonych. 

Sercem instytucji jest właściwe planetarium na 500 osób 
z aparatem projekcyjnym Zeissa. Codziennie odbywają się dwa 
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(czasem w soboty i niedziele- trzy) seanse publiczne, a ponadto 
cztery razy w tygodniu specjalne, bezpłatne poranki dla szkół. 
Program zmieniany jest co 4 lub 6 tygodni, ale wszystkie seanse 
odbywają się "na żywo". Prelegent skrępowany jest tylko ogól
nym tematem i przygotowanym materiałem do projekcji, poza 
tym improwizuje tak, jak mu dyktuje chwilowy nastrój. Seanse 
publiczne nie są pomyślane jako działalność popularyzacyjna 
połączona z rozrywką. Jest to działalność rozrywkowa zabar
wiona popularyzacją. Amerykanie przyzwyczajeni są słuchać 
dowcipów nawet z ambon kościołów, a potrafią się śmiać z za
krzywionego palca. Tutaj, w planetarium, atmosfera jest zgoła 
frywolna. Prelegent jest chwilami bardziej artystą niż naukow
cem (w końcu o 2 km stąd leży słynne Hollywood), a całość -
bardziej konferansjerką niż prelekcją. Widownia co chwila po
kłada się ze śmiechu. Właśnie tematem seansu jest podróż na 
Saturna. Na kopule-ekranie niebo gwiaździste ukazuje się na 
przemian z kolorowymi panoramami planet, na których się za
trzymujemy. To znowu kopuła zamienia się w kabinę pilota 
rakiety i przez wizjery oglądamy przestrzeń międzyplanetarną. 
Niektóre obrazy traktowane są realistycznie, inne- symbolicz
nie lub zgoła groteskowo. 

Drugą częścią instytucji jest obserwatorium. Potrójny celo
stat zbiera trzy wiązki światła słonecznego. Jedna daje na ekra
nie ogólny, półmetrowy obraz Słońca wraz z plamami, druga 
pada na spektrohelioskop rzucając na inny ekran monochroma
tyczny obraz Słońca, a trzecia daje ogromne widmo słoneczne. 
Wieczorem zwiedzający mogą zamiast Słońca oglądać planety, 
gwiazdy i mgławice przez podwójny zeissowski refrakor (śred
nice: 13 cm i 24 cm) który - rzecz godna uwagi - zmonto
wany jest tak, że osie obrotu wypadają tuż koło części okula
rowej. Wymaga to trochę skomplikowanego systemu przeciw
wag, za to okulary wolno zmieniają położenie przy podążaniu 
teleskopu za ruchem dziennym; rzecz ważna przy pokazach pu
blicznych, bo chroni przed częstym, uciążliwym przestawianiem 
pomostu obserwacyjnego. 

Trzecią częścią jest "sala nauk" - rodzaj muzeum zawiera
jącego eksponaty z zakresu astronomii, geofizyki, fizyki i geo
grafii. Specjalnością są tu ruchome modele. Można pokręcić 
korbką i zobaczyć jak z pofałdowanych warstw geologicznych 
powstają góry, można przycisnąć guzik i zobaczyć jak się obraca 
Galaktyka itp. Chętnych do kręcenia i przyciskania jest dużo, 
co widać choćby po tym, że na wielu ruchomych modelach wi
szą tabliczki z napisem "zepsute". Są też dwa sejsmograiy. 
Jeden na oczach widzów rejestruje prawdziwe wstrząsy ziemi, 

B l 
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a drugi, połączony z podłogą rejestruje kroki publiczności. 
Wolno tu podskakiwać i patrzyć co wyrabia wtedy samopis 
sejsmografu. 

Zostaję przedstawiony dyrektorowi obserwatorium. Szczupły, 
starszy pan, dr C. H. C l e m i n s h a w wita mnie uprzejmie 
jako astronoma z Palomaru, ale gdy dowiaduje się, że jestem 
członkiem Rady Redakcyjnej Uranii - uprzejmość przechodzi 
w serdeczność. Pokazuje mi najświeższy numer Uranii, która 
tu przychodzi regularnie dodając: "niestety, nie potrafimy jej 
czytać". Chętnie zgadza się udzielić informacji do mojego arty
kułu. Dowiaduję się, że obserwatorium Griffitha zatrudnia na 
pełnych etatach 2 doktorów astronomii, 2 absolwentów tejże 
oraz na ułamkach etatów około 12 astronomów, od utytułowa
nych począwszy, a na studentach skończywszy. Wszyscy opła
cani są według wysokich stawek. Dlatego nie ma kłopotu ze 
znalezieniem fachowych kandydatów do pracy. Bliskie sąsiedz
two Obserwatorium na Mt. Wilson gościnnego dla pracowników 
planetarium oraz dwu wyższych uczelni z sekcjami astrono
micznymi umożliwia pracownikom utrzymywanie kontaktu 
z bieżącym tokiem nauki. Ponadto istnieje własny program fo
tometrycznych obserwacji gwiazd zmiennych, który pracownicy 
wykonują poza godzinami pracy. Niestety nie wszyscy pracow
nicy wykorzystują te możliwości. Wielu traci kontakt z nauką. 
(Rzeczywiście to widać : w czasie seansów można było wyłowić 
pewne mocno zdezaktualizowane dane). Ponadto planetarium 
zatrudnia kilku naukowóców z innych dziedzin. 3 mechaników 
na pełnym etacie i kilku mechaników pomocniczych. 

Pytam o odczyty astronomów-naukowców. Owszem w histo
rii planetarium były takie trzy. Raz przemawiał tu Sir S p e n
cer Jon e s. W zasadzie jednak planetarium odczytów u sie
bie nie organizuje, przyjmuje natomiast zamówienia na prelek
cje na mieście. Przeważnie proszą o to różne kluby (zwłaszcza 
parafialne). Na takie prelekcje zabiera się zwykle również prze
nośny, 15-centymetrowy refraktor. 

Obserwatorium wydaje własny miesięcznik "The Griffith 
Observer" z formatu i treści podobny do Uranii. Jest to za
razem nieoficjalny organ "Towarzystwa Astronomicznego Los 
Angeles", organizacji miłośniczej zrzeszającej około 300 człon
ków, założonej w r. 1925. Towarzystwo korzysta z gościny ob
serwatorium. Tutaj mieszczą się jego warsztaty budowy ama
torskich teleskopów i tu co miesiąc odbywają się zebrania człon
kowskie. Na każdym z nich ktoś z członków-miłośników 
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wygłasza referat. Są to jedyne regularne, naukowe odczyty 
w gmachu planetarium. 

Dwa razy do roku Obserwatorium Griffitha urządza płatne 
(8 dolarów, dla młodzieży zniżki) kursy dla miłośników astro
nomii. Wykłady obejmują głównie astronomię ogólną i orienta
cję na niebie. Egzaminów nie ma, ale notuje się obecność. Kto 
nie opuścił zbyt wielu wykładów dostaje efektowny dyplom 
ukończenia kursu astronomicznego. N a każdy kurs zgłasza się 
około 150 słuchaczy. 

Na ostatek ze zdziwieniem dowiaduję się, że władzą zwierzch
nią obserwatorium jest Wydział Rozrywek i Parków Magistratu 
Los Angeles. Ale dr Cleminshaw chwali sobie to zwierzchnictwo. 
Obserwatorium jest oczkiem w głowie magistratu. 

Nasuwają się porównania pomiędzy naszym ludowym ob
serwatorium w Chorzowie, a Obserwatorium Griffitha. Chyba 
największą różnicą jest sam nastrój popularyzacji. Wiem, że 
sprawa jest sporna i że znajdę licznych oponentów. Uważam 
jednak, że w popularyzacji wiedzy ważniejsze niż podawanie 
publiczności faktów i liczb (które się przeważnie dezaktualizują) 
jest pokazanie jej czym jest nauka. W atmosferze dowcipów 
poszczególne wiadomości naukowe mogą zostać może i łatwiej 
przyswojone pamięciowo. Obawiam się jednak, że po wyjściu 
z zabawnego seansu i po obejrzeniu sprytnych ruchomych mo
deli, widz może pomyśleć, że naukowiec to człowiek, któremu 
potrzeba tylko trochę szczęścia; przyciska guzik i otrzymuje 
wynik naukowy. Dlatego wolę metodę stosowaną w obserwato
rium chorzowskim. Zbliża ona bardziej do atmosfery badań 
naukowych. 

A co do rzeczy, którymi Obserwatorium Griffitha góruje nad 
chorzowskim, to chciałbym życzyć dyrekcji w Chorzowie, żeby 
mogla z równą jak tu łatwością angażować do pracy doktorów 
astronomii i wysyłać pracowników do większych obserwatoriów 
na urlopy naukowe. 
JANUSZ PAGACZEWSKI - Kraków 

DZIENNE ROJE METEORYCZNE 
Historia 

Rozwój techniki radioecha umożliwił dokonania systematycznego prze
glądu aktywności meteorycznej (chmury lub światło dzienne nie były 

tu przeszkodą). Wyniki dziennych obserwacji mają wielkie znaczenie, 
gdyż dostarczają pierwszych danych o rojach meteorycznych występuJą
cych po słonecznej stronie Ziemi. 

Latem 1945 r. H e y i S t e war t wyznaczyli dwa radianty dzienne 
między 6 i 13 czerwca, a P r e n t i c e, L o v e 11 i B a n w e l l stwier-
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dzili w maju, czerwcu i lipcu 1946 r. wysoki ogólny poziom dziennej 
aktywności meteorycznej. Jesienią i zimą 1946 r. obserwatorzy w Jodren 
Bank dokonali dokładnego przeglądu znanych rojów meteorycznych 
i znaleźli bliski związek między ilością ech radiowych a ilośdą meteorów 
obserwowanych wizualnie. W czasie badania roju l]-Akwarydów l maja 
1947 r. wykryto, iź dobrze znany rój z radiantem leżącym blisko gwiaz
dy 'Y] Aquarii nie stanowi izolowanego wypadku, lecz jest początkiem 
wielkiego pasa meteorycznej aktywności rozciągającej się w kierunku 
Słońca, a obserwowanej jedynie w czasie dnia. 

W maju odkryto tylko radiant w Rybach, lecz już z końcem czerwca 
wyznaczono siedem dalszych ośrodków wybitnej aktywności meteorycz
nej, leżących w ekliptyce. Aktywność dzienna utrzymuje się przez lipiec 
i sierpień, a porównania ze znanymi wielkimi rojami wskazują, że nie 
ma ona precedensu pod względem rozciągłości i czasu trwania. Pierwsze 
doniesienia o odkryciu tej niepospolitej aktywności ukazały się w czerw
cu i wrześniu 1947 r., a pełny bilans obserwacji podali potem C l e g g, 
H u g h e s i L o v e 11. W następnych latach uzyskano mnóstwo dalszych 
szczegółów o tej dziennej aktywności. Obserwacje z 1948 r. wykazały, że 
główne zjawiska są okresowe; dokonano też wstępnych pomiarów szyb
kości. W latach 1949 i 1950 po raz pierwszy zarysowały się orbity głów
nych rojów, a otrzymane wyniki potwierdzono w latach następnych. 

Panującymi rojami letnimi są: Arietydy i s-Perseidy w początkach 

czerwca oraz B-Taurydy w drugiej polowie tego miesiąca. Powracały 

one w wielkim nasileniu każdego roku, a elementy ich orbit są już ohec
nie dobrze ustalone. Mniej aktywne roje występują też w maju i lipcu. 

Aktywność 

Począlkowe badania w 1947 r. przeprowadzono za pomocą pojedyńczej 
anteny kierunkowej ustawionej w azymucie 90° i specjalnego odbior
nika. Badania te wykazały niewątpliwe istnienie nowej serii rojów. Na 
rys. l możemy wyraźnie odróżnić dwa maksima: o 71140111 przechodziły 

l]-Akwarydy, a po krótkiej przerwie, o 10h40m przechodził ponad wiązką 
anten inny wyraźnie zdefiniowany radiant. Aktywność tego nowego ra
diantu (leżącego w Rybach) wynosiła 13 meteorów na godzinę, czyli 
2 razy tyle co l]-Akwarydów. 

Każdego roku od pierwszych dni maja następowal szybki wzrost ak
tywności. Najbogatszym z rojów były zawsze Arietydy. Na rys. 2 podany 
jest wykres aktywności Arietydów w porównaniu z dobrze znanym, 
nocnym rojem Geminidów. 

Od 1950 r. do badania aktywności rojów meteorycznych stosuje się 

metodę, która ułatwia porównanie aktywności w różnych latach. Ilości 
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obserwowanych meteorów są standaryzowane przez porównanie z aktyw
nością sporadyczną w czasie okresu danego roju. Zakłada się tu, że gę
stość przelotu sporadycznych meteorów jest stała w danej pozycji Ziemi 
na orbicie. Obserwacje z 1950 r. dały częstość radioechową porównywalną 
z częstością wizualną w czasie wielkich, nocnych rojów. W roku tym 
"tempo" sporadycznych meteorów wyniosło 6.3 dla Arieiydów i Perse
idów oraz 9.6 dla Taurydów. Te wielkości stanowią ów porównawczy 
standard. 
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Rys. l. Wykres ech uzyskanych 7 maja 1947 r. za pomocą anteny 
kierunkowej o azymucie 90°, wykazujący przejście dobrze znanego roju 
n-Akwarydów o 7h40m oraz dziennego roju w Rybach o 10h40m. 

Aktywność wielkich rojów Arietydów, ~-Perseidów i B-Taurydów na 
ogół powtarzała się w ciągu pierwszych pięciu lat badań. Ogólny poziom 
aktywności pozostawał w tym czasie stale wysoki, ale zachodziły zmiany 
w położeniach wyznaczonych radiantów. Oryginalnego roju Piscidów 
z maja 1947 i 1948 r. nie obserwowano w latach 1950 i 1951, natomiast 
zaznaczyły się radianty leżące blisko gwiazd v Piscium i o Ceti. Na za
pisach z 1952 r. żadnego z tych radiantów nie można było zauważyć. 
Obserwowany w latach 1947 i 1948 większy rój 54-Perseidów również 
nie był obserwowany w trzech następnych latach, a cztery roje: a-Orio
nidów, v-Geminidów, A.-Geminidów i 0-Aurigidów (lipiec) obserwowano 
tylko w roku 1948. Celem zbadania, czy roje te poruszają się po wy
dłużonych orbitach, czy też były to jedynie zjawiska izolowane, potrzeb
ne są dalsze obserwacje. 

Radianty 

Radianty dziennych rojów z lat 1947 i 1948 były wyznaczane przy uży
ciu pojedyńczej anteny ruchomej. Za pomocą tej techniki rzadko udaje 
się zmierzyć tego samego dnia równocześnie rektascensję i deklinację. 

Od 1950 r. w Jodren Bank był używany specjalny "aparat służby ra
diantów", który dawał bardziej dokładne wyniki. 
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Rys. 2. Porównanie średnich godzinnych ilości nocnych Geminidów 
w 1949 r. z dziennymi Arietydarni w czerwcu 1950 r. 

Pozycje radiantów zmierzone w 1950 r. wykreślone są w projekcji 
Merkatora na rys. 3. Pozycje te wskazują na wyraźny ruch radiantów 
w rektascensji ku wschodowi z pewnym odchyleniem od ekliptyki. 
Dzienną zmianę współrzędnych wyprowadzono metodą najmniejszych 
kwadratów, a efemerydę radiantu otrzymano na podstawie wyników ob
serwacji z lat 1950-52. Radiant roju ~ -Perseidów wykazuje wyraźny 
"chód" ku wschodowi. W wypadku roju B-Taurydów ruch ku wschodowi 
jest również wyraźny, lecz jest on też skierowany ku ekliptyce. Sredni 
ruch dzienny radiantów wynosi około 1 o w rektascensji i O. 0 5 w dekli
nacji. 

Szybkości 

Piewsze pomiary szybkości dziennych rojów były wykonane w 1948 r., 
przy czym otrzymano szybkości dla 61 meteorów. Niestety, okres ten 
był okresem zaburzonej aktywności, skutkiem czego identyfikacja mie
rzonych meteorów za pomocą pojedyńczej anteny, używanej wówczas 
w Jodren Bank, przedstawiała pewne trudności. Jednorodne grupy 
zidentyfikowane wtedy wydawały się odnosić do 54-Perseidów i 0-Auri
gidów, dla których otrzymano pozorne szybkości geocentryczne 37.5 
km/sek i 32.9 km/sek. Te wartości dały przybliżone heliocentryczne szyb
kości 39.1 km/sek dla 54-Perseidów i 27.5 km/sek dla 0-Aurigidów, co 
wskazywało, że orbity rojów są eliptyczne. Otrzymanych rezultatów nie 
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można było potwierdzić w następnych latach, gdyż rojów tych już nie 
zaobserwowano. 

Z chwilą wprowadzenia urządzenia anten bliźniaczych dla pomiarów 
radiantów, system anten pojedyńczych używany był wyłącznie do pomia
rów szybkości. W 1949 r. prowadzono obserwacje tylko między 30 maja 
a 18 czerwca i w tym czasie otrzymano 22 szybkości meteorów z roju 
Arietydów dających średnią szybkość 38.5 km/sek. W 1950 r. wykonano 
pełny program pomiarów, z którego otrzymano wyznaczenia szybkości 
dla o-Cetidów, Arietydów, ~-Perseidów i ~-Taurydów. Niżej podajemy 
szczegóły dla różnych rojów . 
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Rektascensja 
Rys. 3. Pozycje radiantów rojów dziennych w 1950 r. w rzucie Mer

katora. Indywidualne radianty wykreślono dla Arietydów, n-Akwarydów 
i o-Cetidów, Dla t-Perseidów i B-Taurydów podano pozycję średnią, 
a zakreślona powierzchnia oznacza rozrzut radiantów w każdej grupie. 

o-Cetidy. Między 13 a 23 maja 1950 r. zmierzono szybkości 37 meteo
rów z tego roju, których średnia wartość wynosi około ::!6.7 km/sek. 

Arietydy. Pomiary szybkości Arietydów przedstawiają pewne trudno
ści z powodu bliskości ich radiantu do radiantu ~-Perseidów; odległość 
ich w rektascensji wynosi tylko 20 stopni. W czasie największej aktyw
ności obu rojów z początkiem czerwca, gdy trzeba było mierzyć szybkości 
meteorów należących do obydwu rojów, używano specjalnej techniki. 
Podczas gdy normalnie radiant można śledzić z pomocą pojedyńczej, ru
chomej anteny, w tym wypadku w czasie przejścia obu radiantów an
tenę utrzymywano w stałym azymucie. Zmierzono w ten sposób szybkości 
44 Arietydów i 21 ~-Perseidów. Natomiast w dniach od 12 do 16 czerwca 
antena była poruszana za ruchem radiantu Arietydów, dając szybkości 
dalszych 78 meteorów; średnia szybkość Arietydów wynosiła 37.7 km/sek. 
Tę samą technikę pomiarów zastosowano z podobnym rezultatem w la
tach 1951 i 1952. 
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~-Perseidy. O pomiarach szybkości ~-Perseidów mówiliśmy już wyżej. 
W 1952 r. nie wyznaczono szybkości meteorów z tego roju. 

B-Taurydy. W 1950 r. wyznaczono szybkości 10 meteorów z tego roju. 
W 1951 r. nie dokonano żadnych pomiarów, a w 1952 r. otrzymano dal
szych 11 szybkości. 

Rozkład szybkości dla każdego z omówionych rojów wykazuje pewien 
rozrzut. Jest on częściowo spowodowany przez trudne do uniknięcia 

włączanie się sporadycznych meteorów do obserwowanej grupy. Nawet 
dla radiantu Arietydów, u których "tempo" roju jest znacznie wyższe 
niż w 1950 r. błąd dla indywidualnych wyznaczeń w grupie Arietydów 
wynosił 2.4 km/sek, podczas gdy standardowe odchylenie grupy było 

4.3 km/sek. Widać stąd, że szybkości indywidualne meteorów w tych 
grupach muszą posiadać znaczny rozrzut prawdziwy. 

Orbity 

Po odkryciu rojów dziennych przedmiotem wielkiego zainteresowania 
stały się ich orbity. H o f f m e i ster i W h i p p l e niezależnie wyrazili 
przypuszczenie, że zjawisko deszczów meteorów po słonecznej stronie 
Ziemi może być spowodowane przez prądy meteoryczne poruszające się 
po orbitach krótkookresowych. Istotnie, na podstawie dokładnego stu
dium orbity listopadowych Taurydów Whipple przepowiedział, że Tau
rydy powinny też przecinać orbitę Ziemi po przejściu przez perihelium, 
powodując tylko meteory dzienne. W 1947 r. uświadomiono sobie, że 

radiant deszczu B-Taurydów w końcu czerwca był prawdopodobnie 
dziennym powrotem jesiennych Taurydów i potwierdzono to po oblicze
niu orbity w 1950 r. Wstępne pomiary szybkości dokonane w 1948 r. dla 
54-Perseidów i 0-Aurigidów wskazują, że ich orbity były także krótko
okresowe. 

Niżej omawiamy krótko orbity poszczególnych rojów dziennych. Ele
menty ich orbit zawiera tablica l. 

Tablica l. Elementy orbitalne rojów dziennych (1950 r.) 

Rój l j.~. l e l j~. l 
Cetidy 1.3 0.91 0.11 
rietydy 1.5 0.94 0.10 
Perseidy 1.7 0.79 0.35 
Taurydy 2.2 0.85 0.34 

34° 

l 
89° 

18 106 
4 

l 
138 

6 162 

238° 
77 
77 

278 

l Szybkość w km/sek 

obs. l helioc. 

36.7 32.5 
37.7 34.0 
:!8.8 34.8 
31.4 

l 
36.7 

o-Cetidy. Udało się jedynie obliczyć orbitę tego roju z obserwacji 
w 1950 r. (szczegóły zawiera tab. 1). Orbitę obliczono ze średniego ra
diantu i szybkości; jej rzut na płaszczyznę ekliptyki pokazany jest na 
rys. 4. Ziemia zbliża się do orbity o-Cetidów jedynie w maju. 
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r 

Rys. 4. Orbity dziennych rojów meteorycznych w rzucie na płasz
czyznę ekliptyki. 

Arietydy. Można bylo obliczyć orbitę Arietydów na podstawie obser
wacji z lat 1950-52, a wyniki z roku 1950 podane są w tablicy l. Ra
diant tego roju wykazuje stalą zmianę w rektascensji i deklinacji, co 
odbija się także w elementach orbity. Chociaż rozmiary orbity pozostają 
prawie niezmienione, to np. linia apsydów przemieszcza się stopniowo. 
Zachodzi możliwość przecięcia orbity ziemskiej przez prąd meteorów je
szcze przed przejściem przez perihelium. Przewidziany radiant -11° 
(28 lipca), a czas i pozycja koincydują z prądem ~-Akwarydów. Są dane, 
że prąd ~-Akwarydów trwa na poludniowej pólkuli 18 dni. Wydaje się 
prawdopodobne, że oba roje są powodowane przez jeden rozległy prąd 
meteoryczny. 

l 
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~-Perseidy. Orbitę ~-Perseidów obliczono z obserwacji 1950 i 1951 
roku. Tendencja do przesuwania się radiantu na wschód i jego ruch 
od ekliptyki bardziej zaznaczyły się w 1951 r. Tablica l podaje elementy, 
a rys. 4 orbitę rzutowaną na płaszczyznę ekliptyki. W czasie postępowa
nia roju zaznaczają się zmiany nachylenia płaszczyzny orbity. Stąd wnio
sek, że część prądu ~ -Perseidów musi leżeć w płaszczyźnie ekliptyki, 
dając inne przecięcie w czasie miesięcy zimoWYch. Przewidywany 
deszcz powstający z tego spotkania powinien następować 11 października 
(rekt. 28°, dekl. + 12°). Wydaje się, że letni dzienny rój ~-Perseidów 

i jesienny nocny rój S-Arietydów muszą być ze sobą blisko spokrew
nione. 

f3-Taurydy. Orbitę B-Taurydów WYZnaczono z obserwacji w latach 
1950 i 1952. Elementy podane są w tablicy l, a rzut orbity na płaszczyznę 
ekliptyki pokazany jest na rys. 4. Wspomnieliśmy już o przepowiedni 
Whipple'a powrotu prądu listopadowych Taurydów w porze letniej za 
dnia. Wykreślenie orbity prądu B-Taurydów potwierdziło przypuszczenie, 
że rój ten rzeczywiście powstal z listopadowych Taurydów po przejściu 
przez perihelium. 

KRONIKA 

Kometa Rurnasona 

Kometa Rurnasona (1961 e) została odkryta niemal w legendarnych 
okolicznościach. Znakomity obserwator galaktyk, Milton L. H u m a s o n, 
zmuszony z powodu wieku do zaprzestania działalności obserwacyjnej, 
dostrzegl tę kometę 122-centymetroWYm teleskopem Schmidta w czasie 
swojej ostatniej, pożegnalnej nocy w Obserwatorium na Mt. Falomar 
l września 1961 r. 

Kometa posiada okres obiegu około 2900 lat; perihelium osiągnie 
10 grudnia 1962 r. Jest to pierwsza obserwowana kometa, która już 
w odległości 5 jednostek astronomicznych rozwinęła wspaniały warkocz. 
Jak wykazują obserwacje spektroskopowe J. Gr e e n s t e i n a wyko
nane 5-metrowym teleskopem na Mt. Palomar, ów warkocz, którego dłu
gość w końcu lipca 1962 r. można było ocenić na jakieś 15 milionów km, 
składa się prawie wyłącznie z gazów zjonizowanych. Fotografie wyko
nane 122 cm teleskopem Schmidta przez C. K e ar n s a i K . R u d
n i ck i e g o (patrz zdj. na 2 str. okładki) WYkazują ponadto szybkie 
zmiany kształtu warkocza. ' Na oryginalnych kliszach daje się zauważyć 
ciekawe układy świecącej materii warkocza w kształcie śrubowym. Nie
wątpliwie takie kształty nie są wywołane silami grawitacji i ciśnienia 
promieniowania, jak tego wymagalaby klasyczna teoria warkoczy komet. 
Astrofizycy domyślają się raczej działania sił elektromagnetycznego pola 
Słońca. Ciekawe jednak, czy te siły mogą działać w tak dużej odległości 
od niego. 

K. Rudnicki 

Mariner II trafiony przez mikrokosmolit 
Jak wiemy, Mariner II, zawierający przyrządy do badań składu che

micznego atmosfery Wenus, temperatury jej powierzchni, jej pól magne
tycznych i innych zjawisk interesujących naukę - wyrzucony został 
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rakietą z przylądka Canaveral na Florydzie 27 sierpnia br. Mariner II 
znajdowal się 28 września w odległości 7 750 000 km od Ziemi, a 14 grud
nia powinno nastąpić jego największe zbliżenie do planety Wenus. Ale 
czy doleci szczęśliwie, czy po drodze nie zostanie zniszczony uderzeniami 
mikrokosmolitów? Miejmy nadzieję, że nie! 

A jednak, jak doniosła prasa, uległ on w dniu 8 września, a więc już 
po upływie 13 dni swego lotu, uderzeniu przez mikrokosmolit. Transmisja 
wiadomości naukowych została przerwana na przeciąg 3 minut. Uderze
nie zachwiało równowagę Marinera II, ale ją jednak szybko odzyskał 
dzięki automatycznemu uruchomieniu specjalnej aparatury prostowniczej. 
Uczeni obliczają, że mikrokosmolit masy być może dziesiątka gramów 
zawadził o kraniec płytki słonecznej ("panneau solaire") z prędkością 
rzędu 500 misek. 

Jerzy Pokrzywnicld 

OBSERWACJE 

Asymetria północ-południe w aktywności plamotwórczej 
Słońca w 1961 r. 

Material obserwacyjny, który wykorzystałem w opracowaniu, zbierany 
był w Obserwatorium Astronomicznym przy Planetarium śląskim w Cho
rzowie. Wykorzystalem 413 obserwacji wykonanych przez 4 obserwalo
rów. Z liczby tej poszczególni obserwatorzy wykonali. W. Ja m a - 108 
obserwacji, A. Klimek- 37, W. Kopiczeński- 104, B. Kry
g i er - 164. 

Z obserwacji tych wyznaczyłem: średnie dzienne liczby Wolfa, współ
rzędne hieliograficzne poszczególnych plam oraz dzienne średnie liczby 
Wolfa półkuli pólnocnej i poludniowej Słońca. Najwięcej dni obserwa
cyjnych było w miesiącach wiosennych i letnich. Do najgorzej obsadzo
nych należały: styczeń, luty i grudzień; wpłynęły na to warunki me
teorologiczne, które były wyjątkowo niekorzystne w tym okresie. Do
datkową trudnością w prowadzeniu obserwacji zimą jest przesłanianie 
przez kopułę Planetarium poludniowo-zachodniej części nieba, co wyklu
cza wykonywanie obserwacji Słońca w godzinach popołudniowych. 

Pierwszym dniem roku, w którym Słońce było bez plam, był dzień 
6 sierpnia. Ogółem takich dni objętych obserwacjami było 5 (6 i 7 
sierpnia, 2 i 3 listopada i 16 grudnia). Największe średnie liczby Wo1fa 
obserwowano w czerwcu. Czerwiec był miesiącem, w którym aktywność 
plamotwórcza gwałtownie wzrosła w porównaniu z miesiącem poprze
dnim. Wysoka aktywność plamotwórcza utrzymywała się również w lipcu, 
chociaż wyraźnie zarysowuje się już spadek. 

W pierwszej fazie opracowania postanowiłem sprawdzić, czy średnie 
dzienne liczby Wolfa wykazują zależność od długości heliograficznej 
z okresem 27-dniowym. Wiadomo z literatury, że w pewnych długościach 
heliograficznych mogą istnieć obszary, które pokrywają się częściej 
i wiekszą ilością plam. Mamy do czynienia w tym wypadku z ogniskami 
plamotwórczymi, które zdaniem wielu autorów są bardzo trwale, mogące 
się utrzymać przez cały rok i dłużej. Obszary te latwiej jest wychwycić 
w okresie bliskim minimum aktywności plamotwórczej Słońca. W tym 
celu dla okresu objętego obserwacjami wyznaczyłem wg. wzoru Carin
gtona okresy rotacji Słońca. Poszczególne okresy rotacji podzieliłem na 
3 podokresy 9-dniowe. Miała to być pierwsza "gruba" próba. Dla poszcze
gólnych podokresów 9-dniowych wyznaczyłem średnie liczby Wolfa, które 
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następnie wykorzystałem przy sporządzaniu wykresu l. Wykres l spo
rządzony jest w ten sposób, że na jednej osi odłożone są okresy rotacji, 
a na drugiej średnie liczby Wolfa dla poszczególnych podokresów 9-dnio
wych. Analizując wykres można się przekonać, że istnieją maksima pow
tarzające się dokładnie co 27 dni. Świadczy to o istnieniu na powierzchni 
Słońca obszarów, w których plamy częściej występują. 

R 

35 

1141 1161 

Wykres l 

ł75b 11.55 ff5l 

W drugiej fazie opracowania postanowiłem sprawdzić, czy istnieje 
asymetria pólnoc-poludnie w aktywności plamotwórczej Słońca w okresie 
objętym obserwacjami. W tym celu wyznaczyłem średnie dzienne liczby 
Wolfa dla pólkuli pólnocnej i południowej, a następnie średnie 9-dniowe 
liczby Wolfa dla półkuli pólnocnej i południowej dla poszczególnych pod
okresów rotacji. Te ostatnie zostały wykorzystane do sporządzenia wykre
sów 2 i 3, gdzie na jednej osi odłożone są okresy rotacji, a na drugiej 

R(N) 

fłioł 1151 

Wykres 2 

średnie 9-dniowe liczby Wolfa dla poszczególnych podokresów. Wykres 
2 charakteryzuje aktywność plamotwórczą Słońca na półkuli północnej, 
a wykres 3 na półkuli południowej. 
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R(s) 

35 

Wykres 3 

Analizując wykres 2 i 3 można dojść do następujących wniosków : 
l) w okresie objętym obserwacjami była duża przewaga aktywności 

plamotwórczej Słońca na półkuli północnej; 
2) na pólkuli poludniowej aktywność plamotwórcza Słońca ma trzy 

wyraźne, wysokie maksima w pobliżu numerów rotacji: 1748, 1751 
i 1752, które pokrywają się z odpowiednimi maksimami wykresu l. 

Bernard Krygier, Bytom 

Zakrycie Saturna przez tarczę Księżyca 

Początku zakrycia Saturna w dniu 14 sierpnia 1962 r. nie można 
było zaobserwować: Księżyc i Saturn były za blisko horyzontu, który 
zasłonięty był w tym miejscu domami i drzewami. Dopiero krótko 
przed zakończeniem zakrycia o godz. 20h55m czasu letniego, Księżyc 
znajdował się ponad zasłaniającymi horyzont dachami. Obserwacje 
przeprowadzono teleskopem 300 mm powiększeniem 80 x (L. W o h l
f e i l) oraz lunetką 80 x 12 (J. Ja b l oń ski). Warunki atmosferyczne 
były niesprzyjające, brzeg Księżyca zamglony i niewyraźny, obrazy 
chwilami mocno falowały. 

Wynurzający się spoza prawego brzegu tarczy Księżyca pierścień 
Saturna zauważono o godz. 21hOOm44s, już sporo wysunięty poza brzeg 
tarczy Księżyca. Obserwacja 3 kontaktu była opóźniona o ok. 20 se
kund - z powodu wyżej wymienionych warunków atmosferycznych 
oraz przede wszystkim z powodu zadziwiająco słabego świecenia pier
ścienia Saturna w porównaniu z oślepiającym blaskiem tarczy Księżyca 
bliskiego pełni. 

O godz. 21h01m45~ Saturn stracił styczność z Księżycem. Dokładność 
obserwacyjna ostatniego, 4 kontaktu wynosi 2-3 sekundy. Za pomocą 
lunetki 80 x 12 pojawienie się Saturna zostało wyznaczone na godz. 
2lhOlm21B; 

Momenty podane są w czasie letnim. 
Leon Wohlfeil, Gdańsk-Oliwa 

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Otwarta gromada gwiazd M 41 (NGC 2287) 

Dość rzadko u nas obserwowanym skupiskiem gwiazd jest otwarta 
gromada gwiazd M 41 (NGC 2287) znajdująca się w gwiazdozbiorze Psa 
Wielkiego w odległości kilku stopni poniżej najjaśniejszej gwiazdy 
nieba, Syriusza. Ze względu na niskie położenie gromady na niebie, 
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w naszym kraju warunki dla jej obserwacji nie są zbyt dobre. Jednak 
dla krajów położonych bardziej na poludnie jest ona obiektem dość 
efektownym, możliwym nawet do zauważenia okiem nieuzbrojonym, 
gdyż jej całkowita jasność wynosi 4m.6. Kątowe rozmiary gromady 
wynoszą 30' (rozmiary tarczy Księżyca). Ilość gwiazd w gromadzie nie 
jest zbyt duża, wynosi bowiem tylko 50; także ich jasność nie jest duża, 
gdyż najjaśniejsze z nich mają jasność 9m. Odległość gromady od nas 
wynosi około 1300 lat światła. Okres jej widoczności w godzinach wie
czornych w naszym kraju pokrywa się z okresem widoczności Syriusza, 
a więc przypada na miesiące zimowe. Można ją u nas dostrzec tylko 
przez instrumenty optyczne. Ciekawszy widok przedstawia ona w lu
netkach albo teleskopach, aczkolwiek może być dostrzeżona i przez lor
netki. Na pierwszej stronie okładki zamieszczone jest zdjęcie gromady 
wykonane 120 cm teleskopem Schmidta na Mt. Palomar. 

A. Marks 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

4. XII. 1574 r. zmarł Jerzy Joachim Retyk 

Koper n i k, jako astronom, spędził życie samotnie we Fromborku, 
odcięty od ośrodków nauki. Jedynym jego uczniem i najgorętszym wielbi
cielem był Szwajcar, Jerzy Joachim von L a u c h e n, zwany krótko 
R e tyk i e m. Był on profesorem matematyki na uniwersytecie w Witten
berdze. Wiosną 1539 r. zjechał niespodzianie do Fromborka, by na miejscu 
zapoznać się z nową nauką "sarmackiego" astronoma, o którym coraz 
szersze słuchy chodziły po Europie. Bawił na Warmii prawie 3 lata. 

Retyk był redaktorem prac Kopernika, i to jest 'jego ogromna zasługa 
dla kultury. W 1540 r. wydal w Gdańsku swe "Opowiadanie pierwsze", 
w którym przygotowywal opinię naukową do przyjęcia nowych poglĄdów 
na budowę świata. W 1542 r. ogłosił drukiem w Wittemberdze "Trygo
nometrię" Kopernika, a w kilka miesięcy później "De Revolutionibus". 
On to w czasie pobytu we Fromborku skopiowal rękopis dzieła i oddal 
go do oficyny drukarskiej Jana P e t rej u s a w Norymberdze. Tym się 
też tłumaczy, że rękopis Kopernika przetrwał w dobrym stanie do 
naszych czasów. 

Dalsze koleje życia Retyka były burzliwe. Zmuszony uchodzić z Nie
miec, studiuje medycynę w Padwie, tuła się potem po Czechach 
i Austrii, by wreszcie osiąść na szereg lat w Krakowie w charakterze 
lekarza. Tutaj propaguje naukę Kopernika. Buduje pod Tyńcem w po
bliżu Krakowa wysoki na 45 stóp gnomon dla kontynuowania obser
wacji Słońca swego Nauczyciela. W Krakowie trzej rachmistrze opła
cani przez Retyka obliczali 15-cyfrowe tablice logarytmów; była to 
dokładność, jak na owe czasy, niezwykla. 

Pod koniec życia przesiedlił się Retyk do Koszyc, gdzie zmarł, od
dawszy do rąk swego ucznia, Walentego O t h o n a, rękopis "De Revo
lutionibus", przechowywany pieczolowicie przez cale życie. 

J. Gadomski 

100 lat temu urodził się M. P. Rudzki 

W roku 1862 we wsi Czernelówce nad Sluczą na Podolu urodził 
się Maurycy Pius Rudzki. Po obszernych studiach (geografia 
i astronomia) zostaje profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyre-
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ktorem Obserwatorium Astronomicznego U.J. w Krakowie. Tu zakłada 
pierwszą w Polsce stację sejsmologiczną (1903) wyposażoną w dwa wa
hadła poziome systemu Bosch-Omori, funkcjonującą z niewielkimi przer
wami do roku 1956. Wiele prac z zakresu fizyki Ziemi, a w szczególności 
sejsmologii, ustaliło slawę Rudzkiego jako geofizyka. 

M. P. Rudzki wykladal na Uniwersytecie Jagiellońskim astronomię. 
Z wykładów tych powstal podręcznik uniwersytecki Astronomia Teore
tyczna, na którym kształciło się wielu polskich astronomów. Byl także 
popularyzatorem, o czym świadczy książka Gwiazdy i budowa Wszech
świata. 

Doczesne szczątki Rudzkiego spoczywają na Cmentarzu Rakawickim 
w Krakowie. Zmarl 20 lipca 1916 roku, nie doczekawszy się - skutkiem 
wybuchu I wojny światowej - realizacji swego projektu przeniesienia 
Obserwatorium Krakowskiego na wzgórza w okolicy Mydlnik. Ideę tę 
podjął jego następca na katedrze, prof. T a d e u s z B a n a ch i e w i c z, 
zakładając na Forcie Skala pod Krakowem podwaliny nowego Obserwato
rium Astronomicznego. 

Janusz Pagaczewski 

PRZEGLĄD NOWOSCI WYDAWNICZYCH 

l. R. J a n i c z e k - "Kalendarz Astronomiczny na wiek XX" -
str. 100 + tablice ruchów planet - cena zl 40.-
Kalendarz obejmuje 5 części: l. Zjawiska spowodowane ruchami 

Ziemi. 2. Słońce i Księżyc. 3. Zjawiska w Układzie Słonecznym. 4. Ta
blice ruchów planet. 5. Zjawiska poza Układem Słonecznym. 

W części l przedstawił autor ruchy Ziemi oraz ich następstwa. 
Część 2 obejmuje dane dotyczące Słońca i Księżyca - ich ruchu i fi
zyki. Zawarte są tu również informacje o kalendarzu oraz wyjaśnienie 
zjawisk zaćmień Słońca i Księżyca, jakie zaistniały lub nastąpią w ble
żącym stuleciu. Przy okazji zaćmień omówiono również zakrycia gwiazd 
i planet przez Księżyc z wykazem tych zjawisk na lata 1960-1963. 

Część 3 obejmuje informacje dotyczące ruchów planet, planetoid, ko
met i meteorów. Tabele umieszczone na końcu Kalendarza - stano
wiące treść 4 części - przedstawiają pozorne ruchy Merkurego, Wenus, 
Marsa, Jowisza i Saturna w okresie bieżącego stulecia. 

Ostatnia część 5 zawiera informacje o ruchach własnych gwi;:~zd, 
o gwiazdach podwójnych i zmiennych. Autor podaje również mapki do 
obserwacji jaśniejszych gwiazd zmiennych. 

Kalendarz obejmuje więc zestawienie ciekawych zjawisk astrono
micznych, które nastąpiły lub nastąpią w XX wieku. Tę pozycję wy
dawniczą należy uznać za cenną i bardzo przydatną dla milośników 
astronomii, w zdecydowanej większości nie mających dostępu do ob~ 
szernych roczników astronomicznych. z których można by zaczerpnąć 
te dane. 

2. Praca zbiorowa: "Isledowanija wierchniej atmosfery s pomoszczju 
rakiet i sputnikow" - str. 471, cena zl 21,70.-

Książka zawiera prace i artykuły różnych autorów dotyczące ba
dania krótkofalowego i korpuskularnego promieniowania Słońca i jego 
wpływu na górne warstwy atmosfery ziemskiej. Obserwacje wykorzy
stane do omawianych prac wykonane zostały przez aparaturę umie
szczoną w pojemnikach rakiet, względnie na pokładach sztucznych sa
telitów Ziemi. 
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3. B. W. L i a p u n o w - "Rakiety i mieżplanetnyje polioty" -
str. 121, cena zł. 2.- * 

W rozdziałach pod tytułami: l) Z historii rozwoju idei komunikacji 
międzyplanetarnej, 2) Współczesne rakiety i podróże międzyplanetarne, 
3) Sztuczne satelity i rakiety kosmiczne, 4) Przed lotem w Kosmos, 
5) Radziecki człowiek w Kosmosie, 6) Technika podróży kosmicznych -
w sposób popularny autor przedstawił zagadnienia podróży kosmicznych. 
Na końcu broszurki znajduje się zestawienie sztucznych ciał niebieskich 
uruchomionych przez Zwiqzek Radziecki do momentu startu Gagarina, 
oraz spis literatury w języku rosyjskim obejmujący 31 pozycji o tema
tyce astronautycznej. 

Maria Pańków 

TO I OWO 

Dni tygodnia a nazwy planet 
Wiadomo, że nazwy dni tygodnia pochodzą od nazw planet znanych 

w starożytności. Widać to dobrze w tabeli l, gdzie nazwy dni tygodnia 
i planet podane są w kilku językach. 

Tabela l 

Dni tygodnia Planety 

(ang.) (fran.) (lac.) (lac.) (ang.) 
Pn Monday Lundi Lunae dies Luna T he Księżyc 

Mo on 
W t Tuesday Mardi Martis dies Mars Mars Mars 
Sr Wednesday Mercredi Mercurii Mercu- Mercury Mer-

dies rius kury 
Czw Thursday Jeudi Iovis dies Jupiter Jupiter Jowisz 
Pt Friday Vendredi Veneris Venus Venus Wenus 

d i es 
Sb Saturday Samedi Sa turni Sa tur- Saturn Saturn 

d i es nu s 
N d Sunday Dimanche Solis dies Sol The Sun Słońce 

Związek pomiędzy dniami tygodnia i nazwami planet widać szcze~ól
nie wyraźnie, jeśli dosłownie przetłumaczymy łacińskie nazwy dni ty
godnia: 

0 
poniedziałek - dzień Księżyca 

wtorek - dzień Marsa 
środa - dzień Merkurego 
czwartek - dzień Jowisza 

~ 4 piątek - dzień W en u s 
sobota - dzień Saturna 

' ? niedziela - dzień Słońca 
( 

*) Do nabycia w Klubach Międzynarodowej Książki 
w księgarniach radzieckich. 

Prasy oraz 
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Można jednak łatwo zauwazyc, że kolejność dni tygodnia nie odpo
wiada kolejności planet ani w geocentrycznym układzie Ptolemeusza, ani 
w heliocentrycznym układzie Kopernika. 

Jak więc można ustalić właściwe nazwy planet dla odpowiednich am 
tygodnia? Okazuje się, że istnieje bardzo ciekawa zależność dni tygodnia 
od poszczególnych planet, dająca się przedstawić graficznie za pomocą 
siedmioramiennej gwiazdy. Na obwodzie kola zostały oznaczone odpo
wiednimi symbolami planety w kolejności zgodnej z geocentrycznym 
układem Ptolemeusza (na załączonym rysunku poczynając od Księżyca 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), a więc: Księżyc, 
Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz i Saturn. Jeśli teraz połączymy 
poszczególne planety w taki sposób, aby powstała siedmioramienna gwia
zda, to zaczynając od Księżyca w kierunku Marsa (jak to wskazują 
strzałki) przejdziemy przez wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do 
niedzieli, a po drodze natrafimy na symbole planet, którym starożytni 
przypisywali odpowiednie dni tygodnia. 

M. Kamieński, Kraków 

Z RORESPONDENCJI 

W związku z projektowanym wzniesieniem planetarium w Warszawie. 
może z korzyścią będzie podanie za "Sztandarem", wychodzącym w Wil
nie, kilku szczegółów o tamtejszym planetarium. 

W sierpniu br. odbyło się otwarcie Wileńskiego Planetarium, prze
kazanego Towarzystwu Krzewienia Wiedzy Folitycznej i Naukowej 
przez Ministerstwo Kultury Litewskiej SSR. Planetarium zbudowano 
według typowego projektu firmy przyrządów optycznych Zeiss w Jenie. 
Aparaty projekcyjne planetarium doznały pewnej przeróbki w Moskwie 
z przystosowaniem do warunków miejscowych oraz wzbogacono je 
szeregiem przyrządów produkcji krajowej. Planetarium jest obliczone 
dla 150 osób. Program zawiera pokazy ruchu gwiazd i planet, zaćmienia 

· Słońca i Księżyca oraz zorzę polarną, na tle siatek współrzędnych rów-
nikowych i ekliptycznych. Podczas seansów uczeni i lektorzy będą 
udzielać wyjaśnień. Tematyka będzie się zmieniała 3-4 razy tygodnio·wo, 
początek seansów o 12, 14, 1730 i 1930• W toku pracy będzie się wnosiło 
różne poprawki i zmiany, zgodnie z życzeniami i zaleceniami zwie-

· dzających. ' 
Dyrektorem Planetarium jest fizyk i astrofizyk W. W i s ku p aj t i s, 

·wychowanek Wileńskiego Uniwersytetu im. W. Kapsukasa, który odbył 
odpowiednie przeszkolenie w seminarium dla dyrektorów planetariów 
przy Wszechzwiązkowym Towarzystwie Krzewienia Wiedzy Folitycznej 
i Naukowej oraz zapoznał się z doświadczeniami Planetarium w Kijowie. 

Planetarium stawia sobie za zadanie odegranie ważnej roli w dzie
dzinie krzewienia wiedzy naukowej wśród ludności oraz w szkolnictwie. 
Na podstawie umów ze szkołami zaplanowane zostały wykłady terna

. tyczne, które by ilustrowały przerabiany w szkole materiał. 

F. Kępiński 

* * .. 
Uważny Czytelnik "Uranii" (inż. S. L i p i ń ski), przebywający za 

granicą, spostrzegł kilka nieścisłości w niektórych artykułach i pisze: 
"W związku z notatka "Chrześcijańskie nazwy gwiazdozbiorów" 

·{Urania 1962, str. 26) należy sprostować, że dzieło J. S c h i 11 e r a nosi 
. tytuł "Caelum stellatum", a nie - jak mylnie podano - "Caelum 
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stellarum". Tamże z tekstu wynika, że B e d a żył w XVII w., gdy 
w rzeczywistości był to astronom VII-go wieku n. e. 

Co do artykułu "Selenografia w Obserwatorium W1·oclawskim" 
(Urania 1962. str. 98), zmylona musi być data oddania Sląska Prusom 
(1724 r.), gdyż Maria Teresa była wtedy dzieckiem, a jej ojciec Karol VI 
mial jeszcze rządzić lat kilkadziesiąt. 

W artykule "Syriusz i jego towarzysz" (Urania 1962, str. 101) autor 
pornieszal rozwój olbrzyma z rozwojem karła (patrz: Astrophysique, 
Schatzman i Pelken) oraz paralaktyczny ruch Syriusza z jego ruchem 
własnym." 

J. Gadomski 

* * • 
Notatka A. Kuś n i e rz a "Wielkanoc w 1962 r. za późno", za

mieszczona w czerwcowym numerze "Uranii" z br., wywołała żywy 
oddźwięk wśród Czytelników, którzy w listach do Redakcji przesyłali 
swoje uwagi na poruszony temat. Obszerniejsze wyjaśnienia nadesłali 
do nas pp. A. P i g l o w ski i J. W i n i ar ski oraz ks. Alfons Wolny. 
Ponieważ w lipcowym numerze "Uranii" (str. 216) prof. F. Kęp i ń ski 
omówił dosyć szczegółowo spraw<; ustalania daty Wielkanocy, nie 
skorzystaliśmy już z uwag naszych Czytelników, jakkolwiek listy 
napływały także po wydrukowaniu artykułu prof. Kępińskiego. 

Redakcja 

KOMUNIKAT PTMA 

Administracja P.T.M.A. zawiadamia zainteresowanych, że posiada na 
składzie do sprzedania następujące wydawnictwa i materiały. 

Roczniki i pojedyncze egzemplarze pisma "Urania" z lat ubiegłych 

w cenie zniżonej o 50°/o katalogowej ceny pisma. 
Broszurę p.t. "Niebo przez lornctk.ę" w opracowaniu Dr J. Paga-

czewskiego, w cenie zl. 4,- za egzemplarz. 
Obrotowe mapki nieba, w cenie zl. 12,- za egzemplarz. 
Ponadto oferujemy następujące materiały szlifierskie: 
płyty szklane (/) 150 mm, grub. 22 mm - 2 szt. zl. 35,-

(/) 250 mm, 23 mm - 2 szt. zł. 160,-
(/) 350 mm, 27 mm - 2 szt. zl. 160,-

zwierciadelka Newtona - l szt. zl. 200,-
pryzmaty 25 x 25 mm, - l szt. zł. 20,-
karborund Nr 40, 60, 100, 300 - l kg. zł. 40.-
dwutlenek ceru (angielski) - l kg. zł. 60,-

oraz 
tubusy bakelitowe (/) 170 x 180 mm, 

dług. 1920-1950 mm, waga 6,5 kg. - l kg. zł. 52,-

Zamówienie prosimy kierować na adres: Zarząd Główny P.T.M.A. 
Kraków ul. L. Solskiego 30. 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Gru.dzień Opracował G. Sitarski 
Grudzień 1962 r. 

Wieczorem nad poludniowo-zachodnim hory
zontem świeci jasno Jowisz, a na prawo od 
niego, niżej, znacznie słabszy Saturn. Jowisza 
warto obserwować przez lunety lub dobre lor
netki ze względu na ciekawe zjawiska w ukła
dzie jego czterech księżyców galileuszowych. 
Polożenia tych księżyców względem tarczy pla
nety odczytamy z zalączonego wykresu, a do
kładne momenty zaćmień, zakryć itp. podawane 
są w odpowiednim dniu. -

Jowisz i Saturn zachodzą przed północą, 
a w tym czasie wraz z gwiazdozbiorem Lwa 
wschodzą trzy inne planety. W pobliżu Regu
lusa świeci czerwono Mars, który teraz zbliża 
się do Ziemi i w związku z tym błyszczy coraz 

" --\---1 ""..,.__ __ -+ jaśniej; Urana odszukamy łatwo przez lornetkę, 
1--,.L----+ a Pluton dostępny jest tylko przez wielkie tele-

----"--t.::--1 skopy. 
Rankiem nad wschodnim horyzontem pięknie 

świeci Wenus, która w tym miesiącu osiąga wla-
5nie maksimum swego blasku. W lunecie We
rms ma postać sierpa. Z pozostałych planet 
Neptun jest niewidoczny, a Merkurego możemy 

---:7"-';:H<~--- próbować odnaleźć nisko nad horyzontem zaraz 
po zachodzie Słońca, ale dopiero w ostatnich 
:lniach grudnia. 

Poza tym przez większe lunety możemy od
szukać dwie planetoidy Iris i Egerię, widoczne 
prawie przez całą noc w dobrych warunkch 
obserwacyjnych. Egeria przechodzi z gwiazdo
zbioru Woźnicy do gwiazdozbioru Perseusza, 

-\---~ 1----\---- a Iris odnajdziemy w Bliźniętach. 
l d Tego wieczora nastąpi wiele ciekawych 

---'<:---:i..ł-'"--'1.-r--- zjawisk w układzie księżyców Jowisza, warto 
więc zaraz po zachodzie Słońca skierować lu
nety na tę planetę. Najpierw w pobliżu Jowisza 
;twierdzimy brak księżyca 3, który przechodzi 
na tle tarczy planety i jest niewidoczny. W jego 
§lady idzie księżyc 2, który zetknie się z brze
siero tarczy i zniknie na jej tle o 17h49ID. Od 
tego momentu przez prawie równą godzinę wi
dać kolo Jowisza tylko dwa jego księżyce. Księ
życ 3 kończy swoje przejście i jest znowu wi-

r-~...-----t doczny o 18h48m, ale tymczasem do brzegu 
tarczy planety zdąża księżyc l. Osiąga ją 
o 19b3rn i kryje się za nią; a więc znowu brak 

f-7"'-~- jest dwóch księżyców w polu widzenia lunety. 
O 20h2gm na tarczy Jowisza pojawia się cień 

---ł"'-oH"'---,"c--- 2 księżyca, a po kilku minutach (o 20h33JU) 
ukazuje się sam księżyc kończąc swoje przej-
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ście na tle tarczy planety. Księżyc 3, jak pamiętamy, dawno już prze
szedl przed tarczą planety i zdążył się znacznie oddalić od jej brzegu, 
ale dopiero teraz, o 20h49m, na tarczy Jowisza pojawi się plamka cienia 
tego księżyca. Tak więc w pobliżu Jowisza widać teraz jego trzy 
księżyce, księżyc l ukryty jest początkowo za tarczą, a potem w cieniu 
planety, a po jej tarczy wędrują cienie 2 i 3 księżyca. Taka sytuacja 
będzie trwała już do zachodu Jowisza w Polsce. 

2c14h Niewidoczne, bliskie zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie 
planety przez tarczę Księżyca będzie widoczne we Wschodnich Indiach, 
w Północnej Australii i na Pacyfiku. Wieczorem obserwujemy całko
wity przebieg przejścia l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. 
Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy planety o 16h17rn, jego cień 
pojawi się o 17h37m; księżyc l ukończy przejście o l8h33m, a jego cień 
zejdzie z tarczy planety o 19h52m. 

3<11211 Wenus nieruchoma w rektascensji. Wieczorem będziemy świad
kami końca zaćmień dwóch księżyców Jowisza. Oba księżyce pojawią 
się nagle z cienia planety w pewnej odległości od brzegu tarczy, z pra
wej strony ( patrząc przez lunętę odwracającą), kolejno: księżyc l 
o 17h7m.4, księżyc 2 o 17h53m.2. 

4d4h Złączenie Jowisza z Księżycem. 
6d Na krótko przed zachodem Jowisza może uda nam się zaobserwo

wać początek zakrycia jego 4 księżyca. Księżyc ten skryje się za tarczą 
planety o 21h17m. 

sct Tego wieczora warto obserwować Jowisza. Początkowo widać 
wszystkie cztery jego księżyce, ale trzy z nich skupione są blisko 
brzegu tarczy planety i będą nam kolejno znikać z pola widzenia lu
nety. Dwa księżyce rozpoczynają przejście na tle tarczy planety: księ
życ 3 o 19h28m i księżyc 2 o 20h2am. Księżyc 1 skryje się za tarczą 
planety o 20h59m. Od tej chwili do zachodu Jowisza w Polsce widoczny 
jest tylko jeden jego księżyc. 

gd Nastąpi przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. 
Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o l8h33m, księżyc l ukończy 
swoje przejście o 20h3Im, a jego cień będzie widoczny do zachodu 
Jowisza. 

9d-14d Promieniują meteory z roju Geminidów. Radiant tego roju 
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 7h2am, dekl. 
+ 32°. Jest to jeden z bogatszych rojów i zwykle można zaobserwować 
do kilkudziesięciu meteorów w ciągu godziny, ale w tym roku warunki 
obserwacji są wyjątkowo niekorzystne (Księżyc w pełni prawie całkowi
cie uniemożliwia dostrzeżenie słabych meteorów). 

!Od Dziś możemy obserwować koniec zaćmień dwóch księżyców Jowi
sza: księżyca l o 19h2m7 i księżyca 2 o 20h32ml. Obydwa księżyce poja
wią się nagle z cienia planety w pewnej odległości od prawego brzegu 
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). 

lld3ll Uran nieruchomy w rektascensji. 
12d Obserwujemy koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten 

pojawi się nagle o l8h14m4 w odległości równej prawie dwom średnicom 
tarczy planety od jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej). 

13d24h Niewidoczne złączenie Wenus z Neptunem w odległości 0°9. 
15d19h54m Na tarczy Jowisza pojawia się cień 4 księżyca. Sam księżyc 

przechodził kilka godzin temu na tle tarczy planety, a teraz jest już dość 
daleko od jej brzegu (zidentyfikujemy go wśród pozostałych księżyców 
na podstawie wykresu). 

16tl O Bh nastąpi niewidoczne zlączenie Księżyca z Marsem. Zakrycie 
Marsa przez tarczę Księżyca widoczne będzie tylko w Fałudniowej Ame-
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ryce. O 15h nastąpi również niewidoczne, bardzo bliskie zlączenie Merku
rego z gwiazdą 3 wielkości, lambda Strzelca. Wieczorem do brzegu tar
czy Jowisza zbliża się jego księżyc l i rozpocznie przejście na tle tarczy 
planety o 20h30m. 

17d4h Uran w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy począ
tek dwóch zakryć księżyców Jowisza przez tarczę planety: księżyca l 
o 17h26m i księżyca 2 o 17h4Sm. 

19dlh Wenus osiąga maksimum swego blasku i świeci rankiem nad 
wschodnim horyzontem jako gwiazda - 4.4 wielkości. Wieczorem na tar
czy Jowisza widzimy plamkę cienia jego 2 księżyca, natomiast nie wi
dzimy księżyca 3, który ukryty jest za tarczą planety; koniec jego zakry
cia nastąpi o 17hl5m. Księżyc 3 oddala się teraz, a plamka cienia księżyca 
2 zdąża do brzegu tarczy i schodzi z niej wreszcie o 17h3Sm. Tymczasem 
księżyc 3 dotarł już do strefy cienia rzucanego przez planetę i pogrąża 
się w nim o l8h57m3 znikając nam nagle z pola widzenia lunety. Do za
chodu Jowisza księżyc 3 nie będzie już widoczny. 

20d-22d Obserwujemy meteory z roju Ursydów. Radiant tego roju 
leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i ma współrzędne: rekt. 
14h28n' , dekl. + 76°. Warunki obserwacji nie są zbyt dogodne (Księżyc) . 

22d9hl6m Słońce wstępuje w znak Koziorożca i jego długość eklip
tyczna wynosi wtedy 270°. Mamy początek zimy astronomicznej na pół
kuli północnej. O 23h niewidoczne złączenie Neptuna z Księżycem. 

23d8h Złączenie Wenus z Księżycem. Rankiem obserwujemy nad 
wschodnim horyzontem piękną konfigurację Gwiazdy Porannej i sierpa 
Księżyca (w lunecie Wenus ma także postać sierpa). Wieczorem nastąpi 
zakrycie 4 księżyca Jowisza przez tarczę planety; początek zakrycia 
o 16h29m, koniec o 20h41m. 

25d Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jo
wisza. W związku z tym księżyc l będzie niewidoczny od 16h42m do 
18h5sm, natomiast jego cień będzie wędrował po tarczy planety od 17h54m 
do 20hlOm. 

26d7h Mars nieruchomy w rektascensji. Dzisiejszy wieczór jest bardzo 
interesujący dla obserwacji księżyców Jowisza. Zaraz po zachodzie 
Słońca koło Jowisza widać tylko dwa jego księżyce, ponieważ księżyc 2 
przechodzi na tle tarczy planety, a księżyc l ukryty jest w jej cieniu. 
O 17h22ml nastąpi koniec zaćmienia księżyca l, który ukaże się nagle 
z prawej strony Jowisza (ptrząc przez lunetę odwracającą). O 17h35m na 
tarczy planety pojawi się plamka cienia księżyca 2, a sam księżyc Z 
ukończy swoje przejście i ukaże się o 17h55m. Tymczasem do brzegu 
tarczy zbliżył się księżyc 3 i kryje się za nią o 18h2m (do zachodu Jo
wisza już się nie ukaże); plamka cienia księżyca 2 przemierzy całą tar
czę i zejdzie z niej o 20hl4m. 

28dl2h Niewidoczne złączenie Merkurego z Księżycem. 
29dl5h Bliskie złączenie Saturna z Księżycem. Saturn zostanie zakryty 

przez tarczę Księżyca (po raz drugi w tym miesiącu!), ale zjawisko bę
dzie widoczne tylko w Południowej Ameryce i Południowej Afryce. 
Trzeba stwierdzić, że obecny rok byl bardzo "urodzajny" w zakrycia 
planet przez tarczę Księżyca, nastąpiły bowiem: 2 zakrycia MerkurPgo, 
l zakrycie Wenus, 3 zakrycia Marsa, 7 zakryć Jowisza i aż 11 zakryć 
Saturna! (Z tego w Polsce widoczne było tylko jedno zakrycie Merku
rego i dwa zakrycia Saturna). 

3ldl6h Jowisz w złączeniu z Księżycem. Wieczorem obserwujemy na 
niebie obydwa ciała blisko siebie. 

Minima Algola (beta Perseusza): grudzień 10d4h25m, 13d2hlOm, 
15<123hOm, 18dl9h50lll, 21 dl6h40m, 30d7h5m. 



Grudzień 1962 r. SLO:RCE l ,, """ Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk.-europ. 

r. czasu / a / a wsch. / zach. wsch. / zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch./ zach. 

mlhm o hmlhm hm hm hm hm hmlhm hm hm hm hm hm , hm hm ' h m ! 
Xl.27t12.31611-21.1 7481551733 1546 7271632 736 1529 7111544 716 15317031536 711 15 18' 

III. 7 8.8 1654 -22.6 8 03

1

15 44 7 48 15 39 7 41 16 46 7 24 15 22 7!4 15 39 730 15 24 7 16 1531 726 15 u! 
17 + 4.3 17 38 -23.3 8 13 15 43 7 57 15 39 7 50 16 46 7 33 15 20 7 33 15 39 7 40 15 24 7 25 15 31 7 36 15 10 
27- 0.7 18 23 -23.3 8 18 15 48 8 02 15 44 7 55 15 51 7 38 15 26 7 38 15 44 7 45 15 29 7 30 15 36 7 41 15 15. 

' 

' 

c: 
KSIĘZYC ~ 

1h czasu 1h czasu 1h czasu 
Data środk.·europ. 

warszawa 
środk.·europ. 

Warsza,va 
środk.·europ. 

Warszawa 
Data Data 

a l & wsch./ zach. a l & wsch./ zach. a l & wsch./ zach. 

Fazy Księżyca: 

l ~ d h 
Nów XI 27 8 
Pierwsza kw. XII 4 18 

hm / o lhm Jhm hm o h m l h m h m J o h m l h m 
XII. l 19 35 -20.9 10 5119 21 XII. 11 4 49 +18.6 15 52 7 07 XII. 21 13 25 + 3.4 l 23 12 56 

2 20 31 -19.3 11 31 20 30 12 5 49 +20.6 16 42 8 18 22 14 10 + 7.6 2301317 
3 21 27 -16.7 12 04 21 46 13 6 49 +21.3 17 41 9 18 23 14 56 -11.5 3 36113 39 
4 22 21 -13.2 

12 'T' 04 
14 7 47 +20.7 18 45 lO 06 24 15 44 -15.0 4 43 14 06 

5 23 15 - 8.8 12 57 - 15 8 42 +19.0 19 52 lO 44 25 16 34 -17.9 5 51114 39 
6 o 091- 3.9 13 21 o 23 16 9 35 +16.3 21 Ol 1114 26 17 27 -20.0 6 56 15 19 
7 l 02 + 1.3 13 44 l 44 17 lO 24 +13.0 22 07 1139 27 18 23 -21.2 7 55 16 10 
8 157 + 6.5 14 09 3 04 18 1111 + 9.2 23 14 12 00 28 19 19 -21.2 8 48 17 10 
9 2 52 +11.3 14 37 4 28 19 1157 + 5.1 - 1219 29 2017 -19.9 9 32 18 20' 

lO 3 501 +15.5 15 11 5 50 20 12 41 + 0.9 o 19112 38 30 2113 -17.6 10 08 19 34 
31 22 09 -142 10 38120 52, 

Pełnia XII 11 10 
Ostatnia kw. XII 18 24 
Nów XII 26 24 
Pierwsza kw. I 3 2 

O_d~Pl!"łość l Srednica 
!~~~~~~~ tarczy 

d h l 
Najm. XII 8 18 32~8 
Najw. XII 20 121 29.5 

l ~ ..... 
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Grudzień 1962 r. PLANETY I PLANETOIDY 

MERKURY WENUS 
l====~~~~~~~======~====~~~~======= 

Data 
1962 

XI. 27 
XII. 7 

17 
27 

XI. 27 
XII. 7 

17 
27 

l h czasu 
środk.- europ. 

Warszawa 

a o wsch. zach. 

hm o hm hm 
16 12 -21.9 7 31 15 19 
17 20 -24.8 8 20 15 26 
18 29 -25.5 8 55 15 49 
19 36 -23.7 9 08 16 31 

Pod koniec miesiąca można próbo-
wać odnaleźć go zaraz po zacho-
dzie Słm'lca nisko nad horyzontem 
(-0.6 wlelk. gwiazd.). 

M AR S 
9 33 +17.0 2112 12 19 
9 43 +16.5 20 45 1146 
9 50 +16.3 20 13 1112 
9 53 +16.5 19 36 10 37 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa (w pobliżu Regu
lusa) jako czerwona gwiazda około 
O wielkości. 

SATURN 

XI. 17,2034 l -19.5 l 1114 
XII. 7 20 40 -l!U 9 59 

27 20 48 -18.6 8 45 l 

20 37 
19 26 
18 18 

XI. 20 
XII. 10 

30 

XI. 22 
XII. 2 

12 
22 

l. l 

Widoczny jeszcze z wieczora w Ko
ziorożcu <+0.9 wielk gwiazd.). 

a o l w polud. 

NEPTUN 

h m o hm 
14 47.2 -14 201 10 27 
14 50.0 -14 31 9 12 
14 52.3 -14 41 7 55 

Nlewido czny. 

Planetoida 7 IRIS 
7 52.6 +19 08 3 26 
7 53.0 +1822 2 48 
7 49.3 +1746 2 04 
7 42.0 +1719 118 
7 31.8 +17 Ol o 28 

Około 8.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazd ozbiorze 
Bliźniąt. 

l h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a o wsch. zach. 

hm o hm hm 
14 42 -16.3 5 25 14 26 
14 42 -14.1 4 32 13 59 
14 56 -13.7 4 03 13 36 
15 20 -14.6 3 54 13 15 

Swieci pięknym blaskiem nad 
wschodnim horyzontem jako Gwla-
zda Poranna (-4.3 wlelk. gwiazd.) 

JOWISZ 
22 26 --11.1 12 38 22 38 
22 30 -10.7 11 59 22 05 
22 35 -10.2 11 22 21 32 
22 41 - 9.6 lO 46 21 03 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Wodnika (około -2 wielk. 
gwiazd.). 

URAN 

1029 1 +10.41232411316 
10 30 + 10.3 22 07 11 57 
10 29 +10.3 20 48 lO 37 
Przebywa w gwiazdozbiorze Lwa 
(5.8 wielk. gwiazd .) . Dostępny przez 
lornetki w drugiej połowie nocy. 

a o l w połud. 
--~--------~--~----

PLUTON 

h m s o h m 
11 14 15 + t9 22~6 6 56 
11 15 06 +19 27.6 5 38 
11 15 09 +19 37.5 4 19 

Wiooczny po północy w gwiazdo -
· zbiorze Lwa tylko przez wielkie 

teleskopy (14.5 wielk. gwiazd.) . 

Planetoida 13 EGERIA 
4 59.7 +3518 o 34 
4 47.4 +3623 23 38 
4 34.2 +37 08 22 45 
4 21.8 +37 30 21 54 
4 12.0 +37 35 21 05 

Około 11 wlelk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwiazdo-
zbiorów Woźnicy l Perseusza. Opo-
zycja 5 irudnla . 

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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OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKLADCE 

Pierwsza strona okladki: Otwarta gromada gwiazd M 41 w gwiazdo
zbiorze Fsa Wielkiego. Zdjęcie wykonano 122 cm kamerą Schmidta 
w Obserwatorium na Mount Falomar (patrz notatka A. M ark s a 
w dziale "Najciekawsze obiekty ... "). 

Znak Zodiaku: Koziorożec. 
Druga strona okladki: Kometa Humasona sfotografowana w promie

niach niebieskich przez C. K e ar n s a i K. Rud n i ck i e g o 122 cm 
kamerą Schmidta na górze Falomar w Kalifornii, 31 lipca 1962 r. o Bh41m 
U. T. (zdjęcie górne) i 3 sierpnia 1962 r. o 9h57m U. T. (zdjęcie dolne). 
Jasna kreska jest odblaskiem wewnątrz teleskopu od pobliskiego Jowi
sza. (Fatrz notatka w dziale "Kronika"). 

Trzecia strona okladki: 
U góry: Widok ogólny Obserwatorium Griffitha. U dolu: Wahadło 

Foucaulta w "sali nauk" Obserwatorium Griffitha. (Patrz artyKuł 
K. Rud n i ck i e g o). 

Czwarta strona okladki: Mgtawica M 17 "Omega". Zdjęcie wykonane 
w 1919 r. za pomocą 1.5 m teleskopu na Mt. Wilson przy 3-godzlnnej 
ekspozycji. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Grudzień 1962 r. 

Biała Podlaska -Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińskiego 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 Staszka. 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 ponie

działki 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. 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 1, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (teJ. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Siedziba Oddziału w Ludowym Obserwatorium Astronomicznym, 
Rynek 8, te!. 78. Pc...kazy nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wy
cieczek zgłoszonych listownic lub telefonicznie na umówlony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezm·ego Janlszcwslc!ego. Pokazy nieba 
odbywają się w Dąbrowie Górniczej w każdą bezchmurną sobotę po uprzed
nim porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem, Dąbr. Górn. ul. M. Konopnic
klej 78. 

Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat i biblioteka 
czynne w każdy poniedziałek l czwartek w godz. 18-20. W sali odczytowej 
na III p. (otwartej od godz. 18) w każdy poniedziałek zajęcia wg programu: 
1-szy poniedziałek m-ea - .,Wieczór nowości astronomicznych", 2 i 4-ty -
Wybrane zagadnienia z astronomil (odczyt), 3-cl - Budowa teleskopu (pra
cownia). Sekcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 
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Krosno n/W. - Sekretariat w lokalu własnym, przy ul. Nowotki Nr l, I p. (Jan 
Winiarski). Pol{azy nieba odbywają się w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel i świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki l czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki i soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatuią środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów 
w pra.s1e (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
tel. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16-20. 
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. Radz1wonowicz). 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 Pa!acu Młodzieży. 

Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. W!. Jagie!!y 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną 
środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumieniem się 
z T. Szufą - Oświęcim, ul. Młyńska 7. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka 
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s7llfierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Polltechniki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, te!. 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 lolmlu własnym przy ul. T. Kościuszld 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści 
się lokal Oddziału, w pogodne wieczory - za zgłoszeniem tel. 2586. 

Toruń - Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
klego 39/45, p . M. Kędzlerska). Odczyty i zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coli. Maximum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Sekretariat l Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w każdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 l 18-19. 
Publlczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarium 
dla wyc1eczek po uprzednim zgłoszeniu. 
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