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SKOROWIDZ TEMATYCZNY 
(liczby oznaczają strony) 

Astrobiologia 
- pierwsze kroki eksperymentalnej a. . 
- pozostalości r)rganiczne w meteorytach 

Astronautyka 
podbój przestrzeni kosmicznej i Księżyca 
Patrz też: Sztuczne planetoidy i rakiety 
kosmiczne, Sztuczne satelity Ziemi, Zja
zdy i Konferencje 

Atlasy i katalegi 
- atlas otwartych gromad gwiazd 
- atlas planet . 
- dziurkowany katalog gwiazd 

C za s 
- i jego pomiar w rozwoju dziejowym 
- krakowskie sygnały cz. . . 
- zad3il1ia i organizacja służby cz. w Polsce 

Galaktyka 
- pomiar pola magnetycznego w G .. 

Galaktyki 
- gromady g., nowe badania . 
- odległość galaktyki w Andromedzie 
- układy galaktyk, stabilność 

Gromady gwiazd 
atlas g. otwartych 

- nowa asocjacja typu T . 
- odległości g. . . . . . 
- wiek g. otwartych i kulistych 

Gwiazdy 
"gwiazda betlejemska" . 

- h iperonOIWe . . . . . 
- o najsilniejszym polu magnetycznym 
- zagadnienie odległości g. od Ziemi . 

Gwiazdy nowe i supernQ..W..e 
- Eta Carinae kandydatką ńa ~pernqwą 

' . , .·:~ ..tt .•;-. 
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180 
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66 
211 
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271 
236 
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322 
268 (11) 
271 
138 

272 
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Nowa Herkulesa 1960 przed wybuchem 
Nowa Herkulesa 1963 (Nowa Lutni 1963) 
Nowa T Aur 1891 - gwiazdą podwójną . . . . 
pierwsza pozostalość po Supernowej pozagalaktycznej 
Supernowa w Malej Niedźwiedzicy? 

Gwiazdy podwójne 
- niezwykły układ wizualnie podwójny ((:l 1163 Ceti) 

Gwiazdy zmienne 
Algol, obserwacje minimów 
E Aw·, ostatnie minimum 

- Nowa T Aur 1891 - gwiazdą zaćmieninwą 
- R Lyrae, zmiana amplitudy 
- różnice amplitud g. zmiennych 

Historia astronomii 
astronomia przed stu laty . 
historia odkrycia plam na Słońcu 
obserwacje komety w Ołomuńcu (1661 r .) . 
obserwacje Księżyca przed wynalezieniem lunety 
odkrycie Urana i Plutona . 
Piotr Wielki i heliocentryzm w Rosji . 
średniowieczna astronomia arabska 
wyznaczenie odległości Księżyca przez Hipparcha 

Hi~toria astronomii polskiej 
Armiński Franciszek 
Franko z Folski . 
Heweliusz o gwiazdozbiorze "Tarcza Sobieskiego" 
Jablonowski Józef - obrońca dzieła Kopernika 
Kopernik Mikołaj , czy był księdzem 

jak pisal swe nazwisko? 
Koperniko,wskie rocznice 
notatka K. w języku polskim 
obserwatorium we Fromborku . 
świadectwo MelanchLcma o polskości K. 
wizerunki K. na rycinie Tegazza . 

Krakowskie sygnały czasu . 

59, 

77, 
107 
159 
272 
277 (I l) 
174 

175 

15G 
272 
272 

45 
112 

326 
116 
118 
275 
85 

249 
323 
119 

25 
84 
24 

215 
182, 216 

279 (11) 
277, 278 

344 
149 
280 (11) 
279 

Kunowski Jerzy - śląski milośnik astronomii z XIX w. 
Witelo - najdawniejszy astronom polski 

180 
248 
83 

Instrumenty astronomiczne 
amatorskie i. a. z Zakładów Zerssa w Jenie 
australijska kamera slonecZII1a . 
największy teleskop słoneczny na świecie . 
obserwacje pozaziemskie . . . 71 , 
pierwszy teleskop do wyznaczania paralaks 
przetwornik elektronowo-...optyczny w astronomii 
teleskop Schmidta-Cas.segraina w Obs. w Piwnicach 
teleskop sterowany radiem . 

Jowisz 
radiopromiemowanie i pierścienie Van Allena 

- zaburzenia na tarczy J .. 
- zmiany barw pasm na J. 

Kalendarz 
- egipski . . 

52 
186 
183 

175, 337 
138 

79 
2 

273 

276 (11) 
176 
336 

:ł46 
- żydowski, ciekawostki z dziejów 

Kale n d ar z y k a stron o m i c z n y 26, 59, 
281 (11) 

92, 124, 155, 188, 218, 
251, 283, 283 (11), 347 

Kalendarzyk historyczny 25, 27, 85, 250, 282 
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Komety 
definitywne oznaczenie k. z lat 1959 i 1960 
k. Dawida 
k. Jkeya (1963 a) 154, 
k. Pea:eyra (1963 e) 
k. 1962 roku 
łowcy k .. 
nowa k. - Alcock (1963 b) 
obserwacja k. w Olomuńoo (1661 r.) 
"rekordor#a" k. (Wirtanen 1960 r.) 
sonda kometarna 
~idmo k. Humasana (1961 e) 

Kosmologia 
- podstawowe pojęcia k. 

Księżyc 
częściowe zaćmienie K. 6/7 lipca 1963 r. 
długość selenografiezna terminatora 
jak zagospodarować K. 
jasność zaćmień K. i aktywność Słońca 
Mare Oopernicanum 
o powstaniu mórz księżycowych 
obserwacje K. przed wynalezieniem lunety 
temat K. na XIII Kongresie Międz. Fed. Astronautycznej 
wyznaczenie odległości K. przez Hipparcha 

Mars 
- czy zachodzą magnetyczne zaćmienia M. 
- nowe pomiary globu planety M. 
- para wodna na M. 

Meteory i meteoryty 
badanie m. za pomocą statków kosmicznych 
- słabych m. metodami radamwymi 
diamenty w meteorytach 
nanometeory . 
nieznane meteoryty azjatyckie 
nowe meteoryty . 
obserwacje jasnego bolidu . 
pozostalości organiczne w meteorytach 
telewizyjna obserwacja m .. 

Mgławice 
- mgławica .,Krab" w gwiazdozbiorze Byka . 
- odkrycie ciemnej mgławicy międzygalaktyc2lilej 
- pola magnetyczne w mgławicach planetarnych 

O b i e k ty n a s z e g o n i e b a (naj ciekawsze) 
- mgławica "Krab" w gwiazdozbiorze Byka 

Obserw acje 
aktywność Słońca w r. 1962 . . 
aktywność Słońca w 19-tym cyklu 
komety Ikeya (1963 a) 
minimów Algola . 
Nowej Lutni 1963 
pierwsze plamy 20 cyklu aktywności Słońca 
zmiany amplitudy R Lyrae . 
zmiany jasności gwiazdy Y Canum VenaticOII'Um 

Obserwatoria astronomiczne 
Kopernika we Fromborku . . . 
na Pop-Iwanie, obecny stan budynku 

- radioastronomiczne w Serpukawie . 

107 
34 

159 
339 
108 
250 
109 
118 
217 
340 
109 

231 

207 
278 
331 
212 

3 

278 (11) 
212 
275 

38 
119 

76 
148 
277 (11) 

273 
341 
176 
277 
341 

18 
78 

236 
274 

56 
240 
42 

56 

109 
45 

154 
155 

77 
279 (11) 
45 

187 

149 
274 
115 
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w Babelsbergu 
w Bm"owcu, wywiad z prof. J. Witkowskim 
w kosmosie . 
w NRD, wrażenia z wycieczki 
w Piwnicach (Toruń), wywiad z prof. W. Iwanowską 
w Piwnicach . 

21, 120 
171 

71, 337 
7, 217 

134 
2, 130 

Planetoidy 
duże zbliżenie p . do Zieuni 

- zakrycia gwiazd przez p. 
- zbliżenia p. do wielkich planet 
- zderzenia p. i światło :wdiakalne 

Planety 
atlas p. 
dni tyg-ordnia a nazwy planet 
osobliwości ruchów p. układu slonecmego 
Patrz też: Jowisz, Mars, Saturn, Wenus, Zie
m i a 

Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii 
adresy Oddziałów i informacje o Oddziałach, komuni-

239 
240 
239 
337 

123 
58 

262 

katy . 31, 63, 95, 17, 159, 192, 224, 256, 288 (11), 352 
Akcja: zaćmienie Księżyca . 179 
Biuletyn Informacyjny . 148 
Klub "Kosmos" w Kralwwie 344 
KomunLkat dla obserwatorów 123 
Konkurs Fotograficzny . 179 
Kopernikowskie rocznice 277 
Kronika PT~V[A. 89, 123, 148, 242, 277, 342 
nowa siedziba Oddziału PTMA we Fromborku . 343 
nowe Oddziały PTMA w 1962 r. . 89 
ogólnopolskie seminarium astronomkzne w Toruniu 89 
"ogród kosmkzny" w Krakowie 148 
otwarcie stac-ji astronomicznej PTMA w Opolu 342 
Turnus obserwacyjny :na Turbaczu 123, 242 
wizyta przedstawicieli firmy ZEISS w PTMA 343 

Poradnik obserwatora 
cz.ęściorwe zaćmienie Księż.yca 6/7 lipca 1963 r. 207 
dlugnść selenograficZJna terminatora 278 
miłośnicze obserwacje Słoń·ca . 20, 47, 78, 243 
uwagi o różnicach w ampliturdach gwiazd zmien~nych 112 
współrzędne heliograficzne . 243 

Przegląd wydawnictw i recenzje 
Jubileusz prof. Aleksandra Birkenmajera 

- nowo§.ci wydawnicze 
- ·Rocznik Astronomiczny na !'ok 1963 . 

R a d i o a s t r o n o m ia 

88 
119, 282, 345 

87 

obserwatorium radioastronomiczne w Senpukawie 
- radiowe promieniowanie Jowisza 

115 
276 (11) 

20 - radioźródło 3 C - 48 
Saturn 

dwa prądy w atmosferze S .. 
- zmiany barw pasm na S. 

Słońce 
aktywność S. a poziom wód jeziora Wiktoria 
aktywność S. a jasność zaćmień Księżyca 
aktywność S. w r. 1962 

S. w 19-tym cyklu 
--'- S. w 20-tym cyklu 

338 
336 

241 
212 
109 

45 
278 (11) 

0 ~ 0 V -- • 0 "0"> .. 
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głębokość plam na S. 
konferencja heliofizy.czna na Kalatówkach 
milośnicze obserwacje S. 20, 47, 78, 

240 
43 

243 
147 

5 

ostatnie badania cyklicZillości aktywności słonecznej 
pierwsze plamy 20 cyklu aktywności S. 
"Red-shift" - w widmie S. 
teleskopy słoneczne . 
współrzędne he liograficzne 

279 (11) 
105 

183, 186 
243 

Sztuczne planetoidy rakiety kosmiczne 44, 214, 

Sztuczne satelity 
- statystyka 
- loty kosmonautów 

238, 338 

o 44, 214, 238, 338 
44, 238, 338 

To i owo. 58, 91, 122, 182, 217, 250, 281 (11) 
Układ Słoneczny 

- jeszcze jedno "prawo" Układu Słonecznego 
- osobliwości ruchów planet U. S . . 
- wahania gęstości światła zodiakalnego? 

Wenus 
- pole magnetyczne 

Ziemia 
- badania wnętrza 
- ruchy ziemskiego bieguna 
- S2'Jtuczny pas rad!ia.cyjny z 9. VII. 1962 r. 

Zjazdy, k o .n f er e n c je i s y m rp o z jony 
konferencja heliofizyczna na Kalatówkach 

91 
262 
337 

106 

258 (11) 
177 
197 

konferencja na temat popularyzacji ast11on01111ii 
Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej, XIII 
Ogólnopolska Konferencja Techniki Rakietowej i Astro-

43 
123 

38 

nautyki w Katowicach, IV . 237 
ogólnopo·Lskie seminarium a~tronomiczne w To>runiu 89 
Olimpiada astronomiczna, VI . 177 
Warszawski Sympozjon COSPAR . 194, 253 
Zjazd Poolskiego Towarzystwa Astronomicznego, XI 274 (11) 

E r rat a 199, 201 
Kro n i k a ż .a l o b n a 26 (t Leon Wohlfeil), 121 (t Gabrielle 

C. Flammarion), 278 (t Antoni Barbacki) 
O b j a śni e n i a d o i l u s tra c j i n a ok la d c e 31, 63, 95, 127, 

193, 225, 257 (11), 321 
Różne 

- Kopernik na pol ski ch znaczkach pocztowych . 
- Gwi.andy tunelowe (żart primaaprilisowy) . 

Z k o re s p o n d e n c j i 26, 58, 59, 120, 

SKOROWIDZ A UTOROW 
(liczby w nawiasach oznaczają strony) 

Attgustynek Andrzej - Obserwacja jasn~o bolidu (78) 
Bialous Piotr - Kope>tmikorwskie rocznice (278) 

153 
102 

182, 216, 217 

Biskupski Andrzej - Uwagi o obserwowanych różnicach w amplitudach 
gwiazd zmiennych (112) - Zmiamy amplitudy R Lyrae (45)- Zmiany 
jasności gwiazdy Y Canum Venatioorum (187) 

Bajda Karol - Jeszcze jedno "prawo" Ukladu Słonecznego (91) 
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Brzostkiewicz Stanislaw R. - Aktywność Słońca a poziom wód jeziora 
Wiktoria (241) - Aktywność Słońca w 19-tym cyklu (45) - Aktyw
ność Słońca w 20-tym cyklu (278) - Bessel jako "astrolog" (26) -
Ciekawostki z dziejów kalendarza żydowskiego (281/11) - Czy kręgi 
kamienne w Borach Tucholskich są obiektem astronomicznym (143)
Długość selenografiezna terminatora (278) - Franko z Folski (84) -
Heweliusz o gwiazdorzbiorze "Tarcza Sobieskiego" (24) - Historia 
odkrycia plam na Słońcu (116) - Jak Kopernik pisał swe nazwi
sko? (279/11) - Jerzy Kunowski - śląski milośnik astronOI!Tl.ii 
z XIX w. (248) - Józef Jablonowski - obrońca dziel i narodowości 
polskiej Kopernika (215) - Kalendarz egipski (346) - Mare Coper
nicanum (278/11) - Milośnicze obserwacje Słońca (I) (20), (II) (47), 
(III) (78) - Notatka Kopernika w języku polskim (344) - Piotr 
Wielki propagatorem heliocentryzmu w Rosji (249) - Swiadectwo 
MelanchtO!Ila o narodowości polskiej Kopernika (280/11) - To i owo 
(58), (281) - Witello - najdawniejszy astronom polski (83) - Wize
runki Kopernika na rycinie Tegazza (279) - Współrzędne heliogra
ficzne (2·43) - Z korespondencji (Jeszcze o święceniach kapłańskich 
Kopernika) (216) - Zmiany jasności zaćmień Księżyca w 11-letnim 
cyklu aktywności Słońca (212) 

Chmurzyński Jerzy Andrzej - Pierwsze kroki eksperymentalnej astro
biel ogii (202) 

Cwirko-Godycki Jerzy - Radioźródło 3 C - 48 (20) 
Czerlunc:wkiewicz Bogumila - Eta Carinae kandydatką na Supernową 

(272) 
Dziembowski Witold - Niezwykły układ wizualnie podwójny (175) -

SUIPernowa w J.\llalej Niedźwiedzicy? (174) - Zaburzenia na tarczy 
Jowisza (176) 

Falkiewicz Barbara - Nieznane meteoryty azjatyckie (341) 
Gadomski Ja.n - Czy Kopernik byl księdzem? (59) - Definitywne ozna

crenie komet z lat 1959 i 1960 (107) - Komety 1962 roku (108) -
Nowe ciała niebieskie i loty kosmiczne (44) - Nowe ciala niebieskie. 
Mariner II (214) - Nowe ciała niebieskie. Trzy loty człowieka 
(238) - Nowe ciala niebieskie - pierwszy satelita stacjonarny. Nieco 
statystyki (338) - Obecny stan budynku obserwatorium meteooolo
giczno-astnmomicznego na Pop Iwanie (274) - Obrona Olsztyna 
przez K.opcmika w lutym 1521 r. (57) - Przegląd nowości wydawni
czych (Rocznik Astronomiczny na rok 1963) (87) ·- 29. X. 1656 uro
dził się Edmund Halley (282) - W 1781 r. Herschcl odkrywa planetę 
Uran (85) - 14. I. 1848 zmarł Franciszek Armiński (25) - l. IX. 
1877 r. urodził się James Jeans (250) - 13 marca 1930 r. odkcyto 
Plutona (86) 

Hejnasz Wojciech - Z korespondencji (182) 
Jarzębawski Tadeusz - O sztucznym pasie radiacyjnym z 9 lipca 

1962 r. (197) 
Kamieński Michal - Kometa Dawida (34) 
Karpowicz Maria - Nowe badania dotyczące oblaków i gromad galak

tyk (66) - Zagadnienie odległości gwiazd od Ziemi - pierwszy tele
skop zwierciadlany do wyznaczania paralaks (138) - Zagadnienie 
stabilności układów galaktyk (98) 

Kasza Jan- Amatorskie instrumenty astronomiczne, produkowane przez 
Zakłady Zeissa w Jenie (NRD) (52) 

Kępiński Fel.icjan - Gwiazda Betlejemska (322) - ObserwatoriUJm w Ba
belsbergu (120) - Zbliżenie planetoid do wielkich planet (239) 

Kossacki Krzysztof M. - Konferencja heliofizyczna na Kalatówkach (43) 
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Krygier Bernard - IV Ogólnopolska Konferencja Techniki Rakietowej 
i Astronautyki (237) - Nowości wydawnicze (119, 282, 345) - Obser
watorium radioastronomiczne w Serpukawie (115) 

Kuchowicz Bronislaw - Czyżby gwia.Wy o gęstości jądra atomowego? 
(268/11) 

Machalski Franciszek - O średniowiecznej astronomii arabskiej (232) 
Marks Andrzej - Atlas otwartych gromad gwiazd (271) - Atlas planet 

(123) - Badania słabo świecących meteorów metodami radarowymi 
(341) - Ciemna mgławica międzygalaktyczna (240) - Dziurkowany 
katalog gwiazd (276) - Glębokość plam na Słońcu (240) - Gwia.Wa 
o najsilniejszym polu magnetycznym (271) - Jak się bada meteorv 
za pomocą statków kosmicznych (273) - Jeszcze jedna Nowa gwia
zdą podwójną (272) - Jeszcze o wycie·czce do NRD (217) - K0111fe
rencja na temat popularyzacji astronomii i astronautyki (123) -
Kosmiczny Zjazd w Warszawic (258) - Mgławica "Krab" w gwia
zdozbiorze Byka (56) - Największy teleskop słoneczny na świecie 
(183) - N anometeory (277) - Nowy pomiar prędkości światła (122)
Obserwatoria astmnorniczne w Kosmosie (71) - Orientacja prze
strzenna Orbitalnego Obserwatorium Astronomicznego (337) - Ostat
nie minimum E Aur. (272) - Telewizyjna obsenvacja meteorów 
(274) - Temat "Księżyc" na XIII Kongresie Międzynarodowej Fede
racji Astronautycznej (38) - To i owo (122) - Wrażenia z wycieczki 
astronomicznej do NRD (7) - Zakrycia gwiazd przez planetoidy (240) 

Mazur Maciej - Nusza okładka - Kopemik na roa.czkach pocztowych 
(153) - .,Ogród kosmiczny" powstaje w Krakowie (148) - To i owo 
(182) - Wywiad z Pwf. Dr W. Iwanowską (134) - Wywiad z Prof. 
Dr J. Witk0wskim (171) 

Mergentaler Jan - Aktywność Słońca w roku 1962 (109) - Ostatnie ba
dania nad cyklicznością aktywności słonecznej (147) - Pola magne
tyczne w mgławicach planetarnych (42) 

Pagaczewski Janusz - Diamenty w meteorytach (176) - Obserwacje 
komety w Olomuńcu (118) - Obserwatmium Doktora Mikołaja we 
Fromborku (149) - Ruchy ziemskiego bieguna (177) 

Pańków Maria - IV Olimpiada Astronomiczna (177) 
Pokrzywnicki Jerzy - Czyżby wahania gęstości światła zodiakalnego? 

(337) - Jeszcze o pozostalościach organicznych w meteorytach 
(236) - Nowe meteory (18) 

Pospiszyl Edward - Otwarcie Stacji Astronomicznej Oddziału PTMA 
w Opolu (342) 

Ruciński Sławomir - Astronomia przed stu laty (326) - Czy zachodzą 
magnety·czne zaćmienia Marsa? (76) - Duże zbliżenie planetoidy do 
Ziemi (239) - Nowa asocjacja typu T (236) - Nowa metoda wyzna
czenia odległości galaktyki w Andromedzie (211) - Przetwornik elek
tronowo-optyczny i jego zastosowanie w astronomii (79) 

Rudnicki Konrad -- XI Zjazd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego 
(274/11) - Teleskop sterowany radiem (273) 

Rybka Eugeniusz - Krakowskie sygnały czasu (180) 
Salabun Józef - Czas i jego pomiar w mzwoju dziejowym (166) 
Sitarska Anna - Przegląd nowości wydawniczych (Jubileusz Prof. Ale-

ksandra Birkenmajera) (88) 
Sitarski Grzegorz - Kalendarzyk Astronomiczny (26, 59, 92, 124, 155, 

188, 218, 251, 283, 283/11, 347) - Kometa Pereyra (1963 e) (339) 
Slowik Andrzej - Australijska kamera sloneczna (186) - Biuletyn In

formacyjny (148) - Częściowe zaćmienie Księżyca 617 lipca 1963 r. 
(207) - Gwiazdy tunelowe (Żari primaaprilisowy) (102) - Klub 
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KOSMOS w Krakowie (344) - Nowa kometa - Alcock (1963 b) 
(109)- Nowa siedziba Oddziału PTMA we Fromborku (343)- Nowa 
Lutni (N Her 1963) (77, 159) - Nowe Oddziały PTMA w 1962 r. 
(89) - Obserwacje komety Ikeya (1963 a) (154) - Ogólnopolskie 
seminarium astronomiczne w Toruniu (89) - To i owo ("Rekot'dowa" 
kometa) (217) - Turnus obse1·wacyjny na Turbaczu (242) - Wizyta 
przedstawicieli iirmy Zeiss w PTMA (341) - Z naszych obserwa
toriów (159) 

Smak Józef - 24 miliardy lat? (226) 
Struzik Stanisław - Z korespondencji (Dni tygodnia a nazwy planet) (58) 
Szafraniec Róża - Wspomnienie o Fani Gabriclle Camillc-Flammarion 

(121) 
Szeligiewicz Edward - ObsCIL·wacje astronomiczne spoza atmosiery 

Ziemi (1'15) 
Szyma1'tski WacŁaw - Pierwsze plamy 20 cyklu aktywności Słońca 

(279/11) 
Ulanowicz Jerzy - Kopernikowskie roczmce (277) - Obserwacje Księ
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ANDRZEJ WOSZCZYK - T o ruń 

URUCHOMIENIE TELESKOPU SCHMIDTA-CASSEGRAINA 

W OBSERWATORIUM W PIWNICACH 

W dniu 3 października 1962 r., do Obserwatorium Astro
nomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piw

nicach pod Toruniem, zjechali się przedstawiciele Minister
stwa Szkolnictwa Wyższego z Wiceministrem E. K r a s
s o w s k ą i Dyrektorem Departamentu Studiów Uniwersy
teckich F. B i e l e ck i m, Polskiej Akademii Nauk z zastępcą 
Sekretarza Naukowego prof. dr W. N o w a ck i m, bydgo
skich władz wojewódzkich z Przewodniczącym Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy A. S c h m i d
t e m i I Sekretarzem KW PZPR M. M i ś k i e w i c z e m, 
toruńskich władz miejskich i powiatowych, Senat UMK z Rek
torem prof. dr A. S w i n a r s k i m, przedstawiciele Amba
sady NRD z Sekretarzem G. T 6 n n i e s e m i astronomowie 
z prawie wszystkich ośrodków astronomicznych Polski. Go
ście przybyli, by uc:;zes.tniczyć w uroczystym uruchomieniu 
największego i najnowocześniejszego polskiego instrumentu 
astronomicznego - 90-centymetrowego teleskopu uniwer-
salnego. . . . . 

Zebranych w kopule nowego teleskopu gości powitał Rek
tor . UMK prof. dr A. Swinarski, który między innymi po
wiedział: "Wspólnym nakładem Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego i Polskiej Akademii Nauk ufundowany zastal tele
skop, stojący na poziomie wymagań współczesnej nauki i tech
niki, tak pod względem jego wymiarów jak i precyzji na nim 
osiąganej. Jest to wydarzenie wielkiej miary dla nauki, 
a w szczególności dla rozwoju astronomii w Polsce. W latach 
ostatnich jesteśmy świadkami realizacji najśmielszych marzeń 
umyslu ludzkiego. Dzięki postępom nauki i techniki, zreali
zowanym głównie w Związku Radzieckim, człowiek odrywa 
się od Ziemi, rozpoczynając erę bezpośredniego, doświadczal
nego badania Kosmosu. W alka o opanowanie przestrzeni kos
micznej przyniesie nauce wiele rewelacji, jej wynik zadecy
duje również o losach ludzkości na Ziemi. W badaniach prze
strzeni kosmicznej astronomia staje się przewodniczką i ta 
r.)koliczność jeszcze bardziej podnosi i aktualizuje jej znacze
nie wśród nauk, czyniąc z niej niezbędny element wprowa
dzający do poznania dróg, którymi może pójść niedługo ludz
kość. W obliczu tych perspektyw, uzyskanie przez polską 
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astronomię pierwszego poważnego narzędzia badań nabiera 
szczególnej wagi. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który 
stal się włodarzem tego teleskopu, otrzymuje dar godny swego 
patrona". 
Kończąc swoje przemówienie, Rektor Swinarski złożył po

dziękowania Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwu Szkol
nictwa Wyższego za ufundowanie teleskopu oraz Komitetowi 
Astronomii PAN za zaufanie i powierzenie uczelni toruń
skiej tego cennego depozytu, a astronomom, którzy b~dą 
z tego narzędzia korzystać, życzył największych sukcesów 
w ich pracy naukowo-badawczej. 

Następnie Kierownik Obserwatorium Astronomicznego 
UMK w Piwnicach, prof. dr W. I w a n o w ska omówiła hi
storię zamówienia telskopu, sam teleskop i problematykę ba
dań, jakie będą tym teleskopem prowadzone. 

Odsłaniany teleskop mial być jednym z dwóch podstawo
wych instrumentów planowanego CentTalnego Obserwatorium 
Astronomicznego PAN, którego wyposażenie miało się skła
dać z teleskopu parabolicznego o średnicy lustra 2 metry, te
leskopu Schmidta o średnicy lustra 90 cm, a płyty korekcyj
nej 60 cm oraz kilku jeszcze mniejszych przyrządów. Trud
ności finansowe, głównie dewizowe, nie pozwoliły dotychczas 
na zrealizowanie planów budowy COA. Nie chcąc pozosta
wiać astronomów polskich na czas nieokTeś1ony bez moż
liwości prowadzenia prac obserwacyjnych w kraju, PAN 
i MSW zdecydowały ufundować wspólnie mniejszy z dwóch 
podstawowych teleskopów przyszłego COA. Pierwszy wysu
nął taką propozycję prof. dr Stefan M i n c, ówczesny Z-ca 
Sekretarza Naukowego Wydziału III PAN i on też udał się 
z delegacją astronomów złożoną z profesorów W i t k o w
s k i e g o, I w a n o w s k i e j, P i o t r o w ski e g o i Z o n
n a, do MSW. WiceministeT Szkól Wyższych, prof. dr A c h
m a t o w i c z ustosunkował się badzo życzliwie do tej propo
zycji i w grudniu 1957 r. teleskop Schmidta został zamó
wiony w firmie Zeiss w Je nie. Równocześnie z podjęciem de
cyzji o zamówieniu teleskopu Schmidta, Komitet Astronomii 
PAN uchwalił jednomyślnie ulokować ten teleskop, do czasu 
powstania COA, na teTenie Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Motywem tej decyzji było 
to, że to Obserwatorium, choć najmłodsze, było wówczas naj
bardziej organizacyjnie zaawansowane i posiadało personel 
o odpowiedniej specjalizacji. 

Zakłady Zeissa budowały jednocześnie cztery bliźnliacze 
teleskopy Schmidta dla obserwatoriów w BudapeszCie, w Je-l 
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nie, w Pekinie i w Toruniu. Nasz telskop jest uruchamiany 
jako drugi z tej serii. Nadszedł on do Torunia w dniu 31 gru
dnia 1961 roku w 27 skrzyniach ważących razem ponad 
20 ton. Czekał kilka miesięcy na zakończenie montażu 8-mio
metrowej lmpuly dostarczonej również przez ZeiSisa i w okTe
sie czerwiec-sierpień 1962 r. został zmontowany przez 3-oso
bową ekipę monterów Zeissa. W dniu 30 sierpnia odbył się 
odbiór techniczny i od tego czasu teleskop jest regulowany 
przez pracowników toruńskiego obserwatorium. Prace regula
cyjne potrwają prawodopodobnie jeszcze kilka miesięcy. Pó
źniej, po zakończeniu prac regulacyjnych, z tego telskopu 
korzystać będą wszyscy astronomowie polscy zainteresowani 
w jego wykorzystywaniu. Istnieje specjalna umowa między 
PAN i MSW regulująca te sprawy. 

Nowy polski teleskop jest teleskopem uniwersalnym mo
gącym pracować bądź w układzie optycznym Schmidta, bądź 
w układzie Cassegraina. W układzie Schmidta, aberacje sfe
rycznego lustra o średnicy 90 cm poprawiane są przez płytę 
korekcyjną, której średnica wynosi 60 cm. Ogniskowa tego 
systemu równa się 180 cm. Aby przejść do systemu Casse
graina, zdejmuje się płytę korekcyjną i przed ognisko głów
nego lustra wstawia się specjalne lustro wtórne, wydłużające 
ogniskową systemu do 1350 cm i kierujące wiązkę światła 
przez siebie odbitą, poprzez otwór w lustrze głównym, na ze
wnątrz tubusa. Teleskop jest zmontowany w układzie widło
wym i jest możliwość skierowania wiązki odbitej przez lustro 
wtórne, w oś deklinacyjną, na jeden lub drugi kraniec wideł. 
Na jednym końcu wideł może znajdować się np. fotometr 
fotoelektryczny, a na drugim spektmgraf szczelinowy i rprzez 
prostą operację zmiany kierunku lustra płaskiego możemy 
przejść od pomiarów fotometrycznych do obserwacji spektral
nych lub odwrotnie. Teleskop jest wyposażony ponadto 
w pryzmat obiektywowy, który, założony przed płytę korek
cyjną w układzie Schmidta, daje możliwość równoczesnego 
otrzymywania widm w malej dyspersji calego pola gwiazd. 
W takiej kombinacji teleskop ten jest niezwykle ekonomiczny. 

Jeśli chodzi o montaż mechaniczny, to teleskop ten posiada 
cały szereg udogodnień i zabezpieczeń. Sterowanie nim od
bywa się tylko elektrycznie z pulpitu sterowniczego i stano
wisk obserwacyjnych przy prowadnicy i na krańcach wideł. 

Jakie obsrwacje można wykonywać tym teleskopem i jakie 
problemy badać? A więc można otrzymywać widma ciał nie
bieskich bądź to w malej dyspersji, masowo z pryzmatem 
obiektywowym, bądź też indywidualnie w dużej dyspersji. 
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Można prowadzić obserwacje fotometryczne i polarymetrycz
ne. Można wreszcie fotografować bezpośrednio stosunkowo 
duże obszary nieba - dla celów fotometrii fotograficznej lub 
innych. 
Ośrodek toruński pragnie przy pomocy tego teleskopu roz

szerzyć swe dotychczasowe badania na słabsze gwiazdy. Bę
dzie tu chodziło głównie o badanie struktury Drogi Mlecznej 
w wybranych obszarach i o poszukiwanie różnic fizyko-che
micznych wśród gwiazd pochodzących z różnych rejonów Ga
laktyki. Ponadto astronomowie toruńscy pragną przy pomocy 
tego teleskopu utworzyć skalibrowany fotometrycznie atlas 
widmowy Drogi Mlecznej. Będzie to stanowiło kliszotekę , 
"kopalnię" materiałów dla obecnych i przyszłych badań. 

W swym wystąpieniu Profesor Iwanowska podkreśliła bar
dzo silnie pilną potrzebę budowy Centralnego Obserwato
rium Astronomicznego i wyposażenia astronomów polskich 
w co najmniej dwumetrowy teleskop paraboliczny. Teleskopy 
takie buduje Zeiss. Dwa z nich zamówił już Związek Ra-

. dziecki, a jeden Czechosłowacja. Mówczyni wyraziła życze
nie, aby na 500-lecie urodzin Kopernika przypadające w 1973 
roku, astronomowie polscy otrzymali dar w postaci takiego 
właśnie instrumentu. 

Kolejnym mówcą był Sekretarz Ambasady NRD w Polsce, 
G. Tonnies, który w imieniu ambasadora złożył toruńskim 
naukowcom serdeczne życzenia i gratulacje. "Teleskop ten, 
dzieło niemieckich inżynierów, techników i robotników -
mówił G. Tonnies - został zbudowany w NRD dla ludzi na
uki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Sądzę, że w tym ma
nifestuje się i znajduje swój wyraz nowy związek, który roz
winął się między naszymi dwoma krajami, między naszymi 
narodami. I w tym sensie chciałbym wszystkim polskim astro
nomom, którzy tym narzędziem będą pracowali, życzyć zaw
sze szczęśliwego, gwiaździstego nieba". 

Po przemówieniu Sekretarza Ambasady NRD nastąpiło od
czytanie depesz gratulacyjnych, jakie z okazji uruchomienia 
nowego teleskopu nadeszły do Obserwatorium Toruńskiego. 
Między innymi depesze gratulacyjne nadesłali Prezes PAN 
prof. T. Kot ar b i ń ski oraz były Prezes Szwedzkiej Kró
lewskiej Akademii i członek zagraniczny PAN - prof. 
B. L i n d b l a d - doktor honoris causa Uniwersytetu M. Ko
pernika w Toruniu. 

Następnie dokonał się sam akt uruchomienia teleskopu. 
Teleskop mający dwóch fundatorów, mial też i dwoje "rodzi
ców chrzestnych". Z ramienia MSW "matkowała" wicemini-
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ster E. Krassowska, a z ramienia PAN "ojcował" Sekretarz 
prof. W. Nowacki, który podpisywał, prawie 5 lat temu, za
mówienie na ten teleskop. Po naciśnięciu przez .,rodziców 
chrzestnych" odpowiednich przycisków, teleskop ruszył. Ru
chem delfina kąpiącego się w promieniach słonecznych, 
wzniósł się lekko ku górze zrzucając z siebie olbrzymią za-

Fot. l. Rektor UMK prof. dr Swinarski, Wiceminister Krassowska, Se
kretarz Naukowy PAN prof. dr Nowacki i inni goście w dro<ize do kopuły 
nowego tcle~kopu na uroczyste jego uruchomienie. 

słonę, która go dotychczas zakrywała i ukazał się, przy akom
paniamencie oklasków, oczom zebranych. Następne kilkana
ście minut upłynęło na demonstrowaniu ruchów i sprawno
ści nowego teleskopu. 

Po przeżytych emocjach związanych z uruchomieniem tego 
niezwykle cennego nabytku polskiej astronomii, goście mieli 
okazję odpocząć podczas zwiedzania innych urządzeń Obser
watorium w Piwnicach z największymi w Polsce radiotel~ 
skopami włącznie, przy okolicznościowej lampce wina i przy 
wieczornym oglądaniu ciał niebieskich w 500-kroinym po
większeniu prowadnicy Dużego Teleskopu. 
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

WRAZENIA Z WYCIECZKI ASTRONOMICZNEJ DO NRD 

W dniach od 9 do 16 maja 1962 r. Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne zorganizowało wycieczkę astronomiczną 

do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W planie jej było 
zaznajomienie się z najciekawszymi ośrodkami astronomicz
nymi w NRD. Stroną techniczną wyjazdu zajęła się Spół
dzielnia "Turysta", wkładając dużo dobrej woli i wysiłku 
w jak najlepsze zaspokojenie różnorrodnych i specyficznych 
wymagań uczestników wycieczki. Filotern wycieczki z ramie
nia .,Turysty" był p. Tadeusz Z akr z e w ski. Słowa po
dziękowania należą się także niemieckiemu pilotowi, pani 
Ricie W e i l b a c h z Biura Podróży w Lipsku, doskonale 
władającej językiem polskim i niezmordowanie troszczącej 
się o uczestników wycieczki. Podróż odbyliśmy wygodnym 
autokarem PKS marki Fiat, a to, że można było, zgodnie 
z dokladnie rozłożonym w czasie planem, dojechać do poszcze
gólnych miejsc, zawdzięczać należy tylko doskonalej jeździe 
obu kierowców. 

Przejazd przez granicę nastąpił w Zgorzelcu 10 maja o godz. 
11-ej. Pierwszym celem była stolica Saksonii Drezno, droga 
do którego wiodła przez Budziszyn Łużycki. W tym okregu 
NRD powszechnie spotyka się dwujęzyczne napisy - nie
mieckie i łużyckie. 

W ciągu pierwszego dnia pobytu nastąpił objazd Drezna 
autokarem. Duże wrażenie robi ogromny kompleks zabudo
wań Folitechniki stanowiący całą dzielnicę miasta; posiada 
ona własne obserwatorium astronomiczne. Wspaniale wyglą
da, z pietyzmem ale powoli odbudowywane stare miasto. 
Wśród zabytków historycznych można odnaleźć ślady fak
tów, iie August Mocny był królem polskim. Jeszcze i dzisiaj 
widać, że Drezno stanowi jedno z najbardziej zniszczonych 
przez wojnę miast, szczególnie w czasie niezwykle ciężkiego 
nalotu, jaki nastąpił 19 lutego 1945 r. 

Przedpoludnie następnego dnia przeznaczone było na zwie
dzanie Galerii Drezdeńskiej, w której zgromadzone są malar
skie arcydzieła Ralaela, Rembrandta, Rubensa i innych wiel
kich mistrzów. 

Po poludniu nastąpił wyjazd do Lipska poprzez Miśnię 
("stolicę" porcelany). Pobyt w Lipsku trwał tylko 3 godziny 
i był przeznaczony na indywidualne zwiedzanie miasta. 
Z Lipska droga wiodla wspaniałą autostradą do Erfurh.1 
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w Turyngii. Astronorniczna część wycieczki zaczęła się do
piero w dniu następnym zwiedzeniem Obserwatorium Nie
mieckiej Akademii Nauk w Tautenburgu, w którym znajduje 
się największy teleskop w NRD (jeden z większych na świe
cie). Obserwatorium to nosi imię Karola S c h war z s c h i l
d a, a położone jest okol o 20 km na pólnocny wschód od Je
ny. Dojeżdża się do niego wąską, ale dobrą drogą wijącą się 
zalesionym dnem doliny, która łagodnie wyprowadza na nie
wysokie wzniesienie (331 m npm). 

Miejsce, w którym położone jest obserwatorium, odznacza 
się doskonalą przejrzystością i czystością powietrza oraz 
ciemnym tłem nieba nocnego, toteż doskonale nadaje się do 
obserwacji astrofizycznych. Według oświadczenia dyrektora 
obserwatOFium, N. R i c h t er a, około 450fo nocy w ciągu 
roku nadaje się do obserwacji. 

Teleskop ustawiony jest w kopule o średnicy 20 m, po
krytej z zewnątrz blachą aluminiową, a od wewnątrz kilkoma 
warstwami materialu termoizolacyjngo (drzewo, masa pla
styczna, wata szklana), dzięki czemu wahania temperatury 
we wnętrzu kopuły wynoszą tylko lOOfo wahań temperatury 
zewnętrznej i nie wywierają wpływu na obserwacje. We 
wnętrzu kopuły nie ma także rosienia. Obrót kopuły, jej 
otwieranie i zamykanie uruchamiany jest za pomocą przyci
sków elektrycznych i odbywa się niemal bez hałasu i wstrzą
sów. 

Teleskop zwierciadlany umocowany jest w widłowym mon
tażu paralaktycznym. Niemal cały ciężar ruchomej części te
leskopu (84 tony) spoczywa na dwóch specjalnego kształtu 
łożyskach ślizgowych. Między łożyska te a wielki pierścień 
ślizgowy umocowany na osi biegunowej instrumentu, nie
przerwanie wtłaczany jest pod ciśnieniem 20 atm olej, wycie~ 
kający z łożysk do specjalnej wanny, z której po przefiltro
waniu ponownie dostaje się do obiegu. W ten sposób teleskop 
niejako "pływa" na cieniutkiej warstewce oleju. Ułożysko
wanie to jest tak dobre, że na powolne poruszanie teleskopu 
wystarcza mechanizm zegarowy o mocy tylko 55 watów. 

Pewne zastrzeżenia może jednak budzić fakt, że lożyska 
(a szczególnie pierścień ślizgowy) nie są niczym osłonięte 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a olej swobodnie sty
ka się z powietrzem. Na skutek tego w całej kopule wyraźnie 
dają się wyczuć jego opary, co chyba wywiera pewien wpływ 
na klisze fotograficzne czy precyzyjne optyczne przyrządy 
pomiarowe. Zdaniem dyrektora obserwatorium nie pociąga to 
jednak za sobą szkodliwych następstw. 

l 
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Na dolny koniec osi biegunowej przypada tylko obciążenie 
0,5 t i jest ona ułożyskowana w ten sposób, że można regulo
wać jej ustawienie na biegun niebieski (korekcja przeprowa
dzana jest obecnie co pół roku). Oś jest oczywiście wydrą
żona i stanowi drogę dla promieni w systemie coude, którego 
ognisko znajduje się w specjalnej klimatyzowanej komorze 
pod podłogą kopuły. Ten system optyczny nie jest jeszcze 
(maj 1962 r.) w pełni gotowy. 
Układ optyczny teleskopu mieści się w kompletnie obudo

wanym tubusie o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi 
krawędziami. Aluminizowane sferyczne zwierciadło ma śred
nicę 200 cm, grubość 40 cm i odległość ogniskową 400 cm. 

Teleskop jest tzw. "uniwersalnego" typu, to znaczy może 
być stosowany w różnych systemach optycznych. Obecnie 
najczęściej stosowany jest układ Schmidta. Płyta korekcyjna, 
korygująca aberacje optyczne światłosilnego (l : 2) zwiercia
dła głównego ma średnicę 134 cm i grubość 4 cm. Jest to 
jedna z największych kamer Schmidta na świecie. 

Obraz rejestrowany jest na szklanych kliszach fotograficz
nych o rozmiarach 24 X 24 cm, które obejmują pole widze
nia 3°. Płyty mają grubość l mm i są oczywiście lekko wy
pukłe. Uzyskuje się to poprzez umieszczenie plaskich płyt 
w specjalnie wyprofilowanym ujęciu w kasecie. Strzałka ugię
cia nie jest zbyt duża, gdyż wynosi tylko 2,8 mm. Cała kaseta, 
aczkolwiek niezbyt wielka, ma jednak ciężar około 12 kg. 

Po zdjęciu płyty korekcyjnej teleskop może być używany 
w układzie optycznym "quasi Cassegraina", odległość ogni
skowa którego wynosi 21 m. Zwierciadło wtórne w tym ukła
dzie ma średnicę 0,4 m. Teleskop może być także używany 
w układzie optycznym coude o ogniskowej 91 m Do systemu 
optycznego zostają wtedy włączone jeszcze 4 części. Montaż 
układu Schmidta zajmuje dwum technikom 3 godziny czasu. 

Jako teleskopów prowadzących użyto dwóch refraktorów 
o średnicy obiektywów 30 cm i odległości ogniskowej 475 cm 
zmontowanych wewnątrz tubusa teleskopu. Obok nich zainsta
lowane są dwa szukacze. Dostęp do poszczególnych części te
leskopu umożliwia specjalna winda ustawiona na dającym się 
obracać pierścieniu wmontowanym w podłogę kopuły. Winda 
ma udźwig 3 osób. 

W podziw wprawia wspaniałe zautomatyzowanie teleskopu. 
Nastawianie teleskopu na odpowiedni punkt nieba i odczy
tywanie jego pozycji odbywa się przy pomocy specjalnych 
tarcz numerowych. Wartość jednej podziałki w rektascenzji 
wynosi l sek, w deklinacji 20". Na tym samym pulpicie 
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znajdują się wskaźniki zegarów czasu średniego słonecznego 
i gwiazdowego. Jeden taki pulpit sterowniczy znajduje się 
w gablocie wmontowanej w ścianę kopuły i obsługiwany jest 
z podłogi, a drugi umieszczony jest w windzie. W ścianach 
kopuły znajdują się jeszcze pomieszczenie na płytę korekcyj
ną teleskopu i ciemnia fotograficzna. 

Obserwatorium jest przeznaczone nie tylko dla wszystkich 
astronomów niemieckich, ale także dla astronomów z calego 
świata. Jego zasadniczy program stanowią obserwacje gromad 
galaktycznych, mgławic, komet, mgławic planetarnych (pro
gram wspólny z astronomami ZSRR), fotometria fotoelek
tryczna (w systemie UBV), spektrografia (z dyspersją docho
dzącą do 2 A na mm), praca nad Atlasem Nieba dokładniej
szym niż palomarski, która potrwa 10 do 15 lat. Tym wiel
kim i pięknym telskopem można uzyskać w ciągu 10 sekund 
fotografie gwiazd 14,'11 5, a obrazy gwiazd 21m otrzymuje się po 
godzinnym naświetlaniu kliszy. Można też stosować dwugo
dzinną ekspozycję bez obawy o zaszarzenie kliszy. 

Na ładnie utrzymanym terenie obserwatorium znajdują się 
4 budynki mieszkalne i gospodarcze, a w samym budynku 
z kopulą znajduje się szereg pracowni. 

Po 3-godzinnym pobycie w Tautenburgu nastąpił wyjazd 
do Jeny. Niestety nie otrzymaliśmy zezwolnia na zwiedzenie 
zakładów Zeissa, toteż uczestnicy wycieczki mogli tylko z ze
wnątrz podziwiać wielki kompleks zabudowań fabrycznych, 
stanowiących małe miasto w mieście i wznoszącą się ponad 
nim kopułę fabrycznego obserwatorium astronomicznego. 
W Jenie znajduje się także Planetarium. 

Z Jeny nastąpił przejazd do Weimaru, gdzie zwiedziliśmy 
dom Goethego, po czym nastąpił powrót do Erfurtu, w któ
rym spędziliśmy noc i następne przedpołudnie. 

13 maja po południu wyjechaliśmy do Poczdamu. Droga 
biegła wspaniałą autostradą wiodącą obok Jeny, Weimaru, 
między Halle i Lipskiem, obok Dessau (wielka elektrownia), 
lesistą równiną Brandenburgii. Po noclegu spędzonym w Ce
cilien Hof (miejsce Konferencji Poczdamskiej) następny dzień 
zaczął się od zwiedzenia pałacyku Fryderyka II, Sans Soucci. 
Następnie pojechaliśmy przed południem do Obserwatorium 
Astronomicznego Berlin-Babelsberg, a po poludniu do Obser
watorium Astrofizycznego w Poczdamie i Instytutu Geode
zyjnego Helmerta. 

Obserwatorium Astronomiczne na wzgórzu Babelsberg 
może się poszczycić starymi tradycjami, gdyż początki jego 
wywodzą się od znanego astronoma duńskiego R 6 m e r a, 

t 

,, 
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zyJącego na przełomie XVII i XVIII w. Obecnie na głównym 
budynku obserwatorium mieszczącym pracownie, laboratoria 
i biblioteki znajdują się 3 kopuły. W największej z nich 
o średnicy 13 m mieści się refraktor Zeissa z dwusoczewko
wym obiektywem o średnicy 65 cm i ogniskowej 10,5 m , 
zbudowany w 1930 r. W kopule znajduje się ruchoma pod
łoga o udźwigu 50 osób. Główny program badawczy dla tego 
instrumentu stanowią wizualne obserwacje ciasnych układów 
(1"-2") gwiazd podwójnych. 

Wschodnia kopula jest obecnie pusta. Znajdował się w niej 
refraktor z obiektywem o średnicy 30 cm, którym prof. G ii t
n i ck prowadził jedne z pierwszych w świecie obserwacje fo
toelektryczne. Obecnie refraktor ten jest przebudowywany. 

W kopule zachodniej znajduje się teleskop zwierciadlany 
w układzie Cassegraina wykonany w zakładach Zeissa o śred
nicy zwierciadła 70 cm i ogniskowej układu 10,5 m, na którym 
wykonywane są obserwacje fotoelektryczne (fotokomórka 1P21) 
w systemie UBV z rejestracją na samopisie Philipsa, głów
nie gwiazd typu RR Lyr. Posiada on prowadnicę z obiektywem 
o średnicy 16 cm. Od 9 miesięcy teleskop jest nieczynny, po
nieważ w czasie ostatniej metalizacji pękło zwierciadło i obec
nie jest wykonywane nowe. 

Na terenie obserwatorium znajduje się jeszcze jedna kopuła, 
U5tawiona na ziemi, z teleskopem Schmidta produkcji Zeissa 
o średnicy zwierciadła 50 cm, a płyty korekcyjnej 35 cm 
i ogniskowej l m, który posiada pryzmat obiektywowy z ką
tem łamiącym 5°. Prowadzone są nim pomiary fotometryczne 
w systemie UBV w wybranych obszarach nieba. Głównym 
programem obserwacyjnym są jednak obserwacje astrome
tryczne. 

W obserwatorium znajdują się 3 naziemne pawilony (z kli
matyzacją) dla instrumentów astrometrycznych. Jeden z tych 
pawilonów jest obecnie pusty. W drugim znajduje się niewy
kończona fotograficzna tuba zenitalna produkcji Zeissa z obiek
tywem o ogniskowej 377 cm i średnicy 32 cm i horyzontem 
rtęciowym , pozwalająca na fotografowanie gwiazd do gm w pa
sie zenitalnym o szerokości 30'. 
Najważniejszym instrumentem astrometrycznym jest obec

nie koło południkowe zbudowane w 1868 r. posiadające obiek
tyw o średnicy 20 cm i ogniskowej 265 cm. Koła podziałowe 
produkcji firmy Heyde z Drezna mają średnicę 95 cm i odczy
tywane są za pomocą mikroskopów z rejestracją fotograficzną; 
li bele posiadają dokładność l". N a instrumencie założony jest 
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mikrometr bezosobowy Repsolda dający 20 kontaktów przy 4 
obrotach śruby; pod instrumentem znajduje się horyzont rtę
cjowy. 
Między pawilonami astrometrycznymi znajduje się pawilon 

zegarowy z 2 zegarami kwarcowymi i 2 zegarami Rieflera 
(w piwnicy) i wyposażony w chronograf drukujący. 

W obserwatorium znajduje się jeszcze stacja obserwacyjna 
sztucznych satelitów, wyposażona w małe instrumenty wizual
ne i fotograficzne. Znajdują się w nim także 2 małe teleskopy 
do wyznaczania aktualnej ekstynkcji atmosferycznej, urucha
miane w czasie prowadzenia obserwacji fotoelektrycznych. Po
goda w Babelsbergu nie jest zbyt dobra, tak, że udaje się 
osiągać tylko około 60 nocy obserwacyjnych w ciągu roku. Po
nadto poważną przeszkodę stanowią światła polożonego wokół 
miasta, toteż 10 pracujących tutaj astronomów częściej wyko
nuje prace obliczeniowe niż obserwacyjne. 

Pó 3 godzinnym pobycie w Obserwatorium w Babelsbergu 
pojechaliśmy do Obserwatorium Astronomicznego Niemieckiej 
Akademii Nauk w Poczdamie, które zwiedzaliśmy przez 3 go
dziny po południu. Ma ono nieco lepsze warunki obserwacyjne, 
ponieważ położone jest na poludnie od miasta, w bezpośredniej 
jednak jego bliskości. 

W głównej kopule zbudowanej w 1899 r. znajduje się wielki 
refraktor wykonany w 1960 r. przez firmy Merz i Stainhail, 
posiadający dwa obiektywy: fotograficzny o średnicy 80 cm 
i ogniskowej 12,5 m i wizualny o średnicy 50 cm i ogniskowej 
12,5 m używany do fotograficznych obserwacji gwiazd podwój
nych. Dostęp do części okularowej instrumentu umożliwia du
ży podest przetaczany na kolach po podłodze kopuły. 

Na głównym budyhku obserwatorium wzniesionym w 1860 
roku i mieszczącym liczne pracownie, laboratoria i biblioteki, 
znajdują się 3 kopuły. W centralnej umieszczony jest astrograf 
z obiektywem o średnicy 20 cm i ogniskowej 340 cm, w za
chodniej kamera Schmidta o otworze 75 cm i ogniskowej 
250 cm. Prowadzi na niej fotoelektryczne obserwacje gwiazd 
.zmiennych znany ich badacz docent S c h n e 11 e r. 

We wschodniej kopule znajduje się kamera Schmidta o otwo
rze 30 cm i ogniskowej 60 cm. 

W osobnym budynku o niecodziennej architekturze, zwanym 
"Wieżą Einsteina", znajduje się teleskop wieżowy zbudowany 
w 1921 r. przeznaczony do obserwacji Słońca. Obiektyw jego 
ma średnicę 60 cm, w praktyce jednak wykorzystuje się tylko 
polowę jego średnicy. Odległość ogniskowa obiektywu wynosi 
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około 14 m. Na szczycie wieży, której wewnętrzna konstrukcja 
nośna wykonana jest z drewna, mieści się celostat ze zwier
ciadłami o średnicy 80 i 60 cm. Kopuła obracana jest elek
trycznie, ale otwierana jest ręcznie, co jednak wobec niewiel
ki,~h jej rozmiarów nie nastręcza trudności. 

Celostat kieruje światło na obiektyw i do podziemi, gdzie 
przeprowadzane są różnorodne jego badania. Można na przy
kład uzyskiwać widmo Słońca o długości 12 m. Badania tym 
instrumentem prowadzi prof. Ja g e r. z instrumentów sło
necznych wymienić jeszcze należy koronograf i spektrohelios
kop. 

Drugim zakładem naukowym znajdującym się na tym terenie 
jest Instytut Geodezyjny im. Helmerta. Posiada on duży budy
nek z pracowniami i laboratoriami. W podziemiach jego mieszczą 
się chronografy i przyrządy grawimetryczne. Stąd właśnie na
dawane są sygnały czasu emitowane przez radiostację Nauen. 
Obserwacje dla celów służby czasu prowadzone są w trzech 
pawilonach znajdujących się obok głównego budynku, w któ
rych mieszczą się 3 instrumenty przejściowe i astrolabia. 

W pobliżu gmachu Instytutu Geodezyjnego wznosi się wieża 
przypominająca nieco latarnię morską, nazywana "Wieżą Hel
merta". Stanowi ona punkt przyłożenia elipsoidy do geoidy~ 
to znaczy podstawowy punkt niemieckiej sieci triangulacyjnej_ 
Jest ona także podstawowym punktem dla sieci grawimetrycz
nej, jednym z nielicznych na świecie, w którym wyznaczona 
została w wyniku bezpośrednich pomiarów bezwzględna war
tość przyspieszenia siły ciężkości. 

Po trzygodzinnym pobycie w kompleksie obserwatoriów po
wróciliśmy do Poczdamu. Następnego dnia, 15 maja, nastąpił 
wyjazd do Berlina. Część uczestników wycieczki zatrzymała 
się w znajdującym się na przedmieściach Berlina Instytucie 
Radioastronomicznym posiadającym wielki radioteleskop z ru
chomym zwierciadłem odbijającym (autor reportażu nie zwie
dzał tego instytutu). 

W czasie przejazdu przez Berlin przelotnie ujrzeliśmy Lu
dowe Obserwatorium Astronomiczne z niecodziennie zmonto
wanym teleskopem, którego około 20 metrowy tubus wystaje 
przez dach z wnętrza budynku sprawiając wrażenie olbrzymiej 
armaty. W Berlinie znajduje się także Planetarium. 

Po całodniowym pobycie w Berlinie nadszedł czas powrotu 
wspaniałą autostradą wiodącą do Frankfurtu nad Odrą, gqzie 
o godz. 21 opuściliśmy terytorium NRD. 
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KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - War s z a w a 

GEOMETRYCZNA TEORIA PERTURBACJI 

W księdze protokółów posiedzeń Royal Society (Towarzystwa Kró
lewsldego) pod datą 28 kwietnia 1686 roku czytamy między innymi: 
" ... dr Vincent wręczył rękopis N e w t o n a pod tytułem Philosophie Na
tuarlis Principia Mathematica, w którym zostaje podany matematyczny 
dowód hipotezy K o p e r n i k a w formie, w jakiej wstała ona podana 
przez K e p l er a i wyjaśnione wszystkie ruchy niebieskie na podstawie 
jednego założenia .. .' ' Założeniem tym jest prawo grawitacji czyli powszech
nego ciążenia, które we wspanialej syntezie tego wszystkiego co zostało 
dokonane w ciągu minionych wieków dla rozwoju mechaniki, fizyki 
i astronomii, a związane jest z imionami A r y s t o t e l c s a, P t o l e m e~ 
u s z a, K oper n i k a, G a l i l e u s z a, K e p l e r a i innych, zawiera 
w sobie potencjalnie całą mechanikę niebios. Newton sformułował je 
w sposób ogólny: każda cząstka materii wszechświata przyciąga każdą 
inną cząstkę z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie 
proporcjonalną do liwadratu ich wzajemnej odległości. Matematycznie 
wyraża to prosta formuła: • 

F= G m,_· m 2 
r2 

gdzie F uznacza siłę, m 1 i m 2 są masami odpowiednio jednego i drugiego 
ciała, r jest odległością między nimi, zaś współczynnik proporcjonalnoś
ci G nosi nazwę stalej grawitacji. 

Wprawdzie Newton uchylał się od tłumaczenia mechanizmu przyciąga
nia grawitacyjnego*) twierdził jednak, że wszystkie zjawiska ruchu we 
wszechświecie odbywają się zgodnie z prawem grawitacji, które jest na
turalną konsekwencją sformułowania słynnych trzech zasad dynamiki. 
"Wystarczy stwierdzić - pisze Newton w swych Principia, że ciążenie 
rzeczywiście istnieje i działa zgodnie z wyłożonymi przez nas prawami. 
Stwierdzenie to wystarcza całkowicie do wyjaśnienia wszystkich ruchów 
ciał niebieskich i morza"**). Wyjaśnienie to autor "Matematycznych za
sad filozofii przyrody" oparł na klasycznych metodach geometrii Eukli
desa. Wprawdzie w czasie pisania ,.Zasad" Newton posługiwał się już 

opracowaną wcześniej przez siebie nową metodą rachunku fluksji i me
todą l wadratur (różniczek i całek w terminologii L e i b n i z a i B er
n o u i l l i ' e g o), wybrał jednak metodę geometryczną uważając ją za 
prostszą i łatwiejszą w zrozumieniu, co jednak dla współczesnego czy
telnika, w znacznej mierze odzwyczajonego od geometrii, stwarza nieraz 
duże trudności. 

Zajmując się ruchami Księżyca i planet Newton rozwija teorię pertur-

*) Słynne jest powiedzenie Newtona: "Hypotheses non fingo" (hipotez 
nie wymyślam). 

**) Mowa o systematycznych przypływach i odpływach wód morskich. 
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bacji czyli podaje geometryczne uzasadnienie przyczyn ich ruchów uogól
niając swe wywody i dla innych ciał niebieskich np. komet. Jak wiemy, 
choćby z prostych spostrzeżeń, ruchy te są wprawdzie ściśle określone, 
okazują się jednak przeważnie bardzo skomplikowane i trudne, a nieraz 
nawet niemożliwe do matematycznego ujęcia, o czym przekonamy się 

poznając prostsze z geometrycznych dociekań Newtona*). 
Gdy badamy ruchy ciał w naszym układzie planetarnym, możemy 

z grubsza przyjąć, że każde ciało porusza się po torze, który jest jedną 
z krzywych tzw. przecięć stożkowych (elipsa, parabola, hiperbola). W ogni
sku tej krzywej znajduje się ciało o masie silnie przewyższającej masę 
ciała , którego ruch rozpatrujemy, np. Słońce w wypadku ruchu planet, 
Ziemia, gdy mówimy o Księżycu itp. 

Jednak takie ujęcie zagadnienia, jak wstało powiedziane wyżej, jest 
tylko formalnym upvoszczeniem. W rzeczywistości bowiem na mocy pra
wa powszechnego ciążenia Newtona, na każde z ciał działają wszystkie 
pozostale pewną silą. Wprawdzie siły działające na ciało, którego ruch 
badamy, są dużo mniejsze od siły przyciągania ciała centralnego, czyli 
tego, wokół którego ruch się odbywa, jednak ich wypadkowa powoduje, 
że rozmiary, kształt i położenie orbity rozpatrywanego ciała ulegają sys
tematycznym zmianom w czasie. W astronomii przyjęto zmiany te nazy
wać p er t u r b a c j a m i ruchu, natomiast ich przyczynę - siłą p er
t u rb a c y j n ą (sila ta jest odniesiona do masy jednostkowej). 

Aby zobrazować pojęcie siły perturbacyjnej posłużmy się lwnkretnym 
przykładem ruchu Księżyca wokół Ziemi, którą traktujemy jak ciało 

centralne. Ruch ten jest zakłócony czyli perturbowany grawitacyjnym 
wpływem Słońca. Przyciąganie wszystkich planet naszego układu możemy 
pominąć ze względu na ich znikomą masę w porównaniu z masą Słońca. 

Niech F 1 oznacza silę, z jaką Słońce przyciąga jednostkę masy Księżyca, 
natomiast F2 odpowiednią siłę dla Ziemi. Ponieważ Ziemię uważamy tu 
za nieruchome ciało centralne, więc punkt Z obrazujący na rys. l poloże
nie Ziemi, względem której rozpatrujemy ruch Księżyca K. musi pozo
stać w spoczynku. Przyrodniczo byłoby to możliwe wtedy, gdyby na 
Ziemię nie działała żadna siła lub też suma sU działających byłaby 

równa O. Ponieważ jednak w punkcie Z zaczepiona jest sila F 2 przycią

gania Słońca S, wobec tego, aby go unieruchomić jako początek układu 
odniesienia, należy do punktu Z przyłożyć dodatkową siłę, równą co do 
wielkości sile F 2, ale przeciwnie skierowaną; wtedy ich suma będzie 
równa zeru i działanie tych sU zniesie się, punkt Z pozostanie nierucha
my. Aby w układzie Ziemia - Księżyc nie spowodowało to żadnych 
zmian, taką samą silę F 2 należy również przyłożyć do punktu K. Tak 

*) O współczesnych rachunkowych metodach badania ruchów komet 
odbywających się pod działaniem siły przyciągania Słońca, a zakłócanych 
grawita·cyjnym wpływem wszystkich planet układu słonecznego, patrz 
cykl artykułów G. S i t ar s ki e g o: "Jak astronomowie badają ruchy 
komet" w nr nr 2, 3 i 4 "Uranii" z 1961 r. 



16 URANIA 

więc w rezultacie na jednostkę masy Księżyca działać będzie sila R równa 
sumie geometrycznej sil F1 i F 2: 

R = F1-F2 

Doszliśmy więc do ostatecznej definicji sily perturbacyjnej jako róż
nicy geometrycznej sil przyciągania Słońca działających na Księżyc oraz 
na Ziemię. Ogólnie dla przypadku wielu ciał silą perturbacyjną nazy
wamy różnicę geometryczną sily przyciągania cial zakłócających na ciało 
zaklócone i siły przyciągania tych ciał, wywieranej na cialo centralne. 
Ta definicja jest podstawą, na której Newton oparł swą geometryczną 
teorię perturbacji. 

s 
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W oparciu o powyższe określenie sily perturbacyjnej bliższa analiza 
rysunku l prowadzi od razu do prostego wniosku, że niezależnie od polo
żenia punktu K, czyli w ogólnym wypadku od polożenia ciala zakłóco
nego względem ciała centralnego i zakłócającego, sila perturbacyjna skie
rowana jest zawsze w stronę linii łączącej ciało centralne z zakłócającym; 
tak więc sila perturbacyjna stara się ciało poddane perturbacji zbliżyć do 
tej linii. 

Aby zdać sobie sprawę z ogólnego charakteru działania siły perturba
cyjnej R, rozkłada się ją na trzy siły składowe wzajemnie do siebie pro
stopadłe: 

l. składową n o r m a l n ą, czyli prostopadłą do toru ciała i leżącą 

w płaszczyźnie orbity: uważamy ją za dodatnią, gdy leży po wewnętrz
nej stronie orbity, natomiast za ujemną w przeciwnym wypadku, 

2. składową s ty c z n ą do toru ciala poddanego perturbacji, którą bę
dziemy uważać za dodatnią , jeżeli jest skierowana w kierunku ruchu, 
a w przeciwnym wypadku za ujemną, 

3. składową ort o g o n a l n ą, czyli prostopadłą do płaszczyzny or
bity, którą liczymy dodatnio, jeśli jest skierowana ku płaszczyźnie odnie
sienia (np. ku płaszczyźnie ekliptyki). 

: ;·.-:'o lt .• ..• 
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Dla przykładu omówimy działanie składowych stycznej i normalnej 
sily perturbacyjnej w układzie Ziemia-Księżyc-Słońce, kiedy ciałem 
centralnym jest Ziemia, ciałem poddanym zakłóceniom Księżyc, a ciałem 
zakłócającym Słońce. Rys. 2 przedstawia orbitę Księżyca obiegającego 
Ziemię; ruch Księżyca wokól Ziemi zakłócany jest przez odlegle Słońce. 
Polożenie K

1
, w którym Księżyc znajduje się na prostej ZS po tej samej 

K"~--"""--=~---+-.:..._ ____ ---------~Sfonq 
... , , "" 

Rys. 2. 
stronie Ziemi co Słońce, nazywamy z l ą c z e n i e m, natomiast po stro
nie przeciwnej (punkt K2) - prze c i w s t a w i e n i e m (ogólnie oba te 
położenia Księżyca nazywamy s y zyg i a m i). Polożenie Księżyca w punk
tach K3 i K

4
, w których kierunki do Słońca i do Ziemi tworzą kąt pro

sty, nazywamy kwadr a tur a m i. 
Geometryczne rozważania opierające się jedynie na definicji sily per-

turbacyjnej prowadzą do wniosku, że w syzygiach (punkty K1 i K2) sila 
perturbacyjna jest równa swej składowej normalnej i jest ujemna (skie
rowana na zewnątrz orbity), natomiast w kwadraturach (punkty Ks i K4) 
też jest równa swej składowej normalnej, ale jest dodatnia (skierowana 
do wewnątrz orbity). Składowa styczna w tych czterech punktach jest 
równa zeru. Ponieważ w czasie ruchu Księżyca np. od punktu K1 po
przez punkty K 3, K 2 itd. składowa normalna zmienia znak, wobec tego 
na orbicie Księżyca muszą istnieć takie punkty pośrednie A, B, C i D, 
w których ta składowa równa się zeru. W punktach tych sila perturba
cyjna jest równa swej składowej stycznej, która osiąga w nich wartości 
ekstremalne (minimum lub maksimum). Przyjmując, że Księżyc biegnie 
w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara, dochodzimy do wniosku, 
że składowa styczna sily perturbacyjnej ma wartość dodatnią na odcin
kach orbity K 3K2 i K4K1, natomiast ujemną na odcinkach K1Ks i K2K4. 

Reasumując, możemy wyniki dotychczasowych rozważań streścić w na
stępujący sposób: składowa normalna sily perturbacyjnej stara się od
dalić od siebie Ziemię i Księżyc na odcinkach CK1B i AK2D, czyli w po
bliżu zlączeń i przeciwstawień, natomiast usiluje zbliżyć je do siebie na 
odcinkach BK

3
A i DK4C, a więc w pobliżu kwadratur. Składowa styczna 

sily perturbacyjnej stara się cofnąć lub posunąć naprzód Księżyc ku naj-
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bliższemu punktowi złączenia lub przeciwstawienia. W przypadku per
turbacji Księżyca, gdy odległość ciała perturbującego (Słońca) od ciała 

centralnego (Ziemi) jest dużo większa niż odległość ciała centralnego 
(Ziemi) od ciała poddanego zakłóceniom (Księżyca), można dowieść (rów
nież metodami geometrycznymi), że siły perturbacyjne w złączeniu i prze
ciwstawieniu są prawie równe sobie i dwa razy większe od sił w kwadra
turach. 

Na podstawie podobnych rozważań można także wyciągnąć wnioski co 
do działania składowej ortogonalnej siły perturbacyjnej . Okazuje się, że 

składowa ortogonalna jest zawsze dodatnia, a wynika to z faktu, że 

siła perturbacyjna jest stale skierowana w stronę linii łączącej ciało cen .. 
tralne z ciałem perturbującym. Na orbicie zakłóconego ciala istnieją 

punkty, w których składowa ortogonalna siły perturbacyjnej równa się 
zeru, ale ujemną nigdy być nie może. Ogólnie można powiedzieć, że skła
dowa ortogonalna siły perturbacyjnej działa tak, jak gdyby starała się 

ściągnąć orbity ciał zakłócającego i zakłóconego do jednej płaszczyzny. 
Charakter działania siły perturbacyjnej można także rozpatrywać ina

czej, mianowicie można badać, jak poszczególne jej składowe wpływają 
na zmiany elementów orbity ciała zakłócanego. Rozważania takie są bar
dzo pomocne przy prowadzeniu trudnych i zawiłych rachunków orbit 
komet, planetoid itp. Szczególnie zaś geometryczna teoria perturbacji 
ułatwia zrozumienie jednego z najbardziej skomplikowanych ruchów 
w naszym układzie planetarnym, jakim okazał się ruch najbliższego ciała 
niebieskiego - Księżyca. 

KRONIKA 

Nowe meteoryty*) 

Met. El T o n o c o t e (Argentyna). Znalezisko z 1931 r. Żelazny. Jeden 
odłam masy 850 kg. 

Met. C h aj a r i (Argentyna). Spadł 29 listopada 1933 r. Kamienny. 
Chondryt. Jeden odłam masy 18,3 kg. 

Met. El A l b i p o n (Argentyna). Znaleziony w 1936 r. w miejscowości 
Campo del Cielo. Masa 460 kg. Miejscowość ta jest znana jako praw
dopodobnie siedlisko kraterów kosmicznych. Wymieniony odłam 
nie został jeszcze zbadany, ale sądzić należy, że podobnie jak inne 
znalezione w tej okolicy, należy do meteorytów O t u m p a - że
laznych ataksytów. 

Met. E l M a t a c o (Argentyna). Znalezisko z 1937 r. żelazny odłam 
masy 998 kg. Prawdopodobnie zarówno ten odłam jak i następny zna
leziony w pobliżu w tym samym roku: 

Met. P i n a t l a, żelazny, masy 8,92 kg - należą do meteorytów 
Otumpa. 

*) Dane te obejmują meteoryty ostatnio spadłe lub znalezione oraz 
te, które nie weszły do ogólnoświatowego katalogu meteorytów British 
Museum z 1953 r. Obecna lista jest dalszym ciągiem spisów ogłoswnych 
w Uranii 1959 nr 12, 1960 nr 5 i 10 oraz 1962 nr 2. 
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Met. J u ar e z (Argentyna). Znalezisko sprzed 1938 r. Kamienny. 
Chondryt. Owa odlamy ogólnej masy 6.1 kg. 

Met. V er a (Argentyna). Znalezisko z 1941 r. Kamienny Chondryt. Je-
den odlam masy ponad 100 kg. 

Met. E l T i m b u (Argentyna). Znalezisko z 1942 r. Zelazny. Jeden 
odłam masy około 500 kg. 

Mel. T w e i n t l n i n e P a l m s (USA). Znaleziony około 1944 r. Ka-
mienny. Chondryt. Masa około 100 g. 

Met. L a g u n a M a n a n t i a l e s (Argentyna). Znalezisko z 1945 r. 
Zelazny. Jeden odłam masy 15 kg. 

Met. N i h u a (Argentyna). Znalezisko z 1948 r. Zelazny. Jeden odłam 
masy 15 kg. 

Met. W o o d b i n e (USA). Znaleziony na wiosnę 1953 r. Zelazny z wrost-
kami krzemianów. Jeden odłam masy 48.2 kg. 

Met. T h u l e (Grenlandia.). Znaleziony latem 1955 r. Jeden odłam masy 
48.6 kg. 

Met. B e 11 s b a n k (Zw. Polud. Arfy ki). Znalezisko z 1955 r. Zelazny 
Heksaedryt. Jeden odłam masy 38 kg. 

Met. D i ~t r i c o Q u e b rac h o (Argentyna). Spadł 13 marca 1957 r. 
Kamienny. Chondryt. Jeden odłam masy 400 kg. 

Met. Rac o (Argentyna). Spadł 17 listopada 1957 r. Kamienny. Chon-
dryt. Jeden odłam masy 5 kg. 

Met. L i e s m o re (Australia) Znaleziony przed listopadem 1959 r. Ze-
lażny. Oktaedryt. Jeden odlam masy około 10 kg. 

Met. H ar l e t o n (USA). Spadł 30 maja 1961 r. Kamienny. Biały 
chondryt. Masa 8.36 kg. 

Met. Ras T a n u r a (Arabia Saudyjska). Spadł 23 lutego 1961 r. Ka-
mienny. Chondryt krystaliczny. Jeden odłam masy 61 g. 

Met. C l o vis (USA). Znaleziony na wiosnę 1961 r. Kamienny. Chond-
ryt. Ogólna masa 284 kg. 

Met. E h o l e (Angola. Afryka). Spadł 31 sierpnia 1961 r. Kamienny. 
Chondryt krystaliczny. Spadły 2 odłamy. Masa na razie nie znana. 

Met. H o r l i ck M o u n t a i n s (Antarktyda). Znaleziony w pierwszej 
polowie stycznia 1962 r. Pallasyt. Dwa odłamy ogólnej masy 31,7 kg. 

Met. S a i n t e M ar g u e r i t e (Francja). Spadł 8 czerwca 1962 r. Ka
mienny. Chondryt. Sześć odłamów ogólnej masy 4.95 kg. 
Jeśli zsumujemy dane o nowych meteorytach od r. 1953 włącznie (tj. 

od daty ogłoszenia Katalogu British Museum), zawarte w spisach auto
ra podawanych w Uranii, to są one następujące: 

Spadki: r. 1953 - l, r . 1954 - 7, r. 1955 - 2, r. 1956 - 3, r. 1957 -
4, r. 1958 - 2, r. 1959 -- 5, r. 1960 - l, r. 1961 - 3, r. 1962 - l. 
Ogółem 29 spadków, w tym meteorytów kamiennych 24 (82.8°/o), że
laznych - 3 (10.411 /o), pallasytów - l (3.4°/o) i jeden mezosyderyt (3.4°/o). 
Widzimy tu, jak należało się spodziewać, ogromną przewagę spadków 
meteorytów kamiennych, aczkolwiek nie tak znaczną jak wykazywala 
dotychczasowa statyka ogólna (920/o). Uderza nas nikła ilość spadków 
w ostatnich 3 latach, co się tłumaczy tym, iż wiadomości z terenów 
nieraz bardzo oddalonych dochodzą do meteorytyków ze znacznym opóź-
nieniem. 

Znaleziska: r. 1953 - l, r. 1954 - 5, r. 1955 - 8, r. 1956 - 3, 
r. 1957 - l, 1958 - O. r. 1959 - 2, r. 1960 - O, r. 1961 - 2, r. 1962 -
2. Ogólne 24 znaleziska, a w tym: żelaznych - 12 (500/o), kamiennych -
10 (41.66°.'o), l pallasyt (4.170/o) i l mezosyderyt (4.170/o). Tu widzimy 
niewielką przewagę znalezisk żelaznych. Ogólna statystyka na l. I. 
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1950 r. wykazuje wśród znalezisk 58.40/o meteorytów żelaznych i 35.2°/• 
kamiennych. Pomijając szczuplość przytoczonych tutaj danych, można 
sądzić, że w miarę wzrostu zainteresowań ludności i zaznajomienia się 
jej ze składem i morfologią meteorytów kamiennych - ilość tych ostat
nich wśród znalezisk będzie stopniowo wzrastać. 

Jerzy Pokrzywnicki. 

Radioźródło 3C-<ł8 

Bardzo często radioźródła powiązane są z pozostalością po WYbuchu 
gwiazdy nowej. Astronomowie z Mt. Wilson zwrócili uwagę na fakt, że 
obiekt 3C-48 odpowiada położeniu słabej gwiazdy 16 wielkości. W związ
ku z tym przebadano 2500 plyt fotograficznych zawierających "podej
rzany" obszar. Większość płyt sięgała poniżej 11 wielkości gwiazdowej-, 
600 - osiągnęła 13 wielkość, a mniej niż 100 - wielkość 15. Zaledwie 
75 płyt zawierało obraz obiektu 3C-48. Badania objęły okres czasu od 
1!195 do 1952 r. Gdyby więc w tym czasie miała nastąpić eksplozja No
wej, nie uszłoby to uwadze astronomów. Staranna ocena jasności gwia
zdy od 1898 r. wykazuje wahania blasku w granicach zaledwie ± om2. 
Zebrany material fotograficzny nie nadaje się w zasadzie do oceny ruchu 
obiektu, nie mniej pierwsze oszacowania dały WYnik negatywny. PomimO' 
zniechęcających WYników poszukiwań, rozmiar obiektu, jak też dopple
rowskie rozmycia słabej otoczki sugerują, że mgławica 3C-48 powstała 
w WYniku WYbuchu. 

Jednolita interpretacja dostępnych danych wskazuje, że obiekt ten 
jest pozostalością WYbuchu supernowej I typu, wielokrotnie jednak słab
szej od tej, która była źródłem narodzin mgławicy "Krab". Wiek obiektu 
szacowany jest na 1/5 wieku "Kraba", a odległość na około 36 000 l. św. 
(czyli leży on 6 razy dalej niż mgławica "Krab"). 

(Wg AJ, 65, 9, 295, 1960) 
Jerzy Cwirko-Godycki 

PORADNIK ORSERW A TORA 

STANISŁAW n. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Górnicza 

Miłośnicze obserwacje Słońca (l) 

Obserwacje Słońca należą do najwdzięczniejszych prac miłośnika 
astronomii. są one bowiem stosunkowo łatwe i nie wymagają dużych 
instrumentów optycznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż obok przy
jemności i. wielu wrażeń obserwator Słońca ma tę satysfakcję - jak 
kiedyś pisał prof. M er g e n t a l er - "że w miarę swoich możliwości 
pracuje naukowo, jak prawdziwy astronom". Do najciekawszych zja
wisk na powierzchni Słońca zwanej fotosferą, a które obserwować mo
żemy za pomocą niedużej lunety, należą: plamy, granulacja i pochod
nie. Ilość plam na Słońcu ulega dużym zmianom w okresie około 11 lat, 
który zwiemy cyklem, a periodyczność tę odkrył w 1843 r. niemiecki 
miłośnik astronomii H. S c h w a b e. Nasilenie wszystkich zjawisk na 
Słońcu zwiemy "aktywnością" Słońca, a jednym z jej mierników są 
tzw. względne "liczby Wolfa" oparte na ilości i konfiguracji plam sło-, 

• 
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necznych. Okres, gdy na tarczy słonecznej plamy są bardzo liczne, nazy
wamy "mak:simum" aktywności Słońca, odwrotnie, czas, gdy plamy są 
rzadkością, określamy jako "minimum" aktywności. 
Metodę obserwacji plam słonecznych w celu wyznaczenia liczb Wolfa 

opracował były dyrektor obserwatorium w Zurichu Rudolf W o l f 
(stąd nazwa "liczby Wolfa"), a następnie ulepszył ją jego następca 
W o l f e r. Aby jednak dokładnie znać przebieg zjawisk na Słońcu, na
leżało by je stale obserwować. Jak wiemy jest to niemożliwe, ponieważ 
bywają dni a nawet cale tygodnie, kiedy niebo pokryte jest chmurami. 
Gdy jednak obserwujemy Słońce w różnych okolicach Polski, to można 
mieć nadzieję, że prawie każdego dnia choć w jednej miejscowości 
Słońce pokaże się na parę minut, w ciągu których można dokonać jego 
-obserwacji. Dlatego właśnie konieczna jest tu praca zespołowa, a mi- · 
łośnicze obserwacje Słońca są tak cenne dla nauki. 

Badania heliofizyczne są powiązane z życiem praktycznym, bowiem 
plamy i związane z nimi inne zjawiska na Słońcu , mają wpływ na róż
ne zjawiska w atmosferze i biosferze ziemskiej. Zorze polarne, burze 
magnetyczne, zakłócenia w odbiorze radiowym, zmiany klimatyczne, 
przyrost drzew, ilość zachorowań ludzi i zwierząt na niektóre choroby 
epidemiczne i wiele innych zjawisk na Ziemi, które dotąd nie zostały 
jeszcze zbadane, są związane z aktywnością Słońca. 
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Rys. l. Flamy słoneczne a powierzchnia kry lodowej na Morzu Ba

rentsa w latach 1896-1915: A - wieloletnie zmiany liczby plam na 
Słońcu, B - powierzchnia kry lodowej na Morzu Barentsa (według 
W. J. Wiesse'go). 

Instrument 

Od Słońca otrzymujemy ogromne ilości promieniowania i dlatego do 
jego obserwacji nadaje się nieduża luneta, o średnicy obiektywu od 25 
do 125 mm. Z uwagi · na drgania obrazu w naszej atmosferze, niektóre 
szczegóły (np. granulacja) widoczne są dużo lepiej przez mniejsze in
strumenty. Ważniejszą od średnicy obiektywu jest długość ogniskowej; 
im jest ona dłuższa tym lepiej. Powiększenie lunety winno równać się 
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mniej więcej 1/2 do 2/3 średnicy obiektywu wyrażonej w milimetrach 
(np. obiektyw o średnicy 100 mm dobrze znosi powiększenie 50-{)0 razy). 
Najlepiej jest wybrać powiększenie po dokonaniu szeregu próbnych 

Fot. l. Refraktor "Merz" o średnicy obiektywu 60 mm i ogniskowej 
800 mm z ekranem słonecznym, za pomocą którego autor artykułu do-

konuje obserwacji Słońca. 

obserwacji, a dążyć należy do tego (zwłaszcza gdy instrument nie po
siada montażu paralaktycznego), aby w polu widzenia lunety zmieściła 
się cala tarcza Słońca (im większe powiększenie, tym mniejsze pole wi
dzenia lunety). Pamiętać też musimy o tym, że aby obserwacje miały 
wartość naukową, należy obserwować stale tym samym instrumentem 
i stosować to samo powiększenie. Gdy już koniecznie dokonać chcemy 
jakich zmian, to zrobić to należy zawsze na początku miesiąca (a naj
lepiej jeszcze kwartału) i zaznaczyć w dzienniku obserwacyjnym. 

Metoda obserwacji 

Słońce obserwować można dwoma sposobami: bezpośrednio w oku
larze lunety i przez projekcję na ekranie. W pierwszym wypadku na
leży wygasić nadmierną ilość światła, co uczynić możemy w mniejszych 
instrumentach (do 50 mm średnicy) przez umieszczenie za okularem lu
nety ciemnego filtru. Do tego celu doskonale nadaje się ciemno-zielone 
szkło, stosowane w maskach ochronnych przy spawaniu elektrycznym. 
Należy jednak pamiętać, że pod wpływem ciepła słonecznego filtr szyb
ko się rozgrzewa i może pęknąć, co grozi uszkodzeniem wzroku. Naj
większe niebezpieczeństwo (zwłaszcza latem) istnieje podczas obserwacji 
Słońca w godzinach południowych; w ogóle obserwacje w tych godzi-
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nach (od llh do 15h) są zlej jakości i najlepiej dokonywać obserwacji 
Słońca w godzinach rannych i popołudniowych. W większych instru
mentach do obserwacji Słońca zamiast ciemnego filtru stosuje się spe
cjalny okular zwany helioskopem, który wygasza nadmierną ilość świa
tła przez niepełne odbicie. 

p 

E 

Rys. 2. Ekran słoneczny: T -tubus lunety, O - okular, P -przysłona 
zaciemniająca ekran, E - ekran, L - oś optyczna lunety. 

Drugi sposób obserwacji Słońca, to projekcja jego obrazu na specjal
nym ekranie. W porównywaniu z pierwszym ma on tę zaletę, że gwa
rantuje bezpieczeństwo, a obraz Słońca na ekranie obserwować może 
jednocześnie kilka osób. Zaznaczyć jednak należy, że podczas obserwacji 
bezpośredniej w okularze lunety widzimy o wiele więcej szczegółów 
aniżeli na ekranie. Podczas obserwacji przez projekcję rzutujemy obraz 
Słońca na ekran, tworząc system projekcyjny przez nieznaczne wysu
nięcie części okularowej lunety. Ekran słoneczny to po prostu deseczka 
ze sklejki umocowana na jednym lub dwóch prętach na części okularo
wej lunety, prostopadla do jej osi optycznej (szczegóły budowy wyjaśnia 
załączone zdjęcie i rys. 2). Na ekranie przypinamy biały papier (najlepiej 
do tego celu nadaje się utrwalony papier fotograficzny) i nastawiamy 
lunetę na Słońce, a wówczas na ekranie po środku świetlnego krążka 
zobaczymy obraz Słońca. Po nastawieniu obrazu na ostrość, którą uzy
skamy wysuwając lub wsuwając wyciąg okularowy lunety, możemy 
wygodnie obserwować plamy, pochodnie i granulacje. Ekran należy 
koniecznie tak zasłonić, aby bezpośrednio nie padały na niego promie
nie Słońca. W tym celu na okularowym końcu lunety przytwierdzamy 
przysłonę o średnicy około 50 cm, którą wykonać możemy również ze 
sklejki. Lepiej jeszcze uczynimy (o ile oczywiście warunki nam na to 
pozwolą), gdy pomieszczenie, w którym obserwujemy, zaciemnimy cał
kowicie, wysuwając na zewnątrz tylko obiektyw lunety. Żądaną śred
nicę rzuto\~nego na ekran obrazu Słońca uzyskamy przez zbliżenie lub 
oddalenie ekranu od okularu lunety. Srednica obrazu Słońca nie powin
na być zbyt duża (w granicach 10-25 cm) i bezwarunkowo konieczne 
jest zachować tę samą średnicę przy każdej obserwacji. Dobroć obrazu 
Słońca na ekranie zależna jest od średnicy obiektywu i doskonałości 
zaciemnienia ekranu. (ciąg dalszy nastąpi) 
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Z HISTORII ASTRONOMII 

Heweliusz o gwiazdozbiorze "Tarcza Sobieskiego" 

Nasz sławny astronom gdański Jan H e w e l i u s z (1611-1687) na 
pamiątkę wielkiego zwycięstwa, odniesionego przez króla polskiego 
J a n a III w 1683 r. nad Turkami pod Wiedniem, umieścił na niebie 
herb Sobieskich "Janinę" . Herb ten wyobrażany jest w postaci tarczy, 
do której Heweliusz dodał krzyż, godło chrześcijaństwa. 

Gwiazdozbiór "Tarcza Sobieskiego" (Scutum Sobiescianum 1)) położony 
jest już na południowym niebie na tle Drogi Mlecznej, pomiędzy gwiaz
dozbiorami Wężownika i Orła (w naszych szerokościach geograficznych 
widoczny on jest nisko nad południowym horyzontem w miesiącach od 
czerwca do sierpnia). W gwiazdozbiorze "Tarcza Sobieskiego" znajduje 
się piękna otwarta gromada gwiazd NGC 6705 (rekt. 18h48m.4 i dekl. 
6°20'), którą obserwować można już za pomocą lornetki (jasności 6tll). 
Zaś na poludnie od gwiazdy 6 położona jest gwiazda zmienna R Set 
(rekt. 18h44m.8 i dekl. - 5°46'); jest to zmienna nieregularna typu EV 
Tau o okresie 144 dni (w maksimum blasku 5m.o, a w minimum 8lll.4). 

Okoliczności i powody, które skłoniły Heweliusza do nadania tej 
konstrukcji nazwę "Tarcza Sobieskiego", opisuje on w dziele "Prodro
mus Astronomiae cum Catalogo fixarum et firmamentum Sobiescia
num", Gdańsk 1690 r. 2 ), str. 115. A oto co pisze między innymi na ten 
temat sam Heweliusz: 

"Na wieczną pamiątkę Najczcigodniejszego Naszego Króla i Pana 
Jana III, króla polskiego, za jego wielkie zasługi, wspaniałomyślność 
i bohaterskie czyny, które dokonał nie tylko dla Królestwa Polskiego, 
ale i Państwa Rzymskiego oraz calego chrześcijaństwa, umieściłem wśród 
gwiazd na sklepieniu nieba "Tarczę". Bowiem król Jan III z całym 
wojskiem polskim ze swego państwa wyruszył i w dniu 12 Września 
1683 r. oswobodził Wiedeń oraz stolicę cesarza rzymskiego od bardzo 
groźnego oblężenia ottomańskiego, zmuszając armię barbarzyńców do 
ucieczki i gromiąc ją doszczętnie. Dlatego wlaś11ie ja Jego herb rodowy 
na niebie umieścić chciałem (co zresztą bylo moją powinnością), bo 
w jaki inny sposób mógłbym calą tą bohaterską historię uwieńczyć. 
Milo mi nawet jest wyznać (za co Najwyższemu bardzo dziękuję), że 
zamiar ten tak szczęśliwie i stosownie mi się udal. Nie ma przecież 
innego miejsca na niebie, gdzieby historia ta lepiej i ze wszystkimi oko
licznościami wyjaśnić i wytlumaczyć się dala. Umieścilem tę "Tarczę" 
pomięd.zy gwiazdozbiorami Wężownika i Orla, a niedaleko Koziorożca. 
Orzel slusznie przedstawiać może tak orla polskiego jak i niemieckiego, 
ponieważ oba te państwa w swych herbach orla mają. Tarcza Sobies
kiego przeciwko Turkom tak mężnie walczyła, a bylo to przecież dla 
obrony tak Polaków jak i Niemców. 

Gtviazdozbiór "Tarcza Sobieskiego" składa się z siedmiu gwiazd, 
w tym 11iektóre są czwartej wielkości. Cztery z nich polożone są na ob-

1) W 1925 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna usunęła z nazw 
gwiazdozbiorów wszelkie nazwiska i pozostała tylko nazwa konstelacji 

2) Dzieło to składa się z trzech części, z których część II (cum Cata
logo fixarum) nosi datę 1687 r. Część I (Prodromus Astronomiae) 
i część III (et firmamentum Sobiescianum) zostały wydane już po 
śmierci Heweliusza, a wydaniem calego dzieła zajęła się żona astronoma 
E l ż b i e t a i jego przyjaciel Jan Ernest S c h m i e d e n. 

.. 
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u;odzi.e tarczy i wyobrażają czterech wielkich książąt Najaśniejszego 
naszego króla. W środku tarczy, która dotąd była zupełnie pusta, umieś
ciłem krzyż na wieczną pamiątkę, że tarcza ta za chrześcijaństwo 
szczęśliwie walczyła. Na tym krzyżu znajdują się trzy znaczniejsze 
gwiazdy, z których jedna wyobraża samą Królewską Mość, druga J. M. C. 
kTólotcą, a trzecia księżniczkę - córkę króla. Tak więc te siedem 
gwiazd całą rodzinę królewską przedstawiają. 

Proszę serdecznie Najwyższego Boga o to, aby tarcza Sobieskiego na 
kuli ziemskiej tak długo trwała, kwitła i stale zwycięsko się trzymała, 
dopóki te gwiazdy tarczę niebieską przedstawiające, będą ludzkości 
świc>cącymi i błyszczącymi się pokazywały. Aby to bylo na chwalę Boga, 
Królestwa Polskiego, na szczęście rodziny królewskiej i poddanych oraz 
7W wielką pociechę świata naukowego. Zwłaszcza, aby moja biedna 
Urania, tak bardzo dotknięta przez srogość Wulkana 3), a dzięki laska
wości królewskiej i pomocy Boga, mogla ze wszystkich sil i zasobów 
najwspanialszymi promieniami się wznieść i rozszerzać astronomię, opie
wając chwalę Bożą". 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

14. I. 1848 r. zmarł Franciszek Armiński 

Stolica Polski długo nie miała własnego ośrodka astronomicznego; 
wyprzedziło ją Wilno i Kraków, budując swe dostrzegalnie w końcu 
XVIII w. Dopiero gdy Warszawa otrzymała w 1816 r. uniwersytet, a ka
tedrę astronomii objął Franciszek Ar m i ń ski, sprawa budowy obser
watorium stała się aktualna. 

Armiński ciężko przebijał się przez życie, utrzymując się z korepe
tycji. Wiedzę astronomiczną zdobył głównie w Paryżu jalm stypendysta 
ówczesnej Dyrekcji Edukacji Publicznej. Obserwatorium w Warszawie 
budował przez pełne 5 lat. Jak dalece zainteresowany był tą sprawą, 
świadczy fakt, że osobiście nadzorował postęp robót. Narzędzia do ob
serwacji, które sprowadził z Niemiec, sam montowal i weryfikował 
w ciągu czterech lat, pracując jak fachowy rzemieślnik. Zegary dla ob
serwatorium zostały wylmnane w Warszawie przez 'mistrza G u g en
m u s a. Spłonęły wszystkie w 1944 r. wraz z gmachem obserwatorium, 
całym instrumentarium i biblioteką. 

Armiński wykładał na uniwersytecie astronomię i matematykę . Był 
czynnym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uru
chomił przy obserwatorium regularne, codzienne obserwacje meteoro
logiczne, które prowadzone do dzisiaj stanowią jeden z nielicZiilych na 
świecie tak długich i nieprzerwanych ciągów obserwacji meteorologicz
nych. (Przerwa nastąpiła l sierpnia 1944 r. i na skutek zburzenia gma
chu obserwato-rium trwała kilka lat). Uczniami Armińskiego byli: Jan 
B a r a n o w s k i i Adam P r a ż m n w s ki, pierwszy astrofizyk polski. 

Armiński przez 32 lata spełniał funkcje dyrektora Obserwatorium 
Warszawskiego. Zmarł nagle w pelni pracy 14 stycznia 1848 r., płacąc 
chorobą serca za nadmierne wysiłki przy założeniu placówki. Gmach 
przez niego wzniesiony, odbudowany w parę lat po wyjściu hitlerowców 
z Polski, do dzisiaj służy nauce, użytkowany już przez piąte z rzędu po
ko-lenie astronomów. 

J. Gadomski 
3 Heweliusz ma tu na myśli pożar w 1679, który zniszczył mu obser

watorium, bibliotekę i drukarnię. 
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Z KORESPONDENCJI 

Bessel jako "astrolog" 
Na temat opublikowanej przeze mnie notatki biograficznej Fryderyka 

B e s s e l a (Urania nr 11/62, str. 341), otrzymałem ciekawy list z Czes
kiego Cieszyna. Pan dr Alfred S t a c h y, były asystent Zakładu Astro
nomicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, przysłał mi 
"ciekawostkę" o astrologicznych zainteresowaniach Bessela. 

Otóż pewnego razu prof. Marcin Er n s t (1869-1930), który był 
kierownikiem Zakładu Astronomicznego UJK, opowiadał o tym, że Bes
sel na usilne nalegania mieszkańców Królewca poświęcał nieco czasu na 
stawianie horoskopów dla pragnących znać przyszłość. Zapytany, jak 
można pogodzić paranie się tą pseudowiedzą tak poważnego uczonego, 
Bessel rzekł z uśmiechem: "Niechaj bogata matka astrologia daje nieco 
dla biednej córki astronomii". Prof. Ernst wyjaśnił przy tym, że nie 
ma w tym nic dziwnego, ponieważ w tym czasie profesor astronomii 
na uniwersytecie pobierał bardzo skromne wynagrodzenie. 

Niestety, dr Stachy nie wie, skąd prof. Ernst zaczevpnął tę wiado
mość. Przypuszcza, że prawdopodobnie słyszał on o tym w czasie stu
diów astronomicznych w Berlinie. P rzy tej okazji p. dr Stachy pisze, 
że profesor Ernst lubił siadywać w pogodne noce letnie i godzinami 
patrzeć w niebo. Jednej nocy - jak wspomina dr Stachy - gdy wspól
nie podziwialiśmy niebo wyiskrzone gwiazdami, prof. Ernst zapytał: 

" Fanie Alfredzie, czy zastanawiał się Pan kiedy nad tajemnicą jaźni 
ludzkiej?" 

St. R. Brzostkiewicz 

1\:RONIKA ZAŁOBNA 
Zmarł Leon Wohlfeil 

Dnia 5 grudnia 1962 r. zmarł po ciężkiej chorobie długoletni 
czlonek Gdańskiego Oddziału PTMA - Leon Wohlfeil. Ten zasłu
żony popularyzator astronomii stał się znanym i cenionym· obser
watorem. Prowadząc Stację Obserwacyjną PTMA w Gdańsku-Oli
"Wie był motorem jej rozwoju. Kierowana przez Niego Stacja Ob
serwacji Sztucznych Satelitów Ziemi nr 161 wyróżniała się wśród 
polskich stacji swzególną aktywnością. 

Jego odejście jest bolesną stratą dla całego amatorskiego ruchu 
astronomicznego, któremu Zmarły potrafił nadać naukową rangę. 

Cześć Jego pamięci. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Styczeń 1963 r. 
Merkury przebywa w tym miesiącu na ruebie blisko Słońca i jest prak

tycznie niewidoczny. Wprawdzie na początku stycznia przypada najwięk
sze wschodnie odchylenie Merkurego od Słońca, ale znajduje się on 
w tym cza~ie na części swej orbity poŁo~ej pod płas2'lczyzną ekliptyki 
i w związku z tym zachodzi niewiele później niż Słońce. Rankiem nad 
południowo-wschodnim horyzontem świeci pięknym blaskiem Wenus. 
Wieczorem, zaraz po zachodzie Słońca możemy jeswze próbować odna
leźć Saturna, nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem. Jowisz także 
świeci dość nisko nad horyzontem i zachodzi coraz wcześniej, zatem ob-
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serwacje ruchów jego księżyców będą znacznie utrudnione. W związku 
z tym nie zamieszczamy już wykresu pol:ożeń księżyców Jowisza wzglę
dem tarczy planety, a podajemy tylko w odpowiednim dniu moment ja
kiegoś ciekawszego zjawiska w układzie księżyców Jowisza, jeśli przy
pada ono w czasie dogodnym dla obserwacji. 

Przez całą noc widoczne są w gwiazdozbiorze Lwa trzy planety : Mars 
(gołym okiem), Uran (przez lornetkę) i Pluton (tylko przez wielkie teles
kopy). Szczególnie dogodne są warunki obserwacji Marsa. Mars zbliża się 
teraz do Ziemi i j::tSność jego stale wzra<Jta od -0,5 wielkości gwiazdowej 
w pierwszych dniach stycznia do - 1 wielkości pod koniec miesiąca. Na 
ko1'Jcu kalendarzyka zamieszcwna jest tabelka odległości najbliższych 
planet, a więc Wenus i Marsa ; odległości tych planet od Słońca i Ziemi 
podane są w jednostkach astronomicznych i w milionach kilometrów. 
Z tabelki tej możemy odczytać, kiedy Mars znajdzie się najbliżej Ziemi 
i kiedy w związku z tym w arunki jego obserwacji będą najlepsze. 

Przez większe lunety możemy też poszukiwać dwie planetoidy, jaśniej
szą Iris (około 8.5 wielk. gwiazd.) w gwiazdozbiorze Bliźniąt i słabszą 
Egerię (około 11 wiel.) w Perseuszu. Zaznaczając co noc na mapie nieba 
położenia tych planetek, możemy wykreślić ich pozorne drogi wśród 
gwiazd. W przypadku Egerii , która w polowie miesiąca jest nieruchoma 
w rektascencji i zmienia kierunek swego ruchu na niebie, wykreślimy 
fragment pętli , charakterystycznej dla dróg planet i planetoid w ich po
zornym ruchu wśród gwiazd. 

ld Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle tar
czy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy i zniknie na jej tle 
o 1Sh42m, a jego cień pojawi się o 19h50m. 

2<1 Wieczorem w pobliżu Jowisza nie widzimy dwóch jego księżyców; 
księżyc 2 przechodzi na tle 1 arczy planety, a księżyc l ukryty jest za tar
czą i potem w cieniu planety. Koniec zaćmienia księżyca l obserwujemy 
o 19hl7nl. 

311-4<1 Promieniują Kwadrantydy; radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Wolarza i ma współrzędne: rekt. 15h2Sm, dekl. + 50°. Maksimum 
aktywności przypada 4 stycznia nad ranem i może dochodzić do 45 me
teorów na godzinę. Warunki obserwacji są w tym roku dobre. 

4<1 Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Sło11ca (19°). 
6<1 Na tarczy Jowisza dostrzegamy plamkę cienia jego 3 księżyca. 
9/lOd Tej nocy nastąpi półcieniowe zaćmlenie Księżyca. Zaćmlenie wi-

doczne będzie w Afryce, na Oceanie Atlantyckim, w Europie, Azji, na 
Oceanie Indyjskim i w okolicach bieguna północnego. Podajemy momenty 
poszczególnych faz zjawiska: 

początek zaćmienia 9d22h05m 
największa faza lOllOh20m 
koniec zaćmlenia 10d2h34m 

W Polsce wid•x:zny jest caly przebieg zaćmienia (w Warszawie Księżyc 
wschodzi 9 stycznia o 15h24m, zachodzi 10 stycznia o 7h56m). W czasie 
największej fazy (która nastąpi o północy) Księżyc będzie całkowicie 
pogrążony w strefie pólcienia rzuconego przez Ziemię. Przypominamy, że 
zaćmienie Księżyca może nastąpić tylko w czasie pełni, a widoczne jest 
wszędzie tam, gdzie Księżyc jest w tym czasie widoczny na niebie. 

11<1 Merkury nieruchomy w rektascensji. 
12tl6h Księżyc w złączeniu z Marsem w odległości 2°. 
17d Obserwujemy początek przejścia księżyca l i jego cienia na tle 
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tarczy Jowisza. Księży,c l rozpocznie swoje przejście o 17hl3m, a jego 
cień ukaże się o 18hllm. 

18d Kolo Jowisza dostrzegamy brak jego jednego księżyca: to księżyc l 
przechodzi za tarczą planety, a potem będzie ukryty w jej cieniu. Koniec 
zaćmienia tego księżyca, który pojawi się nagle z prawej strooy (patrząc 
przez lunetę odwracającą) w pewnej odległości od brzegu tarczy planety, 
nastąpi o 17h37m. W tym czasie księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
z lewej strony i skryje się za nią o 18h25m. 

20d20ll Słońce wstępuje w =ak Wodnika, jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 300°. Zaraz po zachodzie Słońca na tarczy Jowisza wi
dać cień jego 2 księżyca; plamka cienia opuszcza tarczę planety o 17h2lm. 
Tego dnia Merkury znajdzie się w dolnym złączeniu re Słońcem. 

2ldl9h Niewidoczne zlączenie Wenus z K!Siężycem. Zakrycie Wenus 
przez tarczę Księżyca widoczne będzie na Oceanie Spokojnym i w Folud
niowej Ameryce. 

23d Wenus w największym odchyleniu zachodnim od Słońca; kąt tego 
odchylenia wynosi 47°. 

24dl8h23m Obserwujemy kooiec zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc 
ten pojawi się nagle z prawej stvony w odległości większej niż śred
nica tarczy planety od jej brzegu. 

25·1 Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne w Południowej Ameryce, 
Centralnej i Połudlniowej Afryce, w południowej części Oceanu Spokoj
nego i Atlantyku oraz na Antarktydzie. Zaćmienie obrączkowe zdarza się 
wówczas, kiedy tarcza Księżyca przesłania tarczę Słońca w takich oko
licznościach, że kątowa średnica tarczy Słońca jest większa od średnicy 
tar,czy Księżyca. W takim wypadku tarcza Księżyca nie może całkCl'Wicie 
zasłonić tarczy Słońca i w czasie największej fazy zaćmienia Słońce wi
doczne jest na niebie w postaci jasnego pierścienia. 

26d Możemy zaobserwować początek zaćmienia 4 księżyca Jowisza. 
Księżyc ten znajduje się wówczas z prawej strony w odległości większej 
niż średnica tarczy planety i zniknie nagle w cieniu planety o 17h2m. 

27d Od 17hl8m na tarczy Jowisza widoczny je.<>t cień jego 2 księżyca. 
Sam księżyc 2 jest niewidocmy na tle tarczy planety i ukaże się dopiero 
o 18h23m. 

28d8h Złączenie Księżyca z Jowiszem w odleglośd 3°. 
3ld Merkury nieruchomy w rektascencji już po raz drugi w tym mie

siącu zmienia kierunek swego ru,chu na niebie. 
Minima Algola (beta Perseusza): styczeń 2d3h55m, 5dOh50m, 7d2lh35m, 

10dl8h25m, 25d2h30m, 27d23h20m, 30d20h5m. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

Data 
1963 

I l 
11 
21 
31 

II 10 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 

od Słońca od Ziemi od Słońca od Ziemi 

j.a. mln km j.a. l mln km j.a. 1mlnkm j.a. mln km 
0.718 107.4 0.505 75.5 1.634 244.3 0.782 117.0 
0.719 107.4 0.580 86.7 1.641 245.4 0.728 108.8 
0.719 107.5 0.656 98.1 1.648 246.3 0.690 103.1 
0.720 107.6 0.732 109.5 1.653 247.1 0.672 100.4 
0.721 107.8 0.808 

l 
120.8 1.658 247.8 0.676 101.0 
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Styczeń 1963 r. SLO NCE --

1h ·czasu 
Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Biały~tok 

Data środk.-europ. 
l 

r. emu l a l a w sch. / zac h . w sch./ zach. wsch./ zach. wsch. l zach. wsch. / zach. w sch. / zach. wsch. / zach . wsch ./ zach. 

m l h m o h m l h m hm hm hm hm hm hm h m hm hm hm hm hm hm hm 
l. l - 3.318 43 -23.1 8 19 15 52 8 03 15 48 7 56 15 56 8 07 15 30 7 39 15 48 7 45 15 33 7 32 15 40 7 41 15 20 

11 - 7.7 19 27 -21.9 8 14 16 0(1 7 58 16 02 7 52 16 07 8 02 15 44 7 37 16 00 7 42 15 46 7 28 15 52 7 37 15 33 
21 -11.22010 -20.1 8 04 16 23 7 50 16 17 7 44 16 24 7 52 16 Ol 7 28 16 15 7 33 16 02 7 20 15 08 7 28 15 49 
31 -134 20 51 -17.6 7 50 16 43 7 36 16 36 7 32 16 40 7 37 16 21 7 16 16 31 7 20 16 20 7 08 16 23 7 14 16 08 

11.10 -14'3 21 321-14.7 732 1701 7 19 16 54 7 16 16 58 7 18 16 42 7 Ol 16 48 7 03 16 39 6 53 16 40 6 56 16 27 
l 

c: 
KSIĘZYC ~ 

1h czasu 1h czasu 1h czasu 

Data środk .·europ. 
Warszawa 

środk. -europ. 
Warszawa 

środk. ·europ. 
Warszawa 

Data Data 

a l a wsch. / zach. a l a wsch./ zach. .a l a wsch. / zach. 

Fazy Księżyca: 

l ~ d h 

Pierwsza kw. I 3 2 
Pełnia I 9 24 

h m l o h m / h m hm o hm / hm hm o h m l h m 
l. l 23 03 -10.0 11 03 ,22 12 1.11 8 20 +19.817 32 8 39 I.Ql 16 15 -16.9 3 33 12 34 

2 23 57 - 5.2 1127 23 31 12 9 14 +17.5 18 40 9 13 22 17 07 -19.3 4 38 13 12 

Ostatnia kw. I 17 22 
Nów I 25 15 
Pierwsza kw. u l 10 

3 o 49 - 0.1 11 50 - 13 lO 06 +14.4 19 49 9 40 23 18 Ol -20.8 5 41 13 58 
4 l 42 + 5.0 12 13 o 51 14 lO 54 +10.7 20 57 lO 03 24 18 58 -21.3 6 37 14 55: 
5 2 36 + 9.8 12 39 211 15 1141 + 6.7 22 03 lO 24 25 19 56 -20.5 7 26 l(! 03 
6 3 31 +14.1 13 08 3 30 16 12 26 + 2.4 23 08r0 42 26 20 54 -18.5 8061718 
7 4 23 +17.6 13 45 4 47 17 13 10 - 1.9 - 11 Ol 27 2152 -15.3 8 39 18 37 
8 5 26 +2o.o 14 29 6 oo 18 13 54 - 6.1 o 14 11 20 28 22 48 -11.2 9 07 19 58 
9 6 25 +21.2 15 24 7 03 19 14 39 -10.1 119111 40 29 23 431- 6.5 9 32 2119 

lO 7 241 +21.1 16 25 7 56 20 15 26 -13.7 2 26 12 05 30 o 37 - 1.3 9 56 22 40 
' 31 l 30 + 3.8 10 18124 00 

Odległość l Srednica Księżyca tarczy 
od Ziemi 

d h l 
Naj m. I 4 9 32~3 
Naj w. I 17 91 29.5 
Naj m. I 29 81 32.5 i t-:~ 

CQ 

.. 
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Styczeń 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

l. l 
11 
21 
31 

MERKURY 

l h czasu 
środk.- europ. 

a. 

hm 
20 05 
20 36 
20 02 
19 28 

o 
-22.0 
-18.0 
- 17.1 
-19.0 l 

Warszawa 

wsch. l zach. 

hm 
9 06 
8 31 
7 12 
6 10 

hm 
16 52 
17 11 
16 02 
14 39 

Można próbować odnaleźć go na 
początku miesiąca wieczorem i pod 
koniec miesiąca rano. Praktycznie 
niewidoczny. 

MARS 
l. l 9 53 +16.8 19 14 lO 19 

11 9 47 +17.6 18 24 9 39 
21 9 37 +18.8 17 27 8 57 
31 9 23 +20.1 Hi 25 8 13 

Widoczny przez całą noc w gwiaz
dozbiorze Lwa (w pobliżu Regu
lusa) jako czerwona gwiazda olwlo 
-0.5 wielkości. 

SATURN 

l. l l 20 50 1-18.5 1 21 2100 -17.9 
11. 10 2109 -17.2 

9 26 
813 
7 Ol 1

18 Ol 
16 56 
15 51 

l. 3 
23 

11. 12 

l. l 
11 
21 
31 

W pierwszych dniach miesiąca mo
żna go jeszcze próbować odnaleźć 
wieczorem, nisko nad pld-zach. 
noryzontern (+ 0.9 wielk. gwiazd.). 
Praktycznie niewidoczny. 

a l w połud. 
NEPTUN 

h m 
14 52.7 
14 54.2 
14 54.9 

Niewidoezny. 

o 
-14 421 

-14 48 
-14 50 

Planetoida 7 IRIS 
731.8 +t701 
7 20.6 +16 51 
7 10.0 +16 47 
701.6 +1646 

hm 
7 27 
6 23 
5 05 

11. 10 6 56.5 +16 48 

o 28 
23 34 
22 43 
21 56 
2112 

Około . 8.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. Opozycja 10 stycznia. 

WENUS 

l 11 czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a a wsch. j zach. 

hm 
15 35 
16 10 
16 50 
17 33 

o 
-15.3 
-17.0 
-18.7 
-20.0 

h m 
3 53 
3 59 
4 09 
4 22 

h m 
13 06 
12 52 
12 42 
12 37 

Widoczna rankiem nad poludnio
wo-wschodnim horyzontem jako 
jasna gwiazda -4.2 wielkości 

22 44 
22 51 
22 59 
23 07 

JOWISZ 
-9.2 10 28 
-8.5 9 50 
-7.7 914 
-6.9 8 40 

20 49 
20 21 
19 53 
19 26 

Widoczny jeszcze wieczorem, ni
sko nad horyzontem. Przebywa 
w gwiazdozbiorze Wodnika (-1.7 
wielk. gwiazd.). 

URAN 

lO 29 l +t0.41 20 27 
lO 27 +10.6 19 05 
lO 24 +10.9 17 42 1

10 18 
8 59 
7 40 

Widoczny przez całą noc w gwia
ldozbiorze Lwa. Dostępny przez 
lornetki (5.8 wielk. gwiazd.). 

a l o l w połud. 
PLUTON 

h m s o h m 
1115 04 +19 40!0 4 03 
1114 11 +19 54.1 2 44 
1112 41 +20 09.5 l 24 

Widoczny w gwiazdozbiorze Lwa 
tylko przez wieltkie teleskopy (14.5 
wielk. gwiazd.). 

Planetoida 13 EGERIA 
4 12.0 +37 35 21 05 
4 05.9 +37 30 20 20 
4 03.8 +37 20 19 38 
4 05.6 +37 12 19 Ol 
4 11.2 +37 07 18 27 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Perseusza. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gw1azd, porównuJąc rysunki~ k1lku 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0) . 
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OBJAŚNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okladki.: Kopula teleskopu Schmidta-Cassegraina 
ufundowanego przez Polską Akademię Nauk i Ministerstwo Szkól Wyż
szych. Teleskop zainstalowany zostal w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu M. Kopernika w Piwnicach pod Toruniem. (Patrz artykuł 
A. W o s z czy k a). 

Znak Zodiaku: Wodnik. 
Druga strona okladki: 
U góry: Pulpit sterowniczy teleskopu Schmidta-cassegraina. Nad pul

pitem pochyl0ny astronom mgr A. B urn i ck i. U dolu: Jedno z pierw
szych zdjęć wykonanych za pomocą nowego teleskopu. Zdjęcie Plejad 
uzyskane w czasie 30-minUJtowej ekspozycji na filmie Ilforda HP3. Naj
słabsze widoczne gwiazdy mają wielkość gwiazdową 17-18. 

Trzecia strona okladki: Rycina tytułowa dzieła Jana H e w e l i u s z a 
"Prodromus Astronomiae cum Catalogo fixarum et firmamentum Sobies
cianum", Gdańsk 1690 r. W tym właśnie dziele na str. 115 pisze Hewe
liusz o okolicznościach, które sklonily go do umieszczenia na niebie 
"Tarczy Sobieskiego". Na rycinie widzimy siedzącą przy stole Uranię 
w otoczeniu sześciu astronomów (pierwszy od lewej to Heweliusz). 

Czwarta strona okladki: Teleskop Schmidta--Cassegraina uruchomiony 
3 października 1962 r. w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach 
pod Toruniem. średnica zwierciadła głównego wynosi 90 cm, średnica 
plyty korekcyjnej 60 cm, ogniskowa 1,8 m. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Styczeń 1963 r. 

Biała Podlaska - Powlatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kilińsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wewn. 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. 

Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 (Zofia Piaskowska). Pokazy nieba w każdą 
pogodną sobotę po porozumieniu się z St. Brzostkiewiczem (ul. M. Konop
nickiej 78). 

Frombork - Sekretariat w lokalu własnym przy ul. Katedralnej 21, czynny we 
wtorki i piątki w godz. 18-20. Zebrania odbywają się w ka:l:dy drugi czwartek 
miesiąca. Pokazy nieba w ka:l:dy 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. 
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 ka:l:dy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (tel. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Rynek 8, teł. 78. Pokazy 
nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listow
nie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat l biblioteka 

czynne w każdy poniedziałek 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-ci - 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 siE: w każdy pogodny wieczór z wyjąt
kiem niedziel 1 świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

l.ódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki 1 czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki 1 soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostatnią środE: miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów 
w prasle (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 siE: w Muzeum Mazurskim, I plE:tro, tel. 24-74 
(W. Radzlwonowlcz). Zebrania wraz z odczytami l pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16--18. Pokazy 
nieba w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piE:tro. 

Oświęcim - ul. Wł. Jagleny 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną 
środE: od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumieniem się 
z T. Szufą - OświQcim, ul. Młyńska 7. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka 
czynne we wtorki l czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s<liflerska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katet\ra Fizyki Polltechnikl Szczecińskiej, 
Al. Plastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają siE: 
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumleniu się 
z T. Rewajem. 

Szczccinelł: - Siedziba w lokalu własnym przy ul. T. Kościuszki 10, m. 3. Pokazy 
nieba odbywają się w kopule obserwacyjnej na budynku, w którym mieści 
slE: loltal 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 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 plE:tnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Piotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) tel. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 1 11t-19. 
Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarium 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 
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MICHAL KAMIEŃSKI - Krak ó w 

KOMETA DAWIDA 

Summary. In his prelirninary popular account the authar states that, 
in accordance with Norling's hypothesis King David's vision of an angel 
with a sword in his hand could be the apparition of Halley's COIIllet 
about 1010 B. C. This enabled Norling to fix the year of lying the found
ation of the first temple in Jerusalem. 

p e 310M e. ABTOp llO,[IaeT - B nonyJISipHOM M3JI0:1KeHMM - npe,[IBa
pMTeJibHbie pe3yJihTaTbi CBOMX JI!CCJie,[IOBaHMU, KOTOphie llO,LITBep:H~:,[Ia!OT 

npe.z:~noJJo:H~:eHHe HopJIMHra, '!TO BM,LieHMe LlapeM )J;aBM,LIOM aHreJia c Me
'IOM B pyKe, 6biJIO llOHBJieHMeM KOMeTbi raJIJieSI B 1010 r. ll. H. 3. 

Starożytni kronikarze, pisząc swoje kroniki i zapiski przeważ
nie ku chwale swych władców i ich zwycięskich podbojów, 

mieli też piękny zwyczaj notowania różnych niecodziennych 
zjawisk zachodzących na Ziemi lub na niebie, jak zaćmienia 
Słońca, trzęsienia Ziemi, deszcze gwiazd spadających, a przede 
wszystkim pojawienia się komet. Notatki takie są nieraz bardzo 
szczegółowe, talk że umożliwiają obecnie identyfikację wielu 
komet, które pojawiły się w tych odległych czasach w pobliżu 
Ziemi. 

Niestety, ze wszystkich znanych nam komet, drogę tylko jed
nej z nich możemy prześledzić wstecz, aż do starożytności. Jest 
nią słynna kometa Halleya. Powraca ona do Słońca z głębin 
przestrzeni międzyplanetarnej, spoza orbity Neptuna, przecięt
nie co 76,9 lat. Okres jej obiegu naokoło Słońca waha się 
w granicach 74,7 do 79,6 lat z powodu zakłóceń w jej ruchu, 
spowodowanych głównie przez Jowisza i Saturna. Kolejne 
ukazania się tej jasnej, łatwo zauważalnej komety stanowią jak 
gdyby słupy milowe na bezdrożach chronologii starożytnej, 
umożliwiając umiejscowienie w czasie zdarzeń, które zaszły 
w ubiegłych stuleciach, a nawet tysiącleciach. 

Należy jednak bardzo ostrożnie opierać się na zapiskach kro
nikarzy, gdyż gwoli upiększenia swych notatek przepisywali 
oni nieraz od swych poprzedników co ciekawsze zdarzenia, 
przenosząc je w czasie o kilkaset nawet lat naprzód. Część ta
kich powikłanych notatek odnoszących się do komet została 
już sprostowana w różnych pracach autora. 

Otóż spośród takich nieraz bardzo zagmatwanych notatek 
kronikarskich lub ksiąg starożytnych piękny wyjątek stanowią 
Księgi Starego Testamentu. Tekst ich prawie nie ulegal zmia
nom na przestrzeni stuleci, jak to wynika z porównania obec
nego ich brzmienia z odtworzonym na podstawie starożytnych 
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tekstów znalezionych kilka lat temu w okolicach Morza Mar
twego. W księgach tych znajdują się - nieliczne co prawda -
opisy pewnych zjawisk na niebie, które można uważać za no
tatki o pojawieniu się komet. Do nich odnoszą się np. wizja 
Abrahama "pałającego pieca" (Genesis XV, 27) identyfikowana 
przez M. Kam i e ń ski e g o jako ukazanie się komety Hal
leya w roku 1783 p. n. e., lub wizja proroka Jeremiasza (I, 13, 
14) identyfikowana przez M. V i l i e w a z ukazaniem się ko
mety Halleya w roku 662 p. n. e. 

G. N orli n g pierwszy spośll:'ód astronomów wykazał, że wi
zję Dawida w Starym Testamencie "anioła z mieczem ognistym" 
można także wytłumaczyć pojawieniem się komety Halleya. 
Opierając się na pierwszych obliczeniach M. Kamieńskiego, po
dających lata przejść komety Halleya przez perihelium, Norling 
stwierdził, że data założenia kamienia węgielnego pod pierwszą 
świątynię w Jerozolimie*) przypada na rok 1005 p. n. e., a za
kończenie budowy tej świątyni - już za czasów Króla Salo
mona - przypada na jesień roku 989 p. n. e. 

Jednak data rozpoczęcia i ukończenia budowy świątyni wy
znaczona przez G. N orlinga musi ulec niewielkiej zmianie, a to 
głównie na podstawie dalszych definitywnych badań dokona
nych nad latami ukazania się komety Halleya. M. Kamieński 
opublikował w Acta Astronomica (Vol. 11, p. 4) tablicę, w której 
są zestawione wszystkie momenty przejść komety Halleya przez 
perihelium poczynając od 1910 roku wstecz do roku 9540 
p. n. e. Dwudzieste czwarte przejście tej komety przez perihe
lium, liczone wstecz od roku 837 n. e. przypada na dzień 5 
lutego 1010 roku p. n. e. 

Dzień równonocy wiosennej przypadał wówczas 21 marca 
(nowego stylu). W dniu tym Ziemia znajdowała się w punkcie 
T 0 swej orbity (rys. 1). Część eliptycznej orbity komety leżąca 
nad płaszczyzną ekliptyki (płaszczyzną orbity Ziemi) jest na 
rysunku zakreskowana. Orbita komety przecina płaszczyznę 
ekliptyki w swym węźle wstępującym M i wznosi się nad eklip
tykę w płaszczyźnie nachylonej do niej pod kątem 18°. Peri
heliurn P znajduje się w odległości w = <t MSP od węzła. Dalej 
orbita przecina płaszczyznę ekliptyki w wę3le zstępującym '(.5' 
i obniża się pod ekliptyką. Według obliczeń L. Z aj d l er a, 
dla epoki 1010 p. n. e. elementy położenia orbity komety Hal
leya były: M= 17, 0 5, w = 108, 0 4, i = 162, 0 0. 

*) Król Dawid, widząc na niebie "anioła z mieczem ognistym", pasta~ 
nowil dla przebłagania Jahwego ~budować w Jerozolimie świątynię. Tak 
więc data rozpoczęcia budowy świątyni wiąże się z datą pOljawienia ko· 
mety na niebie. 
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Ziemia - od chwili równonocy wiosennej 21 marca (punkt 
T

0 
na rys. l) - przesunęła się po swej orbicie aż do punktu 

T '(5', leżącego na przecięciu linii węzłów orbity komety i orbity 
Ziemi; w punkcie T'(5' Ziemia znalazła się 8 kwietnia. Z dru
giej strony, kometa po przejściu przez perlheliurn P w dniu 
5 lutego, potrzebowała jeszcze 31 dni aby dojść do swego węzła 
dolnego. Znalazła się tam w pierwszej polowie marca. Wynika 
stąd, że znajdowała się ona wówczas blisko Ziemi i jej ruch 

--
Rys. l. Orbita komety Halleya w pobliżu orbity Ziemi w czasie przejścia 

komety przez perihelium w roku 1010 p. n. e. 
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geocentryczny na niebie był bardzo szybki, przekraczający 
10° na dobę. 
Powyższe rozważania i obliczenia potwierdzają w ogólnych 

zarysach koncepcję G. Norlinga, że wizja Dawida "anioła z mie
czem ognistym" mogła być opisem pojawienia się komety Hal
leya. Autor niniejszego artykułu, dla wzmocnienia tej koncep
cji, przejrzał dzieła L u b i e n i e c k i e g o i P i n g r e' a o ko
metach. U Lubienieckiego nie ma żadnych śladów opisu tego 
zjawiska, natomiast u Pingre'a (I, p. 251) jest następująca no
tatka: "W roku - 1001 (tzn. 1002 p. n. e.) światlo Księżyca 
bylo o wiele więcej jasne niż zwykle. Ponadto to cialo niebie
skie, podobne do komety, rzucało długi promień aż do gwiazdo
zbioru Lwa." (tłumaczenie M. K.). 

Z poprzednich prac autora wynika, że moment przejścia ko
mety Halleya przez perihelium nie może być (dla owych cza
sów) wyznaczony dokładniej niż do 0,1 roku, tzn. do kolo 36 dni. 
Zatem kometa mogla się znaleźć w węźle zstępującym swej 
orbity 'j)~ w dniu 6 kwietnia, a więc byłaby wtedy prawie że na 
linii łączącej Słońce z Ziemią. W parę dni później Ziemia prze
sunęła się nieco na swej orbicie poza punkt T?J, a około poło
wy maja Księżyc widoczny był obok głowy komety. Obserwo
wana z Ziemi miała wówczas swój warkocz skierowany właśnie 
do konstelacji Lwa. 

W literaturze astronomicznej nie ma żadnych wskazówek po
zwalających identyfikować kometę u Pingre'a na rok 1002 
p. n. e. z kometą Halleya, a tym bardziej z kometą Dawida. 
Co prawda, kometa u Pingre'a na rok 1002 p. n. e. jest o 8 lat 
późniejsza niż kometa Dawida z roku 1010 p. n. e., jednak 
chronologia u Pingre'a jest bardzo często niedokładna o lat 
kilkanaście, lub nawet więcej, jak to było wykazane przez 
autora w jego poprzednich pracach. 

Z naukowego punktu widzenia kronikarze Biblii oddali wiel
ką przysługę astronomii, gdyż odtworzenie ich notatek pozwala 
stwierdzić, że moment przejścia przez perihelium komety 
Halleya (związany z kometą Dawida), podany przez autora 
w Acta Astronomica jest dostatecznie dokładny, a to dlatego, 
że w innym wypadku w omawianym okresie kometa miała by 
swój warkocz skierowany do innej konstelacji. 
Powyższe rozważania mają charakter prowizoryczny; do

kładne ich wyniki będą opublikowane w "Postępach Astro
nomii". 



38 URANIA 

ANDRZEJ MARKS -Warszawa 

TEMAT "KSIĘZYC" NA XIII KONGRESIE 
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI ASTRONAUTYCZNEJ 

Księżyc jest ciałem niebieskim, które z pewnością najwcze~ 
śniej zostanie osiągnięte przez człowieka. Nic dziwnego, że 

znajduje się on obecnie w centrum zainteresowania astronautów. 
Dotyczy to nie tylko technicznej strony podróży na Księżyc, 
ale także lepszego poznania jego przyrody. Znalazło to swój 
wyraz na XIII Kongresie Międzynarodowej Federacji Astro
nautycznej, który odbył się w dniach od 23 do 29 września 
1962 r. w pięknej miejscowości wypoczynkowej na wybrzeżu 
Morza Czarnego, Złote Piaski koło Warny w Bułgarii. 

Tematyka księżycowa była rozsiana w referatach różnych 
Sekcji Naukowych, które niejednokrotnie obradowały równo
cześnie, niemożliwością było więc wysłuchanie wszystkich r~ 
feratów w których wspominano o Księżycu. Niezależnie od 
tego jednak pewna grupa referatów (około 9%) dotyczyła tylko 
Księżyca. Referaty o tej tematyce przedstawione zostały na 
Sekcji Zjawisk Księżycowych i Słonecznych, której Sesja od
była się w godzinach przedpoludniowych w dniu 26 września. 
Obradom jej przewodniczył radziecki prof. V. K. P rok o
f i e w z Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. 

Pierwszy z referatów na tej sesji opracowany przez uczonych 
amerykańskich R. L. K o v a c h a i R. E. C ar r a dotyczył 
badania struktury wnętrza Księżyca na podstawie pomiaru 
częstotliwości fal sejsmicznych wywoływanych przez trzęsienia 
gruntu pochodzenia tektoniczno-plutonicznego względnie m~ 
teorytowego. Uczeni ci analizują trzy modele Księżyca: 

l) jednorodna bryła skalista o promieniu 1738 km i średniej 
gęstości 3,33 g/cms; 

2) bryła o średniej gęstości jak wyżej, ale o gęstości rosnącej 
ku środkowi pod wpływem wzrastającego ciśnienia; gęstość 
warstw przypowierzchniowych zakłada się w tym modelu jako 
3,28 g/cm3 ; 

3) bryła o średniej gęstości 3,33 g/cm8, ale z niewielkim 
ciężkim jądrem. 
Wychodząc z tych założeń autorzy obliczyli okres oscylacji 

'dla fal podłużnych i poprzecznych. W wyniku swych rozważań 
dochodzą oni do wniosku, że już z pomiaru okresu oscylacji fal 
sejsmicznych można będzie określić wewnętrzną budowę Księ
życa. W związku z tym w wysyłanej na Księżyc aparaturze 



URANIA 39 

wystarczające będzie umieszczenie sejsmografu, grawimetru, 
lub chyłomierza mierzącego wyłącznie okres oscylacji fal sej
smicznych, a nie potrzeba będzie na razie mierzyć innych pa
rametrów fal sejsmicznych. Oczywiście ma to duże znaczenie 
dla uproszczenia budowy aparatury, a więc zmniejszenia jej 
rozmiarów i masy. Jak wiadomo amerykańskie statki kosmicz
ne typu "Ranger", które mają być pierwszymi umieszczonymi 
na Księżycu w sposób łagodny, wysłanymi z Ziemi urządzenia
mi, mają stosunkowo niewielki udźwig. 

W trzecim referacie tej sesji, amerykańscy uczeni D. R. 
C h a p m a n i K. H. L a r s e n przedstawili swe poglądy na 
temat księżycowego pochodzenia tektytów. Wniosek swój opie
rają oni na bardzo szczegółowym eksperymentalnym i teore
tycznym zbadaniu zagadnienia. 

W pierwszym rzędzie przeprowadzili oni w ponaddźwięko
wym tunelu aerodynamicznym szereg doświadczeń, wytwarza
jąc w sposób sztuczny bryłki materiału o niemal identycznym 
ukształtowaniu i strukturze jak tektyty z grupy australitów. 
Stanowiło to pierwszy dowód, że tektyty mogły nadciągnąć 
z przestrzeni kosmicznej i że swą obecną formę uzyskały w cza
sie ruchu z kosmiczną prędkością w górnych warstwach atmo
sfery. W czasie tych doświadczeń okazało się, że pierwotnie 
tektyty musiały mieć postać sferyczną. Stwierdzenie tego faktu 
doprowadziło obu uczonych do wniosku, że tektyty mogły po
wstać tylko przy zastyganiu roztopionego materiału wyrwanego 
z gruntu jakiegoś ciała niebieskiego pozbawionego atmosfery. 

Opierając się o te dwa fakty Chapman i Larsen przystąpili 
do dokładnego doświadczalnego wyznaczenia w jaki sposób 
musiały się poruszać wpadające do ziemskiej atmosfery tek
tyty, aby przybrać charakterystyczną dla nich postać. Doświad
czalne wyznaczenie cech charakterystycznych orbit tektytów 
pozwoliło następnie na drodze analitycznej obliczyć, że pocho
dzą one z Księżyca. Zdaniem autorów zostały one wyrzucone 
z Księżyca przez uderzenia wielkich, kraterotwórczych meteo
rytów. 

Autorzy tego interesującego referatu zwracają uwagę, że 
wniosek ich ma duże znaczenie dla badań Księżyca, gdyż w przy
padku stwierdzenia jego słuszności tektyty stanowiły by próbki 
materii księżycowej. Jednocześnie obaj uczeni podali wyniki 
szczegółowej analizy chemicznej, fizycznej i mineralogicznej 
tektytów wykazującej, że ich skład różni się nieco od składu 
podobnych minerałów ziemskiego pochodzenia. 

Następny referat opracowany przez uczonego amerykańskiego 
L. R o b er t s a dotyczył teoretycznego i praktycznego zbada-
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nia zjawisk, które towarzyszyć będą lądowaniu i startowi rakiet 
na powierzchni Księżyca, przy założeniu, że powierzchnia 
naszego satelity pokryta jest warstwą miałkiego pyłu. Aczkol
wiek założenie to może nie być słuszne, ponieważ część uczo
nych skłania się ku hipotezie, że powierzchnia Księżyca po
kryta jest porowatą szlaką pochodzenia meteorytowego o twar
dej strukturze, niemniej jednak badania Robertsa mogą mieć 
duże praktyczne znaczenie dla kosmonautyki. Uczony ten zba
dał doświadczalnie i analitycznie trzy zagadnienia: 

l) gazodynamikę wyrzuconego z powierzchni gruntu Księ
życa obłoku pyłu i jego oddziaływanie na rakietę; 

2) mechanizm erozji gruntu księżycowego pod wpływem 
strumienia gazów odrzutowych wylatujących z dyszy rakiety; 

3) widzialność poprzez obłok pyłu. 
Ostatni referat w tej sesji opracowany został przez uczonych 

amerykańskich C. H. P et t e n g i l l a i J. C. H e nr y e g o. 
Dotyczył on otrzymania echa radarowego od otoczenia krateru 
księżycowego Tycho. Radar Księżycowy doszedł już więc do 
takiej perfekcji, że można uzyskiwać echo radarowe od okre
ślonego obszaru powierzchni naszego satelity, co może mieć 
duże znaczenie dla badań Księżyca i sterowania rakiet księży
cowych. 
Wśród referatów przedstawionych na tej sesji duże zaintere

sowanie wzbudził referat uczonego radzieckiego B. Y. L e
v i n a odczytany w streszczeniu przez Kalinkova, dotyczący 
nowej hipotezy meteorytowego wyjaśnienia ukształtowania po
wierzchni Księżyca. Zdaniem Levina Księżyc powstał z obłoku 
drobnych bryłek materii krążących wokół Ziemi. Pod wpły
wem sił grawitacyjnych nastąpiło stopniowe skupienie się tych 
bryłek w jedno ciało. Nastąpiło to w malej odległości od Ziemi, 
gdzie obłok materii mial największą gęstość, po czym Księżyc 
zaczął się oddalać od Ziemi na skutek działania sił przypły
wowych wywoływanych przez naszą planetę. Levin wydziela 
trzy okresy bombardowania Księżyca przez meteoryty: 

l) Bombardowanie podczas kondensowania się obłoku w jed
ną bryłę. Trwało ono 300+500 milionów lat. Szybkość spada
jących na Księżyc brył była jednak niewielka. 

2) Bombardowanie w czasie oddalania się Księżyca od Ziemi 
na skutek czego zgarniał on materię z zewnętrznych partii 
wokółziemskiego obłoku cząstek. Trwało ono 1.--;-2 miliardy 
lat. Wówczas wnętrze Księżyca było już półpłynne na skutek 
nagrzewania przez rozpad pierwiastków promieniotwórczych. 
W związku z tym uszkadzanie zewnętrznej skorupy Księżyca 
powodowało wypływy lawy. 



URANIA 41 

3) Bombardowanie przez meteoryty, planetoidy i komety 
·czyli przez ciała pochodzące z przestrzeni wokółsłonecznej . Bom
bardowanie to trwa do dziś i w jego wyniku na obszarze mórz 
księżycowych będących stwardniałymi wylewiskami lawy po
wstają nowe kratery, przy czym szybkość spadających na Księ
życ brył materii jest bardzo wielka. W związku z tym powstają 
niezwykle gwałtowne wybuchy, toteż wiele kraterów otoczo
nych jest daleko sięgającymi od nich świetlistymi smugami 
stanowiącymi wyrzućoną z tych k;raterów materię (tak zwane 
kratery promieniste). Jak wiadomo, są to kratery młode, gdyż 
ich jasne dna i smugi nie zostały jeszcze pokryte ciemną szlaką 
pochodzenia meteorytowego, która pokrywa pozostałą część 
Księżyca, a poza tym mają one bardziej postrzępiony relief nie 
zniszczony jeszcze erozją wywoływaną przez małe meteoryty 
i zjawiska termiczne. Gęstość rozmieszczenia na powierzchni 
Księżyca tych powstałych w trzecim okresie kraterów, zgadza 
się z przestrzenną gęstością materii w ·przestrzeni kosmicznej 
i wynikającą z niej częstotliwością spadku na Księżyc kratero
twórczych brył materii. 

W swym referacie Levin dał krótki przegląd rozwoju hipo
tezy meteorytowej. Zwraca on przy tym uwagę na to, że jej 
twórcy popełnili błąd twierdząc, że wszystkie kraterotwórcze 
meteoryty spadały z kierunków prostopadłych do powierzchni 
Księżyca, to znaczy, że ich początkowa prędkość względem 
Księżyca była nieznaczna, a spadek wywoływany był tylko 
przez oddziaływanie grawitacyjne naszego satelity. Dopiero 
w 1928 r. C i f for d zwrócił uwagę na wybuchowy charakter 
zjawisk powstających w czasie zderzeń meteorytów z Księży
cem, a wówczas koliste kratery powstają także przy spadku 
meteorytów o trajektoriach nachylonych względem powierzchni 
gruntu księżycowego. W 1949 r. B a l d w i n rozwinął ten 
pogląd i wykazał, że proporcje geometryczne kraterów księży
cowych odpowiadają ziemskim kraterom meteorytowym i in
nym kraterom powstałym w wyniku wybuchów. 

W referacie swym Levin obala także niektóre z zarzutów wy
suwanych przeciw hipotezie meteorytowej. 

Jeden z tych zarzutów opiera się o fakt, że jeśli w kształto
waniu powierzchni Księżyca tak wielki wpływ wywarły zja
wiska meteorytowe, to winny one były wywrzeć podobny 
wpływ na kształtowanie powierzchni Ziemi, która znajduje 
się przecież w bezpośrednim kosmicznym sąsiedztwie Księ
życa. Levin zwraca jednak uwagę, że intensywne meteorytowe 
bombardowanie powierzchni Ziemi zakończyło się około l mi
liard lat przed uformowaniem zewnętrznej skorupy Ziemi, 
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toteż p<:>wstanie tej skorupy zatarło jego ślady. Ślady pozmeJ
szego, mniej już intensywnego bombardowania meteorytowego 
prędko zacierane są przez wietrzenie, a uderzenia wielkich 
nawet meteorytów w powierzchnię Ziemi bardzo silnie osłabia
ne są przez atmosferę. 

Levin rozprawia się także z przytaczanym niekiedy jako ar
gument przeciw hipotezie meteorytowej faktem, że niektóre 
małe kratery tworzą czasem grupy zorientowane w pewien spo
sób geometryczny, co ma świadczyć o ich powiązaniu ze zjawi
skami we wnętrzu Księżyca, a więc o plutonicznym ich charak
terze. Levin zwraca jednak uwagę, że kratery te powstały 
prawdopodobnie w ten sposób, że zostały wybite w powierzchni 
Księżyca przez bryły materii wyrzucane z wielkich kraterów 
w czasie towarzyszących ich powstawaniu gwałtownych wy
buchów. Nic dziwnego, że kraterki takie najczęściej obserwuje 
się wokół wielkich kraterów i że niekiedy tworzą one łań
cuszki ciągnące się od krateru macierzystego. Za tym poglądem 
Levina przemawia fakt, że niekiedy te łańcuszki kraterów po
wiązane są ze smugami. 

O meteorytowym charakterze wielkich kraterów świadczy 
także fakt, że są one rozrzucone po powierzchni Księżyca 
w sposób przypadkowy. Oczywiście Levin bynajmniej nie 
twierdzi, że na Księżycu w ogóle nie ma kraterów pochodzenia 
plutonicznego, jest jednak zdania, że główną siłą, jaka kształ
towała powierzchnię Księżyca, były zjawiska egzogenne. 

KRONIKA 

Pola magnetyczne w mgławicach planetarnych 
W różny sposób poznajemy obecność pól magnetycznych we wszech

świecie. Na Ziemi mierzymy te pola za pomocą igły magnetycznej lub 
urządzen opartych o zjawiska elektromagnetyczne. Na Słońcu badamy 
natężenie pula magnetycznego za pomocą analizy widmowej, w oparciu 
o zjawisko Zeemana. W podobny sposób mierzymy i wykrywamy ma
gnetyzm gwiazd. W materii międzygwiazdowej poszukujemy zjawisk 
polaryzacji światła, występującej wszędzie tam, gdzie występują zjawi
ska magnetyczne. Ale można jeszcze w jeden sposób, bardziej może po
średni, ale chyba także dość pewny, wnosić o obecności pól magne
tycznych, rozważając równowagę utworów gazowych lub zbiorowisk 
gwiezdnych. Wyobraźmy sobie, że istnieje jakaś kula gazowa, np. gwiazda. 
O tym, czy jest ona w równowadze, tzn. czy może egzystować nie roz
padając się, decydują jej wymiary, masa, temperatura - w ogóle zasób 
energii potencjalnej wynikającej z grawitacji i energii kinetycznej po
chodzącej od ruchu gazów, ruchu atomów powodowanego wysoką tem
peraturą i ruchu obrotowego kuli gazowej . Jeżeli taką kulę będącą 
w równowadze "zaopatrzymy" w pole magnetyczne, to okaże się, że przy
będzie jej zasób energii powodujący takie zmniejszenie stabilności, że 
przy dostatecznie silnych polach magnetycznych kula taka może zacząć 
pęcmieć i stale zwiększać swoje wymiary, deformując się jednocześnie. 

, 
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Takie zagrożenie równowagi u gwiazd jest na ogół malo prawdopo-
dobne. Możliwość zachwiania równowagi jest proporcjonalna do kwa
dratu promienia gwiazdy i do natężenia pola magnetycznego. Tak np. 
u jednej z gwiazd, dla której B a b c o c k zmierzył pole magnetyczne 
rzędu 1000 gaussów, a której masa jest bliska 4-krotnej masie Słońca, 
a średnica jest 5 razy większa niż Słońca, zakłócenie równowagi mo
globy wystąpić dopiero wtedy, gdyby gwiazda była magnesem o sile 
10 milionów gauss6w. Ale już gwiazda typu widmowego S o masie 
równej 15 mas Słońca i średnicy około 300 razy większej niż średnica 
Słońca, zaczęłaby rozszerzać się przy natężeniu pola magnetycznego 
równym około 30 000 gaussów, a wiemy że są gwiazdy mające eonaj
mniej tak silne pole magnetyczne. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że korona sloneczna pod tym wzglę
dem jest zupełnie stabilna, gdyż występujące na Słońcu pole magne
tyczne jest zbyt slabe, żeby powodować jej rozszerzanie (rozszerzanie 
korony ohserwujemy wprawdzie, ale przyczyny są zupełnie inne). Jesz
cze bardziej stabilne są pierścienie cząstek zjonizowanych otaczających 
Ziemię (pierścienie Van Allena). Naruszyloby ich równowagę dopiero 
takie pole magnetyczne ziemskie, które byłoby tysiące razy silniejsze od 
tego, jakie wykazują pomiary. 

Utworami, które mogą już przy minimalnych polach magnetycznych 
stać się niestabilnymi, są natomiast mgławice planetarne. Wykazał to 
ostatnio G. A. G u r z a d i a n z Biurakańskiego Obserwatorium. Przy 
masie otoczki mgławicowej mgławicy planetarnej równej 0,1 masy Słońca 
i średnicy równej około 20 000 jednostek astronomicznych, wystarczy 
pole magnetyczne rzędu jednej milionowej gaussa, żeby spowodować 
jej stale rozszerzanie się. Z bardziej szczegółowych rozważań można 
jeszcze w przybliżeniu określić kształt takiej mgławicy, nadawany jej 
przez pole magnetyczne. Zakłócenie równowagi powinno być największe 
na biegunach magnetycznych, mniejsze na równiku. Stąd silniejsze wy
ciągnięcie w kierunkach biegunowych i klepsydrowaty ksztalt całej 
mgławicy, obserwowany rzeczywiście w niektórych przypadkach. W za
leżności od perspektywicznego skrócenia i od stosunku sił grawitacyj
nych do sił magnetycznych kształty mgławic planetarnych mogą być 
bardzo różne, tak że wiele form obserwowanych rzeczywiście daloby się 
Wytłumaczyć obecnością dwubiegunowego pola magnetycznego. Natu
turalnie nie wszystko tłumaczy pole magnetyczne, ale wydaje się, że 
idea Gurzadlana jest w zasadzie słuszna i że wskazał on dobrą drogę 
badania przyczyn wielorakości form mgławic planetarnych. 

J. Mergentaler 

Konferencja heliofizyczna na Kalatówkach 

W dniach od 16 do 19 października 1962 r. odbyła się na Kalatówkach 
kolo Zakopanego konferencja poświęcona heliofizyce i magnetodynamice. 
Wzięli w niej udział, jak i w zeszlorocznej konfrencji o tej samej te
matyce, astronomowie z Czechosłowacji i z Polski. Treścią konferencji 
był roboczy przegląd badań zjawisk zachodzących na Słońcu, rozpatry
wanych pod różnymi aspektami. Przedstawione zostały prace dotyczące 
erupcji słonecznych, ich analizy spektralnej, powiązania z promieniowa
niem kosmicznym i pmmieniowaniem radiowym (zagadnieniem zwią
zanym z polami magnetycznymi plam słonecznych). Zreferowano też 
szereg prac omawiających problemy instrumentalne badań Słońca. 
Obrady były nadzwyczaj owocne i toczyły się w szczególnie serdecznej 
i przyjaznej atmosferze. Następna konferencja odbędzie się za dwa lata. 

K. M. K. 
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Nowe ciała niebieskie i loty kosmiczne 

Astronautyka stooowana - bo taki termin pojawił się na lamach wy
dawnictw naukowych - nadal wykazuje żywą działalność. W okresie 
od maja do października 1962 r. ulokowano na orbitach 27 satelitów i 2 
planetoidy. W sumie w ciągu pól roku w przestrzeni kosmicznej przy
było 29 obiektów, czyli średnio jeden na 6 dni. Omówimy krótko po~ 
szczególne pozycje. 

Najwięcej, bo 11, pojawiło się tajnych satelitów amerykańskich, o któ
rych wiemy tylko tyle, że krążą po orbitach polarnych, w skutek czego 
"kontrolują" cały glob ziemski. Z serii satelitów naukowych należy 
wymienić: 7 radzieckich "Kosmosów" (V-XI), kanadyjski "Alouete" 
oraz amerykański "Explorer" (XIV) i "Telstar"; wszystkie badają jo
nosferę, kładąc szczególny nacisk na promieniowanie kosmiczne. "Ti
rooy", to satelity meteorologiczne dostarczające masowo telewizyjnych 
zdjęć aktualnych układów chmur w różnych częściach globu (np. "Ti
rosy" I-IV dały ich ponad 100 tysięcy). 

Za udany eksperyment należy uważać satelitę "Telstar" (masa 77 kg), 
który umożliwia łączność telewizyjną (także barwną) poprzez Atlantyk 
oraz łączność radiofoniczną w ilości 6000 równoczesnych rozmów. "Tel
star" zawiera 1000 tranzystorów i 1500 diod. Baterie słoneczne o 3500 
miniaturowych fotokomórkach wzmacniają otrzymane z Ziemi impulsy 
radiowe miliard razy. 

Sztuczna planetoida nr 6, "Mariner II" (masa 202 kg), minęła w nie
wielkiej odległości planetę Wenus w polowie grudnia 1962 r. i podawala 
parametry fizyczne przestrzeni kosmicznej na trasie Ziemia-Wenus. 
Natomiast "Ranger V" przebiegł wprawdzie nad powierzchnią Księżyca 
w odległości 720 km i przerodził się w sztuczną planetoidę nr 7, lecz 
planu zadań nie wykonał z powodu defektu w systemie baterii słonecz
nych. 

Vl omawianym okresie zostały także dokonane loty człowieka wokół 
Ziemi. Wystartowały 4 statki kosmiczne: "Aurora 7" (3 okrążenia Ziemi 
przez M. Carpenter a), "Sigma 7" (6 okrążeń przez W. S c h i r r a), 
"Wostok III" (64 okrążenia A. N i kol aj e w a w ciągu 4 dni) i "W o
stok IV" (48 okrążeń P. P o p o w i c z a w ciągu 3 dni). Zasobniki "Mer
kury" uiywane przez astronautów amerykańskich są to właściwie odpo
wiednio przystosowane kabiny wysokościowych samolotów odrzutowych 
o masie startowej około 1.2 tony. Kabiny "Wostoków" są specjalnie 
budowane dla lotów człowieka w kosmos i posiadają masę starto·wą 
około 5 ton. 

Na osobne omówienie zasługuje zespołowy lot "Wostoków" III i IV, 
który można uważać za pierwszą udaną próbę spotkania na orbicie. 
Gdy "Wostok III" przelatywal nad kosmodromem w Bajkonur, wystrze
lono w dobranym z dokładnością do 0.1 sekundy momencie ("Wostok 
III" byl wówczas pod horyzontem) "Wostoka IV", lokując go na bliźnia
czej orbicie 120 km przed "Wostokiem III". Ponieważ orbita "Wostoka 
IV" wypadła nieco obszerniejsza, przeto wkrótce zaznaczył się jego 
"dryf" i astronauci minęli się niebawem w odległości 6.5 km. Dystans 
ten narósł pod koniec lotu do 2850 km. 

Astronautyka radziecka ma za sobą w sumie 8 powrotów zasobnika 
z orbity (3 "Sputniki", l "Kosmos" i 4 "Wostoki"), amerykańska zaś 15 
(10 "Discovererów" i 5 kabin "Merkury"). 

J. Gadomski 
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OBSERWACJE 

Zmiany amplitudy R Lyrae 
"Nieregularności" zmian blasku gwiazd zmiennych półregularnych po

legają nie tylko na nierównych obserwowanych odstępach czasu między 
maksimami lub minimami, ale również na ustawicznych zmianach formy 
krzywej blasku. Ulega więc zmianom postać krzywej, zmienna też jest 
amplituda. Zmiany amplitudy mogą mieć charakter przypadkowy albo 
też są (mniej lub więcej dokładnie) zjawiskiem cyklicznym. 

Niżej podajemy wstępne wyniki związane z badaniami zmian ampli
tudy gwiazdy R Lyr. Materialy obserwacyjne obejmują: 2552 obserwacje 
z lat 1908-1925 (B. Ok u n i e w 1)), 404 obserwacje z lat 1953-1957 
(A. W r ó b l e w s ki 2)) oraz 370 obserwacji autora z lat 1956-1957 (czę
ściowo opublikowane 2)). Zmiany amplitudy we wspomnianych latach 
zdają się wskazywać na możliwości zmian cyklicznych z okresem około 
490 dni. Wyniki zawiera poniższa tabela: 

Moment maksimum 
amplitudy 

J.D. 2418 050 
550 

2419 150 
600 

2420 050 
600 

2421 150 
425 
750 

2422 500 
2423 050 

2434 575 
2435 000 

625 
2436 100 

650 
2437 175 

Wielkość 
amplitudy 

m 

0.23 
0.29 
0.26 
0.21 
0.20 
0.25 
0.19 
0.20 
0.19 
0.27 
0.22 

0.86 
0.45 

0.50 
0.44 
0.30 
0.25 

E Obserwator 

+'W -l 
+.'lO o 
+140 +~ +100 

60 +3 
+120 +4 B. Okuniew 
+180 +5 
- 35 +6 
-200 +7 
+ 60 +~ +120 

-115 +23 A . Wróblewski 
-180 +24 

--
- 35 +25 
- 60 +26 A. Biskupski o +27 
+ 35 +28 

Odskoki 0-C obliczane były na podstawie prowizorycznych ele
mentów: 

Moment maks. amplitudy = J. D. 2418 520 + 490 X E. 
Andrzej Biskupski 

Aktywność Słońca w 19-tym cyklu 

Od końca ubiegłego wieku nieustannie wzrasta intensywność jedena
stoletnich cykli aktywności Słońca, a maksimum 19 cyklu było najwyższe 
z dotychczas obserwowanych. Wystąpiło ono w 1957 r ., kiedy to średnia 
roczna liczba Wolfa osiągnęła nie notowaną dotąd wartość 190.2. Maksi
mum 19 cyklu aktywności słonecznej pobiło pod tym względem wszelkie 

1) Astronomische Nachrichten, Band 228, Nr 5458, 10. 
2) Annual Scientific Supplement to Urania, No 3, 1961. 
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rekordy; najwyższa średnia miesięczna liczba Wolfa osiągnęła w paź
dzierniku 1957 r. wartość 253.8, zaś najwyższa dzienna liczba Wolfa 
zanotowana była w dniach 24 i 25 grudnia 1957 r. i wynosiła aż 355. 
Drugie co do wysokości maksimum aktywności słonecznej obserwowane 
było w 1778 r. (3 cykl). Było ono jednak duw niższe, bo średnia roczna 
liczba Wolfa osiągnęła wtedy tylko wartość 154.4 (średnia miesięczna 
151!.5). Oba te cykle charakteryzują się szybkim wzrostem do maksimum, 
a następnie nagłym spadkiem do minimum. 

•ne .,~.., ··.,u 
...., , ., lf')'J ... ~.. oS? •'.i<f 

Rys; l. Aktywność 
Słońca w latach 1775-
1785 i w latach 1954-
1961. Linia przerywana 
łączy średnie roczne licz
by Wolfa w latach 
1775-1785 (trzeci cykl), 
a linia ciągła średnie 
roczne liczby Wolfa 
w latach 1954-1!]61 
(dziewiętnasty cykl). 

Obecnie Słońce zbliża się do minimum swej aktywności, a przypuszcza 
się, że nastąpi to gdzieś w latach 1963-1964. Dlatego też lata te zootaly 
ogłoszone latami "spokojnego Słońca" i w okresie tym wzmożone zostaną 
badania heliegeofizyczne w ramach "międzynarodowej współpracy geo
fizycznej" (podobnie jak to miało miejsce w okresie maksimum, kiedy 
lata 1957-1958 zostały ogłoszone "Międzynarodowym Rokiem Geofizycz
nym"). W. S z y m a ń ski (Urania Nr 11/62, str. 339) na podstawie wła
snych rozważań doszedł jednak do wniosku, że minimum 19 cyklu wy
stąpi dopiero gdzieś w 1968 r. Za podstawę do takiego przypuszczenia 
wziął on to, że czas trwania ostatnich 4 cykli się zmniejszył i w wy
padku gdyby minimum wystąpiło wcześniej niż w 1968 r., należałoby 
zrewidować średnią wartość trwania cyklu (za średnią długość trwania 
cyklu przyjmuje się 11.13 lat). Gdyby więc przewidywania W. Szymań
skiego sprawdziły się, to i pod tym względem 19 cykl byłby wyjątkowy, 
bowiem czas jego trwania wynosiłby wtedy aż 14 lat (od polowy 
XVIII w. najdłuższy obserwowany cykl trwał 13.6 lat, a maksimum jego 
wystąpiło w 1788 r.). 

W załączonej tabeli zamieszczone są dane o przebiegu wszystkich 19 
cykli aktywności słonecznej, z których wyciągnąć można ciekawe wnio
ski. Okazuje się mianowicie, że średnia długość cyklu plamotwórczego 
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dla cykli od l do 9 wynosi 11.2 lat, natomiast dla cykli od 10 do 28 prze
ciętny czas trwania cyklu jest mniejszy i wynosi 10.9 lat. Jak wiemy 
systema tyczne obserwacje Słońca prowadzone są dopiero od polowy 
XIX wieku i zachodzi pytanie, czy różnica ta nie powstała na skutek 
zbyt skąpego materialu obserwacyjnego dla pierwszych dziewięciu cykli. 
Być może w miarę gromadzenia materialu obserwacyjnego okaże się 
kcnieczne zmniejszyć średnią długość trwania cyklu plamotwórczego. 

Minimum 
Nr 

cyklu l Liczba 
Rok Wolfa (*) 

l 1755.2 9.6 
2 1766.5 11.4 
3 1775.5 7.0 
4 1784.7 10.2 
5 1798.3 4.1 
6 1810.6 o. o 
7 1823.3 1.8 
8 1833.9 8.5 
9 1843.5 10.7 

10 1856.0 43 
11 1867.2 7.3 
12 1878.9 3.4 
13 1889.6 6.3 
14 1901.7 2.7 
15 1913.6 1.4 
16 1923.6 5.8 
17 1933.8 5.7 
18 1944.2 9.6 
19 1954.3 4.4 
20 ? -

(*) średnia roczna 

Maksimum 

l Liczba 
Rok Wolfa (*) 

1761.5 85.9 
1769.7 106.1 
1778.4 154.4 
1788.2 130.9 
1805.2 42.2 
1816.4 45.8 
1829.9 67 .0 
1837.2 138.3 
1848.1 124.3 
1860.1 95.7 
1870.6 139.1 
1883.9 63.7 
1894.1 78.0 
1907.0 62.0 
1917.6 103.9 
1928.4 77.8 
1937.4 114.4 
1947.4 151.6 
1957.9 190.2 

- -

Ile lat upłyneło: 

od minimum Jod maksimum 
do maksimum do minimum 

6.3 5.0 
3.2 5.8 
2.9 6.3 
3.5 10.1 
6.9 5.4 
5.8 6.9 
66 4.0 
3.3 6.3 
4.6 7.9 
4.1 7.1 
3.4 8.3 
5.0 5.7 
4.5 7.6 
5.3 6.6 
4.0 6.0 
4.8 5.4 
3.6 6.8 
3.2 6.9 
3.6 ? 
- -

l 
Długość 
cyklu 

·W latach 
l 

11.3 
9.0 
9.2 

13.6 
12.3 
12.7 
10.6 

9.6 
12.5 
11.2 
11.7 
10.7 
12.1 
11 .9 
10.0 
10.2 
10.4 
10.1 

? 

Stanislaw R. Brzostkiewicz, Dąbrowa Górnicza 

PORADNIK OBSERWATORA 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - D ą b r o w a G ó r n i c z a 
Milośnicze obserwacje Słońca (II) 

Plamy sloneczne 

Flamy słoneczne są to względnie ciemne miejsca na powierzchni Słoń
ca, a wydają się one nam ciemnymi przez kontrast z jasną fotosferą 
(wnętrze plamy świeci od 2 do 5 razy słabiej od ogólnej powierzchni 
Słońca) . Obserwujemy plamy różnej wielkości, od prawie że punktów na 
granicy widzialności od olbrzymich plam widzialnych i gołym okiem. 
Duża plama składa się z ciemnego jądra (umbra), które otoczone jest ja
śniejszym pólcieniem (penumbra), a którego drobne plamy nie posiadają . 
U większych plam często widzimy w jednym pólcieniu (niekiedy zawiłej 
budowy), kilka jąder różnej wielkości i kształtu. Najmniejsze plamy mają 
średnicę około 1000 km, nierzadko zaś średnice plam osiągają rozmiary 
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Rys. 3. Flamy na Słońcu w dniu 16 lipca 1958 r. o 5h30m (CSE); liczba 

Wolfa róWiila 129 (9 X 10 + 39). Rysunek wykonany został za pomocą re
fraktora o średnicy 60 mm i powiększeniu 54 razy. 

kilkudziesięciu tysięcy km (średnica Ziemi wynosi niecale 13 000 km). Fla
my słoneczne nie są tworami trwałymi, czas ich życia nie przekracza na 
ogół 2-3 miesięcy, a wiele plam znika po kilku czy kilkunastu dniach. 
Biorą one udział w rotacji Słońca, wschodząc na wschodnim jego brzegu, 
aby po upływie około 13 dni zajść na zachodnim brzegu. Jeżeli żywot 
plamy jest dostatecznie długi, to po jej 13-dniowej niewidzialności, kiedy 
znajduje się ona na niewidocznej z Ziemi pólkuli Słońca możemy ją po
nownie obserwować jak wschodzi. W okresie minimum obserwujemy za
nikające plamy kończącego się cyklu w pobliżu równika słonecznego, 
a plamy nowego cyklu powstają z dala od równika. W miarę wzrastania 
fazy cyklu plamy przysuwają się coraz bliżej równika, aby podczas ma
ksimum aktywności występować w szerokich pasach po obu stronach rów
nika i znikają przy nim podczas minimum, a cały ten cykl trwa około 
11 lat. 

Flamy rzadko występują pojedynczo, najczęściej układają się grupami. 
Powstająca grupa składa się zwykle z malej plamki lub plamek, a w mia
rę jej rozwoju wytwarza się dokola niej półcień. Następnie w jej są
siedztwie powstaje podobna plama i stopniowo pomiędzy i naokoło tych 
głównych plam grupy pojawia się ich coraz więcej. Fotem jedna z głów
nych plam znika, stopniowo znikają i inne pośrednie plamy i pozostaje 
tylko jedna plama główna, która maleje i wreszcie znika zupełnie. Opis 
rozwoju grupy plam słonecznych doskonale obrazuje podana poniżej kla-
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syfikacja grup, którą opracował obecny dyrektor obserwatorium w Zuri
chu M. Waldmeier (rys. 4): 
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B ·.• ·.·· ... 

cłr: r/il~. 
. •.. li> ... ..• 

.; c /.43 .•... 

... 
,, 

~· ~: .. ~· ... ~::: i!J ®; "?. G)& ··'····:.~:·· D 
,. ... '· ... .:";;:;" 

r.!.:}. .... "· 1:1"·~ 
~- ··:~. 

{b<!;) /1:._ .. 
~ q) "-At-.' ··' . .. ~ ~- .:· . ·@_. 
~ . . ·;:·,~ ... }.~. e .. <.(') · . .. E 

f~·· •.. \!:-' •••• 

<~· ... &)'~ ' .. ·.. . F 

G ~ ~ {1;1 ~ · ~s l ·~· 

H ~ ·.~ ~-·· 

l ® 4)~ (j) i# · 

Rys. 4. Klasyfikacja plam słonecznych z 1947 r. (według Waldmeiera). 
A - izolowana plama lub grupka plam pozbawionych pólcienia i dwu

biegunowej budowy. 
B - grupa plam o dwubiegunowej budowie, ale bez półcienia. 
C - dwubiegunowa grupa, jedna z głównych plam (przednia lub tylna) 

jest otoczona półcieniem. 
D - dwubiegunowa grupa, obie główne plamy otoczone półcieniem; 

przynajmniej jedna z plam wykazuje wewnątrz pólcienia zło
żoną strukturę. Długość grupy nie przekracza 10°. 

E - wielka dwubiegunowa grupa, obie główne plamy otoczone pól
cieniami o zawilej budowie; obszar pośredni jest zajęty przez 
liczne małe plamy. Całkowita długość grupy co najmniej 10°. 

F - bardzo duża dwubiegunowa grupa o zawiłej budowie, o długości 
większej od 1!')0

• 

G - wielka dwubiegunowa grupa bez plam pośrednich. Długość nie 
mniejsza niż 10°. 

H - jednobiegunowa plama otoczona półcieniem, średnica większa 
od 2°,5. 

I - jednobiegunowa grupa otoczona pólcieniem o śred. mnieJszej od 2° .. 



50 URANIA 

Celem naszych obserwacji jest policzenie ilości plam na Słońcu i ilości 
grup, w których one WYStępują i na tej podstawie wyznaczenie liczby 
Wolfa. Za plamę liczymy także WYraźnie oddzielone jądro w jednym pół
cieniu. Jedną samotną plamę, nawe1. bardzo małą, liczymy jako grupę. 
Definicja grup plam słonecznych jest niezmiernie trudna i możliwe są 
pomyłki, co nie oznacza wcale, aby nasze obserwacje nie posiadały war
tości. Po pewnym czasie nabierzemy wprawy, chociaż nieraz (szczególnie 
w czasie maksimum, kiedy grup jest dużo i położone są blisko siebie) po
myłki takie przytrafiają się nawet doświadczonym obserwatorom. F oli
ezenie ilości plam i w ilu grupach one WYStępują, to najprostsza obser
wacja Słońca. Dobrze jest obok liczenia plam i grup dokonywać rysunków 
tarczy słonecznej każdego dnia, bowiem rysunek taki jest swego rodzaju 
"dokumentem". Każdej grupie, w miarę jak się pojawiają na tarczy sło
necznej, dajemy kolejny numer i numerację tę prowadzimy od początku 
roku (niektórzy obserwatorzy prowadzą numerację grup od początku cy
klu). Ciekawsze grupy należy rysować oddzielnie przy zastosowaniu sil
niejszego powiększenia. Bardzo ciekawe jest rysowanie w odstępie krót
kiego czasu (np. godziny) szybko rozwijające się grupy, co pozwoli nam 
obserwować ich procesy rozwojowe. Niemniej interesujące jest WYkony
wanie podobnych rysunków dla grup typu "H" i śledzić dzielenie się jądra 
plamy. Niekiedy w dużej grupie lub jej pobliżu obserwujemy krótki, trwa
jąca kilka do kilkunastu sekund rozbłysk; zjawisko to, przez małe lunety 
obserwowane bardzo rzadko, należy starannie opisać. 

Liczba Wolta 

Charakterystyką, czy też miernikiem aktywności Słońca są tzw. liczby 
Wolfa i właśnie celem naszych obserwacji jest WYZnaczyć je o ile to 
możliwe, dla każdego dnia. Liczbę Wolfa R obliczamy posługując się 
wzorem: R ~ lOg + f; gdzie g oznacza ilość grup obserwowanych danego 
dnia na całej tarczy Słońca, a f - ilość plam we wszystkich tych gru
pach. Np. obserwujemy na Słońcu 3 grupy, w których naliczyliśmy 28 
plam, więc liczba Wolfa wynosić będzie 58 (10 • 3 + 28 = 58). Obecnie 
Słońce zbliża się do okresu minimum aktywności i na jego powierzchni 
tworzy się coraz mniej plam. Dlatego też liczby Wolfa będą coraz to 
mniejsze, a nawet bywają już dnie, kiedy na tarczy słonecznej nie wi
dzimy ani jednej plamy i liczba Wolfa równa się zeru. W niektórych 
krajach liczba Wolfa wyznaczana jest oddzielnie dla centralnej strefy 
Słońca, bowiem z tych partii Ziemia przede wszystkim otrzymuje pro
mieniowanie słoneczne. Wiemy, że przejście plamy lub grupy plam przez 
centralny południk słoneczny wywoluje (gdzieś po upływie 20-60 godzin) 
zaburzema pola magnetycznego Ziemi, świecenie zórz polarnych itp. 
Podobny m~terial obserwacyjny z powodzeniem mogliby zbierać i polscy 
miłośnicy, nie WYrnaga to bowiem specjalnych instrumentów. 

Liczba Vlolfa zależna jest od obserwatora, stosowanego instrumentu 
i warunków atmosferycznych. Dla redukowania obserwacji poszczegól
nych obserwatorów do jednego systemu służy współczynnik k, a za 
wzorcowe przyjmuje się liczby Wolfa otrzymane w centrali badań 
Słońca w Zurichu za pomocą lunety o średnicy 80 mm i powiększeniu 
64 X , dla których współczynnik k równa się l. W Polsce material obser
wacyjny zbierany przez milośników astronomii jak i astronomów zawo
doWYch; po opracowaniu publikowany jest przez Sekcję Obserwacji 
Słońca PTMA każdego roku w "Uranii" oraz bardziej szczegółowo w wy
dawanym przez Komitet Geofizyki PAN kwartalniku "Acta Ge()I]Jhy.•ica 
Polonica". 
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Granulacja 

Przy uważnej obserwacji Słońca dokonanej w dobrych warunkach 
atmosferycznych widzimy, że powierzchnia Słońca nie jest jednolicie 
jasna, ale posiada wyraźne ziarenka zwane granulacją (porównuje się 
powierzchnię Słońca do gotującego się ryżu). Zjawisko to obserwowane 
jest już za pomocą niewielkich lunet i widzialność jego zależna jest od 
warunków atmosferycznych. Wykorzystać to możemy przy oznaczaniu 
stanu atmosfery i dobroci obserwowanego obrazu Słońca. 

1 s 2 N 3 s 
Rys. 5. Orientacja obrazu Słońca: l - okiem nieuzbrojonym, 2 - w lu
necie astronomicznej, 3- na ekranie za pomocą okularu astronomicznego 

Pochodnie 

Fachodnie obserwujemy jako świetlne miejsca na powierzchni Słońca, 
czym odróżniają się one od fotosfery. Widać je tylko w brzegowych 
partiach tarczy słonecznej, gdzie promieniowanie fotosfery osłabione jest 
dzięki pociemnieniu brzegowemu. Zwykle pochodnie otaczają plamy, 
chociaż widoczne są również daleko od plam. Ilość pochodni w czasie 
minimum jest bardzo mała, wzrasta zaś w okresie maksimum; wykazują 
one podobnie jak plamy 11-letni cykl. Występują one w znacznych sze
rokościach heliograficznych, niekiedy nawet obserwować można małe 
pochodnie punktowe w szerokościach heliograficznych 75°. Duże pochod
nie występują bliżej równika słonecznego i związane są zawsze z pla
mami. Żywot ich jest dłuższy od plam, pojawiają się bowiem przed pla
mami i znikają w dłuższy czas po zniknięciu plam. Są to również tzw. 
aktywne miejsca na powierzchni Słońca i ich przejściu przez centralny 
południk słoneczny często towarzyszą burze magnetyczne na Ziemi. 
Z uwagi na kształt, zróżnicowaną jasność oraz warunki atmosferyczne, 
obserwacje pochodni są bardzo trudne. Z zewnętrznego wyglądu pochod
nie i pola pochodni podzielić można na trzy grupy: 

I - jedn0lite pochodnie bez wyraźnej struktury (plamy świetlne lub 
grupy plam świetlnych); 

II - pochodnie włókniste; 
III - pochodnie punktowe; w tym wypadku pole pochodni pokryte 

jest ś·Niecącymi punktami (niekiedy ukazują się też pochodnie 
o kształcie pierścieni lub półpierścieni z rozchodzącymi się od 
nich promieniście odnogami). 

Rejestrację pochodni prowadzimy oddzielnie dla każdego kwadrantu 
tarczy słonecznej, którą dzielimy zgodnie z usytuowaniem według kierun
ków świata, tj .. NE, SE, NW i SW. Nasilenie pochodni w pos2lczególnych 
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Rys. 6. Tarcza sloneczna podzielona na cztery kwadranty: NE, SE, NW 
i SW. Nasilenie pochodni ustala się dla każdego kwadrantu oddzielnie· 

według sześciostopniowej skali 

kwadrantach Słońca oceniamy wedlug następującej skali, którą opracował 
polski miłośnik astronomii L. W o h l f e i l z Gdańska: 

O - pochodni w ogóle nie ma. 
l - bardzo mała pochodnia, punktowa, albo o nikłym obszarze. 
2 - jedna większa pochf)dnia i kilka małych. 
3 - zrgupowanie kilku większych i licznych mniejszych pochodni. 
4 - dużo pochodni o znacznej powierzchni, pokrywające 1/ 4 do 1/o 

obszaru kwadrram.tu. 
5 - największe nasilenie występowania pochodni, pokrywające około. 

1/~ obszaru kwadrantu. 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

JAN KASZA- Ruda Śląska 
Amatorslde instrumenty astronomiczne, produkowane przez Zakłady 

Zeissa w Jenie (NRD) 

17 listopada 1846 r. Karol Z e i s s, mistrz mechanik, otrzymał kon
cesję na otwarcie i prowadzenie pracowni, celem wyrobu i sprzedaży 
instrumentów mechanicznych i optycznych w Jenie. Tym samym J ena 
stała się kolebką i siedzibą największego na świecie prrecyzyjno-mecha
nicznego i optycznego zakładu, znanego dziś pod nazwą swego założy
ciela. 
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Po stu kilkunastu latach od tego skromnego początku, w Zakladach 
Zeissa pracuje obecnie przeszlo 18 tysięcy wysoko wykwalifikowanych 
robotników, urzędników, techników, inżynierów i naukowców. Pracują 
oni wszyscy nad realizacją szeroko zakrojonego programu produkcyj
nego. Obejmuje on poważny zakres zapotrzebowania życia cywilizacyj
r.ego i kulturalnego. Swój rozwój i światową sławę zawdzięczają Za
kłady Zeissowskie niezrównanej i niedoścignionej, stale ulepszanej jako
ści i precyzji produkowanych wyrobów. 

Zakres produkcyjny Zakładów Zeissowskich jest niezmiernie sze
roki. Jeżeli chodzi o dział przyrządów astronomicznych, to obejmuje on 
najróżniejsze instrumenty i urządzenia, a mianowicie: refraktory, re
flektory (teleskopy zwierciadlane), szukacze komet, narzędzia przej
ściowe, tele~kopy zenitalne, celostaty, kamery słoneczne, koronografy, 
przyrządy do pomiaru współrzędnych, komparatory do zdjęć gwiezd
nych, optykę astronomiczną, spektrografy, kopuły obserwatoriów astro
nomicznych, planetaria, małe planetaria, lunety obserwacyjne jedno
i dwuokularowe oraz. lunety szkolne i amatorskie. 

W artykule niniejszym zajmiemy się omówieniem narzędzi astrono
micznych przeznaczonych dla amaterów oraz szkól, a produkowanych 
w tej chwili przez słynne Zakłady Zeissowskie. 

W skład narzędzi astronomicznych przeznaczonych dla amatora wcho
dzą zarówno refraktory jak i reflektory. Zalicza się do nich: lunetę 
szkolną 50/540, lunetę szkolną 63/840, lunetę amatorską 80/1200, astro
kamerę 71/250, reflektor amatorski Newtona 110/1100 i reflektor ama
torski Cassegraina 150/900/2250. Omówimy teraz krótko budowę wymie
nionych instrumentów (zdjęcia ich zamieszczone są na drugiej i trzeciej 
stronie okładki). 

Luneta szkolna 50/540 
Instrument ten jest prostą lunetą astronomiczną, przeznaczoną prźede 

wszystkim dla szkól stopnia podstawowego i licealnego oraz dla ama
torów ze skromnymi wymaganiami. Składa się ona z tubusa wraz 
z obiektywem, uproszczonego montażu paralaktycznego, dającego się 
przestawiać oraz trójnogu lub drewnianego statywu o nóżkach rozsuwa
nych. Luneta jest zaopatrzona w obiektyw E (tj. typu Fraunhofera) 
o średnicy czynnej wynoszącej 50 mm oraz ogniskowej 540 mm. Luneta 
posiada wewnętrzne nastawienie na ostrość, to znaczy przy nastawieniu 
lunety na dany obiekt okular lunety jest nieruchomy, nato'Tliast za po
mocą kółka ZGbatego i zębatki posuwa się obiektywem, aż do uzyskania 
wymaganej ostrości. Na końcu lunety można umieścić tulejkę okularową 
z okularami wymiennymi o ogniskowej 25, 16, 10 i 6 mm lub okular do 
wkręcania na gwint o ogniskowej 40 mm, lub też pryzmat zenitalny, na 
który z kolei mrJżna nałożyć tulejkę okularową z okularami wymiennymi. 

Montaż paralaktyczny składa się z głowicy, którą można nastawić 
stosownie do szerokości geograficznej oraz z osi godzinnej, osi deklina
cyjnej i przeciwwagi. W całkiem nowy sposób rozwiązano umocowanie 
obu osi, godzinnej oraz deklinacyjnej, gwarantując dużą stabilność na
rzędzia. Przyczynia się do tego również trójnóg, który przewidziany jest 
jako statyw do ustawienia na stole; na wolnej przestrzeni, gdzie nic 
mamy do dyspozycji odpowiedniej podstawy, zaleca się używanie sta
tywu drewnianego o nóżkach rozsuwanych. 

W wypadku u~tawienia montażu paralaktycznego na 90°, uzyskamy 
montaż azymutalny, który jest celowy przy obserwacjach obiektów 
ziemskich. W miejsce drogiego pryzmatu odwracającego można umoco
wać monokularową lornetkę polową, która jako pewnego rodzaju okular 
ziemski umożliwia nam uzyskanie obrazu prostego przy 36-krotnym po-
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większeniu. Również przy pomocy pryzmatu zenitalnego można uzyskać, 
w odpowiednim położeniu, proste, aczkolwiek stronami zamienione 
obrazy (jak w lustrzanym odbiciu). Do obserwacji można używać w tym 
wypadku wszystkich okularów. Małoobrazkowe aparaty fotograficzne, 
z wymontowanymi obiektywami, można przymocowywać do tubusu lu-

• nety za pośrednictwem tzw. "pierścienia pośredniego". Uzyskujemy 
w ten sposób bardzo dobry aparat do zdjęć odległych obie~tów. 

Na podstawowe wyposażenie lunety szkolnej 50/540 składają się: tu
bus wraz z obiektywem, uproszczony montaż paralaktyczny, statyw, tu
lejka okularowa oraz okular Huygensa o ogniskowej 25 mm, dający 
22-krotne powiększenie. 

Luneta szkolna 63/840 

Następną z kolei lunetą astronomiczną dla szkól i amatorów jest lu
neta szkolna 63/840. Została ona po raz pierwszy wystawiona na Mię
dzynarodowych Targach Lipskich w 1949 r., jako pierwsza luneta, wy
produkowana po powojennej odbudowie Zakładów Zeissowskich. Na 
podstawowe wyposażenie lunety składają się: tubus wraz z obiektywem, 
zacisk azymutalny z przeciwwagą, głowica biegunowa oraz drewniany 
statyw o nóżkach rozsuwanych. Zacisk azymutalny, przeciwwaga oraz 
głowica biegunowa tworzą uproszczony montaż paralaktyczny, podczas 
gdy sam zacisk azymutalny przewidziany jest jako montaż azymutalny 
przy obserwacjach obiektów ziemskich. Luneta 63/840 posiada obiektyw 
typu AS. Jest to pólapochromat o czynnej średnicy wynoszącej 63 mm 
i ogniskowej 840 mm. Luneta jest wyposażona w powszechnie stosowany 
mechanizm nastawienia okularu na ostrość za pomocą kółka zębatego 
i zębatki. Na spe<'jalną uwagę zasługuje tzw. urządzenie do szybkiej wy
miany. Za pomocą tego urządzenia można szybko wymieniać dodatkowe 
przyrządy, które chce się umocowywać do lunety. Zaciski: godzinny 
i deklinacyjny można przyciągnąć według potrzeby mocniej lub siabiej. 
Bardzo łatwo znajduje się położenie, w którym luneta daje się swobodnie 
posuwać ręką za dziennym ruchem gwiazd. Z tego też powodu zrezygno
wano z ruchów mikrometrycznych tak w rektascensji jak i deklinacji. 
W połączeniu z odwracającym układem pryzmatycznym luneta ta daje 
się również zastosować do obserwacji ziemskich obiektów. Do tego celu 
używać można prźeważnie okularu Huygensa na gwint (o ogniskowej 
40 mm). Przy dobrych warunkach świetlnych można oczywiście stosować 
z powodzeniem również i pozostale okulary, stosując do tego celu wspo
mnianą już na wstępie tulejkę okulamwą. 

Zakłady Zeissowskie dostarczają tę lunetę również w wykonaniu 
z montażem paralaktycznym, ustawionym na żeliwnej podstawie. W tym 
wypadku luneta musi być koniecznie ustawiona na stale. Montaż para
laktyczny ma formę okapturzoną i jest wykonany bardzo stabilnie. Za
ciski osi godzinnej i deklinacyjnej są z każdego punktu łatwo dostępne. 
Ruch mikrometryczny w obu współrzędnych jest nieograniczony. Prowa
dzenie lunety może następować nie tylko ręcznie, za pomocą walu gięt
kiego, lecz także za pomocą mechanizmu zegarowego z silniczkiem syn
chronicznym. W tym osta1tnim wypadku można dowolnie operować lu
netą również podczas ruchu silniczka. Głowicę biegunową można prze
stawiać od 0° do 90°, w zależności od szerokości geograficznej miejsca 
obserwacji. Kola z podziałkami są szczególnie pożyteczne przy obserwa
cjach planet podczas dnia, przy czym najmniejsza jednostka miary wy
nosi 5 minut w rektascensji oraz l o w deklinacji. Elektryczny napęd 
lunety jest dostosowany do sieci o napięciu 220 V; napęd sprężynowy 
znajduje się w przygotowaniu. 
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W skład podstawowego wyposażenia lunety szkolnej 63/840 wchodzą: 
tubus wraz z obiektywem, statyw żeliwny, montaż paralaktyczny z na
pędem elektryc2Jnym, tulejka okularowa, pryzmat okularowy, filtr sło
neczny, dwa okulary Huygcnsa o ogniskowej 40 i 16 mm, jeden okular 
ortoskopowy o ogniskowej 10 mm oraz skrzynka, służąca do przechowy
wania lunety w stanie rozmontowanym. Instrument ten daje się rozebrać 

na nowo zmontować w ciągu zaledwie kilku minut. 

Luneta amatorska 80/1200 
Aby spełnić życzenie wielu milośników -astronomii odnośnie instru

mentu o większej średnicy obiektywu, Zakłady Zeissowskie przystąpiły 
do budowy lunety amatorskiej 80/1200. Istotną różnicą w stosunku do 
lunety szkolnej 63/840 jest inny montaż lunety. Luneta posiada obiektyw 
t:rpu AS o średnicy 80 mm i ogniskowej 1200 mm. Instrument ten pro
dukowany jest łącznie z montażem paralaktycznym, gdyż większa śred
nica obiektywu oraz dłuższa ogniskowa przemawiają raczej za stałym 
ustawieniem narzędzia. Lunetę można wygodnie posuwać za ruchem 
gwiazd również bez napędu elektrycznego, za pomocą giętkiego walu. 
Jednak w wypadku stosowania astrokamery napęd elektryczny staje się 
niezbędny. 

Podobnie jak to ma miejsce z poprzednią lunetą, luneta amatorska 
• 80/1200 daje się w ciągu kilku minut zmontować lub zdemontować. 

Do podstawuwego wyposażenia należy tubus wraz z obiektywem, że
liwny statyw w formie kolumny, montaż paralaktyczny, wal giętki, na
pęd elektryczny, tulejka okularowa, pryzmat okularowy, filtr słoneczny, 
dwa ok11lary Huygensa o ogniskowej 40 i 16 mm, jak również jeden 
okular ortoskopowy o ogniskowej 10 mm oraz skrzynia, służąca do prze
chowywania instrumentu w stanie zdemontowanym. 

Lunety amatorskie 80/1200 posiada śląskie Planetarium i Obserwa
torium w Chorzowie. 

Amatorska astrokamera 71/250 
Astrokamera jest dodatkowym narzędziem do lunet amatorskich. 

Umieszcza się ją na osi deklinacyjnej, w miejscu przeciwwagi. Obiektyw 
astrokame-ry, składający się z 4 soczewek, posiada średnicę czynną wy
noszącą 71 mm. Ogniskowa astrokamery wynosi 250 mm, a światłosila 
l : 3.5. Na płycie fotograficznej o formacie 9 X 12 cm uzyskujemy wy
cinek nieba 21° X 28°. Dzięki dużej jasności, omawiana tutaj astroka
mera nadaje się przede wszystkim do fotografowania komet i obszarów 
nieba bogatych w mgławice; można ją również z powodzeniem zastoso
wać do obserwacji gwiazd zmiennych. Astrokamerę można również użyć 
do fotografowania obiektów ziemskich. Razem z astrokamerą Zakłady 
Zeissowskie dostarczają dwie kasety fotograficzne 9 X 12 oraz matówkę 
do nastawiania na ostrość. 

Reflektor amatorski Newtona 110/1100 
Amatorski reflektor Newtona jest pierwszym teleskopem tego typu, 

produkowanym seryjnie w Zakładach Zeissowskich. Składa się on z tu
bus.-. ze zwierciadłem, uproszczonego montażu paralaktyc2lnego z elek
trycznym napędem oraz skróconego żeliwnego statywu. Teleskop za
opatrzony jest we wklęsłe zwierciadło o powierzchni sferycznej, o śred
nicy 110 mm i ogniskowej 1100 mm. Promienie światła zostają skiero
wane w bok do okularu za pomocą pryzmatu. Obok okularu umieszczona 
jest 8-krotna lunetka, spełniająca rolę poszukiwacza. Przy wyciągu oku
larowym daje się umocować kamera małoobrazkowa dla zdjęć Księżyca 
i planet. 
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W skład podstawowego wyposażenia teleskopu wchodzą: tubus ze 
zwierciadłem, montaż paralaktyczny, elektryczny napęd, tulejka okula
rowa i 4 ortoskopowe okulary o ogniskowej 25, 16, 10 i 6 mm oraz skrzy
nia, służąca do przechowywania teleskopu w stanie zdemontowanym. 

Reflektor amatorski Cassegraina 150/900/2250 
Reflektor amatorski Cassegraina składa się z tubusa ze zwierciadłem, 

montażu paralaktycznego z napędem elektrycznym oraz statywu żeliw
nego w postaci słupa. Teleskop jest wyposażony w zwierciadło para
boliczne o średnicy czynnej, wynoszącej 150 mm i ogniskowej 900 mm, 
jak też 2,5-krotne hyperboliczne pomocnicze zwierciadełko o średnicy 
okolo 60 mm. Ogniskowa teleskopu wynosi 2250 mm. Do statywu tele
skopu przymocowana jest S-krotna lornetka celownicza, która bardzo 
ułatwia odszukanie obiektów niebieskich. 

Podobnie jak to ma miejsce przy reflektorze Newtona, możemy do 
wyciągu okularowego umocować różnego rodzaju przyrządy, np. mało
obrazkowy ap.:u-at fotograficzny. 

Do podstawowego wyposażenia narzędzia należą: tubus reflektora ze 
zwierciadłem i zwierciadełkiem, statyw żeliwny w :tlormie słupa, mon
taż paralaktyczny, napęd elektryczny, tulejka okularowa, cztery orto
skopowe okulary o ogniskowej 25, 16, 10 i 6 mm oraz skrzynia, słu'żąca 
do przechowywania teleskopu w stanie zdemontowanym. 

Omówione wyżej narzędzia amatorskie można uzupełniać dodatko
wymi przyrządami. Są nimi: potrójny rewolwer okularowy (służy do 
wygodnej i szybkiej wymiany okularów), ekran słoneczny (można nim 
obserwować Słońce metodą ekranową), pryzmat słoneczny Herschela 
(można za jego pomxą bezpośrednio obserwować Słońce), filtry do ob
serwacji Słońca, Księżyca i Marsa, pryzmat zenitalny (dla wygodnej 
obserwacji obiektów położonych w pobliżu zenitu), mikroskop pierście
niowy (dla oznaczania różnic w rektascensji i deklinacji), spektroskop 
okularowy (służący do wizualnej obserwacji widm jaśniejszych gwiazd), 
pryzmat odwracający (do obserwacji obiektów ziemskich), mikroskop 
nitkowy (umieszczony w części okularowej, służy do mierzenia niewiel
kich różnic w rektascensji i deklinacji) . 

• 
• * 

Chciałbym na tym miejscu podziękować dyrekcji Zakładów Zeissow
skich w .Jenie za udostępnienie mi danych, dotyczących budowanych 
lunet amatorskich, jak również za udzielenie zezwolenia na publikację 
w "Uranii" zdjęć omawianych refraktorów i reflektorów. 

NAJCIEI\A WSZE OBIEKTY NASZEGO NIEBA 

Mgławica "Krab" w gwiaZ'dozbiorze Byka 

W bezpośredniej bliskości 
gwiazdy t Tau w gwiazdozbio
rze Byka, w punkcie nieba 
o współrzędnych: rekt. 5h281ll.5, 
dekl. + 21 °57'; polożona jest słyn
na mgławica "Krab" (M l, NGC 
1952). Powstała ona z wybuchu 
supernowej w 1054 r. i od tej 
pory nieprzerwanie powiększa 
swoje rozmiary. Obecnie kąto
wa średnica mgławicy wynosi 6'. 
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Odległość mgławicy od nas wynosi 900 lat światła. Niestety jej słaba 
jasność wynosząca tylko am.4 i bliskie sąsiedztwo jasnej gwiazdy t Tau 
o jasności 3m utrudniają znacznie obserwację mgławicy. Jest ona wi
doczna tylko przez teleskopy lub lunety jako słabo świecąca rozmyta 
plamka. We wnętrzu mgławicy widoczna jest gwiazda, z której wybu
chu mgławica powstała. Jej bardzo słaba jasność, wynosząca tylko 15m.9, 
nie pozwala jej dostrzec nawet przez największe z amatorskich tele
skopów. 

Okres dobrej widoczności tego obiektu w godzinach wieczornych 
w Polsce przypada na miesiące od listopada do kwietnia. 

A. Marks 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

Obrona Olsztyna przez Kopernika w lutym 1521 r. 

Biskupstwo warmińskie powstało w 1243 r. Wyzwoliło się od Zakonu 
Krzyżackiego w 1466 r. i aż do 1772 r. było pod opieką Folski w charak
terze lennego księstwa. Rezydencję biskupa stanowił zamek w Lidzbarku, 
a przyboczną jego radę tworzyła kapituła z siedzibą we Fromborku. Mi
kołaj K o p er n i k przez 46 lat (1497-1543) piastował godność kano
nika tej kapituły i pod koniec 1510 r. zamieszkał we Fromborku na 
stale. Administracja biskupstwa mieściła się w Olsztynie, podporządko
wanym kapitule. Kopernik przewidując zbliżającą się nieuchronnie roz
prawę orężną Folski z Zakonem, już od 1516 r ., jako administrator War
mii, umacniał zamek w Olsztynie. 

Wojna zaczęła się o świcie w Nowy Rok 1520, kiedy to mistrz A l
b re c h t podstępem zajął obronne, najzasobniejsze z miast warmińskich , 
Braniewo. 20 styczniu podjazd z Braniewa spalił miasteczko Frombork 
wraz z kanoniami położonymi poza murami skastelizowanej katedry. 
Prawdopodobnie w tym dniu uległ zniszczeniu kwadrant Kopernika, 
którym w latach 1515 i 16 wyznaczył on jedną z podstawowych wielko
ści astronomicznych, nachylenie ekliptyki do równika. Katedra ostała 
się nietknięta, gdyż jej wieże obronne i blanki były już obsadzone przez 
żołnierzy polskich. 

Wojna o charakterze podjazdowym toczyła się z górą rok, głównie na 
przedpolach ufortyfikowanych miast, bronionych przez wojska królew
skie. Biskup Fabian L u z j a ń ski opuścił Warmię, a z 16 kanoników 
kapituły pozostało w diecezji tylko trzech, wśród nich Kopernik. Na 
św. Marcina (11 listopada) w trudnych warunkach wojny objął on po
nownie urząd administratora. Olsztyn mial załogę polską, komendantem 
zamku byl jednak Kopernik. Krzyżacy, mając we władaniu warownie 
w Braniewie, Dobrym Mieście i Ornecie, częściowo zajęli także Olsztyn. 
Mistrz krzyżacki 21 lutego 1521 r. przystąpił do ataku na zamek, lecz 
bezskutecznie. Wszystkie szturmy zostały odparte i 24 lutego oblegający 
odstąpili, zadawalając się splądrowaniem okolicy. 

Rzecz charakterystyczna, że niemiecki historyk J. K o l b er g w mo
nografii o wojnie w Warmii w 1520 r zbywa milczeniem obronę Olsztyna,. 
rz.apewne dlatego, że była ona prowadzona przez Kopernika. 

J. Gadomski 
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TO I OWO 

Polemika astrologów 

W kwietniu 1467 r. magnatowi węgierskiemu hr. JanOIWi R o z g o
n o w i urodził się syn i zabobonny ojciec chciał wiedzieć, co o przy
szłych losach nowonarodzonego "mówią" gwiazdy. Jak wiadomo, Aka
demia Krakowska już w tym czasie słynęła w Europie z nauk astrolo
gicznych, dlatego też Rozgon o postawienie horos~orpu zwrócił się do 
Jana Ster c z e g o, profesora astrologii tej akademii. Stercze horoskop 
taki opracował i przesłał na Węgry Rozgonowi. 

Nieszczęściem dla Sterczego na Węgrzech przebywał już wtedy jego 
nauczyciel, a znany astronom i astrolog krakowski, Marcin B y l i c a 
z Olkusza (ur. ok. 1433 r., zm. ok. 1493 r.). Otóż Ro~gon horoskop pokazał 
Bylicy, a ten ·orzekł, że jest niewłaściwie postawiony, ponieważ opiera 
się na fałszywych obliczeniach astronomicznych. Na skutek tego pomię
dzy Razgonem a Sterczym WYwiązała się ożywiona korespondencja, 
w której Stercze udowadniał, iż zarzuty Bylicy są nieprawdziwe. W k01'lcu 
aby obronić swą sławę Stercze osobiście udał się na Węgry i tam doszło 
do ·ostrej polemiki pomiędzy obu astrologami (miało to nawet być w obec
ności króla M a c i ej a K o r w i n a). Nie wiadomo jak ostatecwie 
spór ten został. rozstrzygnięty, ponieważ istnieją dwie wei"'Sje: jedna mówi, 
że Bylica udowodnił swoją słuszność i Stercze został wyśmiany; druga 
natomiast głosi jakoby Stercze od króla Macieja tytułem wynagrodzenia 
otrzymał 100 florenów. 

Bylica nie mógł przebaczyć Sterczemu, który kiedyś był jego uczniem, 
tego zuchwalstwa. Głosił on, że swego czasu Stercze pożyczył od niego 
astrolabium, które następnie zastawił w gospodzie za długi i Bylica 
musiał je dopiero wykupywać. 

St. R. Brzostkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

Dni tygodnia a nazWY planet 

Prof. M. Kam i e ń ski opublikował w "Uranii" z grudnia 1962 r. 
(str. 375) artykuł, w którym stwievdza fakt, że nazwy dni tyg·odnia pc>
chodzą od nazw planet, ale kolejność dni tyg·odnia nie odpOIWiada ko
lejności planet w geocentrycznym układzie Ptolerneusza. Sprawą tą zaj
muje się obszernie Karnil F l a m m ar i o n ("Astronomie populaire", 
wyd. z 1890 r ., str. 133-35), który - oprócz szczegółowego opisania po
danej przez prof. M. Kamieńskiego gwiazdy siedmioramiennej - wy
jaśnia, w jaki to spooób nazwy dni tygodnia powstały z nazw planet. 
Powołuje się przy tym na świadectwo Diona C a s s i u s a, historyka 
greckiego z II wieku n. e. 

Dion Cassius zapewnia, że nazwy dni tygodnia pochodzą od Egipcjan 
i powstały w następujący spooób. Każda godzina 24-godzinnej doby 
(dzień + noc) była związana z pewną planetą idąc w kierunku od naj
dalszej, tj. od Saturna przez Jowisza, Marsa itd. W I wieku n. e. system 
ten przejęli Rzymianie i inne narody i nadali mu dzisiejszą formę. 
Pierwszą gódzinę niedzieli złączono ze Słońcem, drugą z Wenerą, trzecią 
z Merkurym itd. Fosługując się gwia:rxią siedmioramienną latwo spraw
dzić, że godzina 24 będzie złącwna z Merkurym, pierwsza poniedziałku 
z Księżycem, pierwsza wtorku z Marsem itd. Otóż planeta zlączona 
z pierwszą godziną dnia określała również i nazwę samego dnia i dla-
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tego to niedzielę nazwano dies Solis - dniem Słońca, poniedziałek 
dniem Księżyca , wtorek dniem Marsa itd. Flammarlon uważa, że to tłu
maczenie pochodzenia nazw dni tygodnia jest bardziej prawdopodobne 
niż wszystkie inne. 

Stanislaw Struzik, Kraków 

Czy Kopernik był księdzem? 
Na odzew J. U l a n o w i c za ("Urania" 1962, str. 343) podaję wypo

wiedź historyka astronomii G. S t e i n a: "Copernic etait-il Pretre?" 
(Specola Astronornica Vaticana, Miscellanea Astronomica, Vol. III, 1950, 
str. 88). Stein powołuje się na pewien dokument, który leżał niezauważony 
w archiwach Uniwersytetu Bolońskiego i został opublikowany dopiero 
w 1920 r . przez L. S i g h i n o l f i e g o. Jest nim akt - o autentyczno
ści nie ulegającej żadnej wątpliwości - sporządzony przez nota1iusza 
Girolamo B e l vis i w Bolonii, 20 października 1497 r. Z dokumentu 
tego wynika, że kanonicy warmińscy: Chrystian von T a p i a u i An
drzej T o s t i er von C l e t z są upoważnieni w imieniu "Venerabilis 
vir domintLS Nicolaus olim Nicolao Copernig, canonicus Wuermiensis, 
.scholaris Boloniensis studens in iure canonico, presbyter constitutus" 
·objąć w posiadanie jego kanonię w katedrze warmińskiej we Fromborku. 

Zaznajomiwszy się ze znalezis~iem L. Sighinolfiego, zabrał glos wy
bitny ko~ernikolog E. B rac h v o g e l. Stwierdził on, że Kopernik, 
który jeszcze 22 lutego 1496 r. by zwyczajnym klerykiem, został przeto 
wyświę<:ony na księdza przed 20 października 1497 r. (data aktu nota
rialnego w Bolonii), prawdopodobnie jeszcze przed wyjazdem do Italii, 
jesienią 1496 r. przez swego wuja Łukasza Waczenrode, od 1489 r. 
biskupa warmińskiego. Kopernik liczył wówczas 24 lata. 

Wywody te pokrywają się też z treścią "Chronologii dziela i życia 
Kopernika" prof. Jana S z y c a ("Urania" XXV, str. 240). Nie ulega 
wątpliwości, że akt boloński był spisany w obecności Kopernika, a dane 
w nim zawarte pochodzlily od niego samego. Przytoczony dokument no
tarialny był spisany w Bolonii z górą 100 lat przed listem G a l i l e u s z a 
do księżniczki Krystyny. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Luty 1963 r. 

J. Gadomski 

Rankiem nad poludniowo-wschodnim horyzontem świeci pięknym 
blaskiem Wenus, a w pierwszych dniach miesiąca możemy tam także, 
tuż nad horyzontem, odszukać Merkurego. Jowisz widoczny jest jeszcze 
wieczorem nisko nad zachodnim horyrontem, a Saturn jest już niewi
doczny. 

Przez całą noc natomiast widoczny jest Mars w gwiazdozbiorze Raka, 
Uran w gwiazdozbiorze Lwa (przez lornetki) i Pluton, także w Lwie, 
ale dostępny tylko przez wielkie teleskopy. Neptuna możemy odnaleźć 
przez lunety nad ranem w Wadze. 

W pierwszej polowie nocy można teź przez większe lunety obserwo
wać w gwiazdozbiorze Bliźniąt dwie planetoidy, jaśniejszą Iris (około 
9 wielk. gwiazd.) i słabszą Eleonorę (około 11 wielk. gwiazd.). Obie pla
netki w polowie miesiąca zmieniają kierunek swego porwrnego ruchu 
wśród gwiazd, zatem zaznaczając co noc położenia planetoid na mapie 
nieba, wykreślimy fragmenty pętli, jakie one właśnie w tym miesiącu 
zataczają na niebie. 
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3<1 Saturn w złączeniu ze Słońcem. 
4<1 Mars w przeciwstawieniu ze Słońcem, czyli w opozycji (w związku 

z tym góruje około północy). Poprzedniego dnia Mars znalazl s[ę najbli
żej Ziemi, w odległości około 100 milionów km. Moment największego 
zbliżenia Marsa do Zienti nie przypada dokladnie w chwili opozycji 
z powodu dużej eliptyczności orbity Marsa. Z tego też powodu bywają 
różne, pod względem m[nimalnej odległości, opozycje Marsa. Tegoroczna 
opozycja jest jedną z "gorszych". Najbliższa tzw. wielka opozycja Marsa 
przypadnie dopiero w 1971 r., a wtedy Mars znajdzie się prawie dwu
krotnie bliżej Zienti niż obecnie (ostatnio zdarzyło się to w 1956 r.). 

5<1 Około pólnocy możemy obserwować początek zakrycia gwiazdy 
3.8 wielkości t Bliźniąt przez tarczę Księżyca bliskiego pełni. Ze względu 
na silny blask Księżyca obserwacje trzeba prowadzić przez lunety. Gwia
zda skryje się za lewym brzegiem tarczy Księżyca (patrząc gołym okiem). 
Podajemy momenty początku zakrycia dla niektórych miast w Polsce 
(według Rocznika Astronormcznego Obserwatorium Krakowskiego): Po
znań 23h37m.7, Wrocław 23h40m.6, Toruń 23h38m.3, Kraków 23h46m.o, 
Warszawa 23h42m.5. 

8cl7h Zlączenie Marsa z Księżycem. Rankiem nad zachodnim hory
zontem obserwujemy oba ciała niebieskie blisko siebie. 

13<1 Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt 
tego odchylenia wynosi 26°. 

16d20h Neptun nieruchomy w rektascensji. 
19d10h Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wy

nosi wtedy 330°. 
20<11611 Niewidoczne zlączenie Wenus z Księżycem. Na poludniowej 

pólkuli widoczne będzie zakrycie Wenus przez tarczę Księżyca. 
22d Nastąpią dwa niewidoczne złączenia Księżyca z planetami: o 7h 

z Merkurym i o 20h z Saturnem. Obie planety będą także zakryte przez 
tarczę Księżyca: zakrycie Merkurego widoczne będzie w Afryce, na 
Oceanie Indyjskim i w poludniowo-wschodniej Azji, a zakrycie Saturna 
widoczne będzie w Nowej Zelandii, na Oceanie Spokojnym i w Folu
dniowej Ameryce. Tego też dnia przypada opozycja Urana; Uran znaj
duje się wtedy najbliżej Ziem[, w odległości ponad 2.5 miliarda km. 

25d3h Zlączenie Jowisza z Księżycem. 
28d Niewidoczne, bliskie zlączenie Merkurego z Saturnem. 
Minima Algola (beta Perseusza): luty 2rl17hOm, llol7h25m, 14cl4h20m, 

17t11h5m, 19tl21h55m, 22d18h40m. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

Odległości bliskich planet 

Data WENUS l MARS 
1963 od Słońca od Ziemi od Słońca od Ziemi 

j.a. mln km ja. l mln km j.a. 1mln k~ j.a. mln km 
I 31 0.720 107.6 0.732 109.5 1.653 247.1 0.672 10Q.4 

II 10 0.721 107.8 0.808 120.8 1.658 247.8 0.676 101.0 
20 0.722 108.0 0.883 132.1 1.661 248.3 0.702 104.9 

III 2 0.724 108.2 0.957 143.1 1.664 248.7 0.748 111.8 
12 0.725 108.4 1.029 153.9 1.665 249.0 0.810 121.0• 

• 
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Luty 1963 r. · sLONCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk. -europ. 

r. czasu l " l a wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. \ zach. wsch. l zach. 

m l h m o h m i h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
131 -13.4 20 51 -17.6 7 50 16 43 7 36 16 36 7 32 16 40 7 37 16 21 7 16 16 31 7 19 16 20 7 08 16 23 714 16 08 

1110 -14.3 21 32 -14.7 732 ' 1701 7 19 16 54 7 16 16 58 718 16 42 7 Ol 16 48 7 03 16 39 6 53 16 40 6 56 16 27 
20 -13.9r2 11-11.3 712 17 20 6 59 17 14 6 57 17 16 6 58 17 02 6 43 17 05 6 44 16 57 6 34 16 58 6 36 16 43 

III 2 -12.4 22 49- 7.6 6 49 17 40 6 37 17 32 6 37 17 33 6 34 17 23 6 24 17 22 6 23 17 15 6 14 17 15 6 15 17 06 
12 -10.1 23 26,- 3.7 6 26 17 59 6 15 17 50 6 15 17 50 6 08 17 43 6 03 17 39 6 00 17 33 5 53 17 32 5 52 17 24 

KSIĘZYC 
c:: 
~ 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
warszawa 

Data środk.·europ. Data środk.·europ. Data środk.·europ . 

" l a wsch. l zach. a l a wsch. l zach. " l a wsch. l zach. 

Fazy Księżyca: :;x:. 
z 

d h .... 
Pierwsza kw. II l 10 :;x:. 
Pełnia II 8 16 

l 
h m i h m h m l h m h m i h mi hm o hm o hm o 

11 l 2 24 + 8.8 1043 - 1111 1125 + 8.1 19 48 8 27 1121 19 32 -21.0 515 13 39 
2 3 18 +13.2 1112 l 19 12 12 10 + 3.9 20 55 8 46 22 20 30 -19.5 5 58 14 581 
3 414 +16.8 1145 2 35 13 12 55 - 0.4 21 59 9 05 23 21 28 -16.8 6 36 16 11 

Ostatnia kw. II 16 19 
Nów II 24 03 
Pierwsza kw. III 2 18 

4 511 +19.5 12 25 3 48 14 13 39 -4.7 23 05 9 24 24 22 26 -13.0 7 07 17 34 
5 6 08 +21.0 13 14 4 53 15 14 24 -8.8 - 9 43 25 23 23 -8.3 7 34 18 57 
6 7 05 +21.3 14 12 5 49 16 15 10 -12.6 o 10 10 06 26 o 19 - 3.1 7 58 20 21 
7 8 02 +20.4 15 15 6 35 17 15 57 -15.9 116 lO 32 27 114 + 2.3 8 21 2144 
8 8 56 +18.4 16 23 712 18 16 47 -18.6 2 22111 05 28 2 09 + 7.5 846 23 06 
9 9 48 +15.6 17 32 7 41 19 17 40 -20.4 3 24111 46 

lO 10 37 +12.1 18 40 8 06 20 18 35 -21.3 4 23 12 38 

Odle~łość l Srednlca 
!J1 ri~:;:1 tarczy 

d h l 
Naj w. II 14 5 29!5 
Naj m. II 26 l j 33.0 

l 
O> .... 
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Luty 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

1h czasu Warszawa l h czasu Warszawa Data środk.-europ. środk.-europ. 
1963 l a 8 wsch. l zach. a l B wsch. l zach. 

MERKURY WENUS 

hm o hm hm hm o hm h m 
l. 31 19 28 -19.0 6 10 14 39 17 33 -20.0 4 22 12 37 

11. 10 19 46 -20.1 5 57 14 10 18 19 -20.7 4 34 12 39 
20 20 31 -19.5 5 57 14 20 19 07 -20.5 4 41 12 48 

III. 2 21 28 -16.8 5 59 14 54 19 56 -19.5 4 43 13 06 
w pierwszych dniach miesiąca świeci nad południowo-wschodnim 
można go poszukiwać rankiem, horyzontem jako Gwiazda Poranna 
nisko nad płd.-wsch. horyzontem (około -3.9 wielk. gwiazd.). 
(około +0.3 wielk. gwiazd.). 

MARS JOWISZ 
l. 31 9 23 +20.1 16 25 8 13 23 07 - 6.9 8 40 19 26 

11. 10 9 06 +21.3 15 21 7 25 23 15 -6.0 8 04 19 00 
20 8 52 +22.2 14 22 6 37 23 23 -5.1 7 27 18 33 i 

III. 2 8 41 +22.6 13 29 5 50 23 32 -4.1 6 53 18 07 

Widoczny przez całą noc w gwia- Widoczny jeszcze wieczorem nad 
zdazbiorze Raka jako czerwona zachodnim horyzontem. Przebywa 
gwiazda -1 wielkości. na granicy gwiazdozbiorów Wod-

nik a i Ryb (około -1.7 wielk. 
gwiazd.). 

SATURN URAN l 

l. 21 

l 
21 00 

,-17.91 
8 13 

l 
16 56 10 27 l +10.61 

19 05 

l 
8 59 

11. 10 21 09 -17.2 7 Ol 15 51 lO 24 10.9 17 42 7 40 
III. 2 2119 -16.5 5 48 14 47 10 21 +11.2 16 19 6 19 

Niewidoczny. Widoczny przez całą noc w gwia-
zdazbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

a połud. a l o l w połud. l 

l. 23 
11. 12 

III. 4 

l. 31 
11. 10 

20 
lil. 2 

12 

h m 
14 54.2 
14 54.9 
14 54.7 

NEPTUN 

o 
-14 481 

-14 50 
-1447 

hm 
6 23 
5 05 
3 46 

Pod koniec nocy widoczny w gwia
zdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 7 IRIS 
7 01.6 +16 46 
6 56.5 +16 48 
6 54.9 +16 52 
6 56.7 +16 55 
701.7 +1655 

21 56 
2112 
20 31 
19 54 
19 19 

Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej połowie nocy w gwia
zdozbiorze Bliźniąt. 

PLUTON 

h m s 
1114 11 
1112 41 
1110 49 

o 
+19 54~1 
+2u 09.5 
+20 23.9 

h m 
2 44 
124 
o 03 

Dostępny całą noc w gwiazdozbio
rze Lwa, tylko przez wielkie tele
skopy (15 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 354 ELEONORA 
6 08.8 + 7 34 21 04 
6 05.7 + 9 18 20 22 
6 05.6 +n oo 19 42 
6 08.4 +12 38 19 05 
6 13.9 l +14 07 18 31 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej połowie nocy na 
granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt 
i Oriona. 

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 okladki: Fragment powierzchni Księżyca - Morze 
Deszczów (Marc Imbrium); duży krater u góry - to Archimedes, 
u dolu - Plato. Zdjęcie wykonane zostalo za pomocą 2.5 m teleskopu 
Obserwatorium na Mount Wilson i przedstawia tarczę Księżyca tak, jak 
ją widzimy w lunecie odwracającej. Golym okiem ta część tarczy Księ
życa widoczna jest u góry tarczy Księżyca w ostatniej kwadrze (np. nad 
ranem w połowie tego miesiąca). 

Znak Zodiaku: Ryby. 
Druga strona okladki: Amatorskie instrumenty astronomiczne produ

kowane przez Zakłady Zeissa w Jenie (od góry z lewej): luneta szkolna 
50/540, astrokamera 71/250 wraz z reflektorem Cassegraina 150/900/2250, 
luneta 50/540 jako luneta polowa (do obserwacji obiektów ziemskich, 
luneta amatorska 80/1200 wraz z astrokamerą. 

Trzecia strona okladki: (dalszy ciąg zdjęć z drugiej strony okładki) 
reflektor Newtona 110/1100 w dwóch różnych pozycjach (u góry) i re
flektor Cassegraina w dwóch pozycjach (u dołu). (Patrz artykuł J. K a
s z y w dziale "Instrumenty astronomiczne"). 

Czwarta strona okladki: Orion - jeden z najpiekniejszych gwiazdo
zbiorów zimowego nieba. Zdjęcie wstało wykonane w barwie niebieskiej 
i dlatego jako najjaśniejsze wyszły gwiazdy gorące. Czerwona, "chłodna" 
Betelgeusa (z lewej strony u góry) jest z tego powodu na zdjęciu bardzo. 
słaba, chociaż gołym okiem widzimy ją jako gwiazdę pierwszej wiel
kości. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Luty 1963 r. 

Biała P od laska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Kllińsklego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wewn. 61. 
Częstochowa. Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica nieczynne z po

wodu remontu. Korespondencje: Al. Pokoju 4 m 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Olcrzei 15 (Zofia Piaskowska). Pokazy nieba w każdą 

pogodną sobotę po porozumleniu się z St. Brzostkiewiczem (ul. M. Konop
nickiej 78). 

From bork - 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. 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. 
Pr.~:y sekretariacle czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z J. Kaszą, 
Ruda śląska l, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (teł. Zabrze 3301 wewn. 155). 

J('lenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Rynek 8, teł. 78. Pokazy 
nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listow
nie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat l biblioteka 

czynne w każdy poniedziałek 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 astronomii (odczyt), 3-ci - 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 l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

l.ódź - 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 l 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, 
tel. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy l 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. 

Ostrowlec Swiętokrzyski - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, m piętro. 

Oświęcim - ul. Wł. JagieUy 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną 
.środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim p orozumleniem się 
z T. Szufą - Oświęcim, ul. Młyńska 7. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat l bibl!oteka 
czynne we wtorki i czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s<llf!erska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny w!ecz.ór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyk! Pol!techn!ki Szczeclń'sk!ej, 
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. Kędz!erska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w eon. Maximum 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. P!otra Skarg! 18a (Wzgórze Party
zantów) tel. 347-32. Sekret:łriat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 l 18-19. 
Publ!czne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetar!um 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 
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MARIA KARPOWICZ Warszawa 

NOWE BADANIA DOTYCZĄCE OBŁOKOW I GROMAD 
GALAKTYK 

J ednym z działów astronomii współczesnej, który powstal 
i rozwinął się prawie całkowicie po pierwszej wojnie świato

wej jest astronomia pozagalaktyczna. Nie idzie tu tylko o odkry
wanie coraz to nowych układów gwiazdowych, podobnych do 
naszej Galaktyki, lecz również o rozszerzone badania tych 
obiektów, a więc przede wszystkim o zagadnienie ich rozkładu 
w przestrzeni; czy stanowią osobne układy: "wszechświaty -
wyspy", czy też wykazują tendencję do grupowania się w więk
sze jednostki: obłoki lub gromady. Wynika stąd zagadnienie 
ewentualnej budowy hierarchicznej wszechświata, zagadnienie 
skończoności lub nieskończoności wszechświata w przestrzeni 
i czasie itp. Astronomia pozagalaktyczna stanowi obserwacyjną 
podbudowę dla współczesnej kosmologii i kosmogonii. 

Prace w tej dziedzinie sprzed II-ej wojny światowej dotyczyły 
przeważnie odkrywania nowych układów gwiazdowych - ga
laktyk, oraz sklasyfikowania, oceny odległości, zagadnienia 
ucieczki, i rozszerzenia się wszechświata itp. Do roku 1939 
ogłoszono szereg wybitnych prac za jakie uważamy znakomite 
prace H u b b l e' a, L u n d m a r k a, d e S i t t e r a i innych 
z lat 30-tych obecnego stulecia. Prace H o l m b er g a z roku 
1937 dotyczyły głównie zestawienia katalogu galaktyk wielo
krotnych. Katalog ten stal się podstawą do badań później
szych. 

W miarę postępu badań na tym polu wyłaniają się rozmaile 
problemy, a więc przede wszystkim zagadnienie ugrupowań 
materii "wyższego rzędu", tzn. galaktyk, w gromady i grupy. 
Amerykański astronom z obserwatorium na Mt. Palomac, 
F. Z w i ck y badając liczne fotografie nieba, dokonane za po
mocą 120 cm kamery Schmidta (zliczenia Zwicky'ego obejmują 
około miliona galaktyk), doszedł do wniosku, iż galaktyki za
pełniają przestrzeń w wysokim stopniu nierównomiernie, tzn. 
wykazują tendencję skupiania się w gromady lub grupy. Zapro
ponował przy tym następujący podział zgrupowań ze względu 
na sposób rozkładu w nich galaktyk: 

l) Gromadą gaLaktyk nazwał Zwicky ugrupowanie zawiera
jące setki lub nawet tysią,ce galaktyk z wyraźną jedną lub kil
koma koncentracjami. Gęstość przestrzenna w środku regu
larnej gromady może być tysiące razy większa, niż w polu 
otaczającym. 
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2) Grupa galaktyk zawiera kilkanaście, lub kilkadziesiąt 
członków-galaktyk. Liczba ich na jednostkę objętości jest znacz
nie większa niż w otaczającym polu. Grupa nie wykazuje kon
centracji ku środkowi. 

3) Obłok galaktyk jest dużą grupą zawierającą setki lub ty
siące członków. Jest zespołem galaktyk o kształtach przeważ
nie nieregularnych, nie wykazuje podobnie jak grupa, zagęsz
czenia ku środkowi. Istnieją wielkie obłoki elipsoidalne o śred
nicy rzędu 10 milionów parseków. 

4) Obłok grup galaktyk - jest zespołem zawierającym wiele 
grup. Charakterystycznym dla tego rodzaju ugrupowań jest 
większa gęstość galaktyk niż w zwykłym otaczającym polu. 

5) Obłok gromad galaktyk- jest największym znanym sku
piskiem materii. Istnieją gromady podwójne, potrójne itp. Sku
pienia tego typu mogą posiadać nawet kilkaset tysięcy człon
ków. 

Badania obiektów pozagalaktycznych, zapoczątkowane w ro
ku 1908 przez C h ar l i er a, H u b b l e' a i innych kontynuo
wane są i rozwijają się głównie w Stanach Zjednoczonych 
i Związku Radzieckim. Nowy impuls tym badaniom dały prace 
A m b a r c u m i a n a, który wykazał, że wiele gromad galak
tyk, podobnie jak ugrupowania gwiazd, stanowią konfiguracje 
nietrwałe, rozlatują się w czasie względnie krótkim, rzędu paru 
miliardów lat. 

Przy badaniu rozkładu i prędkości w grupie czy też groma
dzie galaktyk, zwykła jednostka długości używana w astrono
mii, rok światła, lub parsek (3,26 lat światła), stosowana dla 
oceny odległości gwiazd, okazuje się zbyt mała. Wprowadzono 
zatem jednostkę milion razy większą: megaparsek (skrót: mps) 

l mps = l 000 000 ps = 106 ps 

Jak dużą jednostką jest megaparsek możemy sobie wyobra
zić, porównując tę jednostkę z naszą Galaktyką, której średnica 
oceniana jest na około 30 000 parseków = 30 kiloparseków. 
Otóż, gdyby ustawić w szeregu galaktyki, o wymiarach zbliżo
nych do wymiarów naszej galaktyki to na jeden megaparsek 
zmieściłoby się ich ponad 30. Nasza Galaktyka należy raczej 
do układów o dużvch rozmiarach. 

W zwykłym polu, gdzie nie obserwujemy żadnych zgrupo
wań, galaktyki rozrzucone są w odległościach przewyższają
cych wielokrotnie ich przeciętne .średnice. W środku wielkiego 
obłoku lub gromady są tak skupione, że skutkiem perspektywy 
pokrywają jedna drugą, trudno jest nieraz je oddzielić i do
konać zliczeń. 

Badania ugrupowań galaktyk rozwinęły się dzięki zastosowa-



68 URANIA 

niu do fotografowania nieba kamery Schmidta. Na zdjęciach 
wykonanych 45 cm kamerą w obserwatorium na Mt. Falomar 
wykryto rozlegle gromady; stwierdzono w niektórych przy
padkach ich sferyczną budowę z koncentracją ku środkowi, 
świadczącą o działaniu sily grawitacji na olbrzymich odległo
ściach wielu milionów lat światła- fakt a priori nie oczywisty. 

Zastosowanie na Mt. Falomar kamery Schmidta o średnicy 
120 cm rozszerzyło zakres badań na słabsze obiekty, pozwoliło 
nakreślić nowe drogi rozwoju astronomii pozagalaktycznej. 
Wśród gromad galaktyk istnieją skupienia male, składające 

się przeważnie z galaktyk eliptycznych i soczewkowatych, ze 
zwartą koncentracją i otoczką o znacznie mniejszej gęstości. 
Średnica ich nie przekracza jednego megaparseka. Jeśli brać 
pod uwagę galaktyki trzech najjaśniejszych wielkości gwiaz
dowych, to populacja takiej gromady wynosi okola 100 lub 
nawet mniej. Istnieją jednak również gromady duże, kuliste, 
składające się przeważnie z galaktyk eliptycznych lub soczew
kowatych. Średnice ich wynoszą kilka megaparseków. Człon
ków-galaktyk trzech najjaśniejszych wielkości gwiazdowych 
jest kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Takie gromady obserwu
jemy, między innymi w gwiazdozbiorach: Warkoczu Bereniki 
(Coma), Perseuszu, Raku (Cancer), Pegazie, Koronie Północnej 
(Corona Borealis) itp. 
Obłoki gromad, lub Super-gromady- te największe skupie

nia materii, sięgają rozmiarów 30-60 mps. Takim układem 
jest Lokalna Super-Gromada (nasza Galaktyka należy do niej, 
jako członek Lokalnej Grupy) - rozległy super-układ, w środku 
którego znajduje się wielka gromada galaktyk w Pannie (Virgo). 
Gromada ta nie jest pojedyncza, lecz składa się przynajmniej 
z dwóch grup nałożonych na siebie i stanowi środek przypusz
czalnej rotacji i ekspansji Lokalnej Super-Gromady. Odległość 
jednej grupy oceniana jest w skali odległości Baadego z r . 1952 
na 14-16 mps, drugiej - 22-24 mps. 

A oto dane dotyczące trzech najbardziej znanych ugrupowań 
galaktyk: 

Charakterystyka gromady: l Com a l Cancer l Pegasus 

Rekt.asce.nsja } środka gromady 12h 56m gh 17m 23h 18m 
deklmacJa + 28°131 +21°16' + 7°561 

odległość w mps 28 18 14 
średnica w 45 cm Schmidcie 5~3 7~0 2~ 0 

średnica w 120 cm Schmidcie 12?0 7~0 2~ 0 

wielkość gwiazdowa najjaśniej-
szej galaktyki + 13~2 +13~8 +12~5 
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absolutna jasność najjaśniejszej 

galaktyki w gromadzie -19~0 -17~5 -18~3 
najsłabsza galaktyka widoczna 

w 45 cm Schmidcie +16~5 +16~5 + 16~5 
najsłabsza galaktyka widoczna 

w 120 cm Schmidcie +19~0 +1a~o +19~0 
ilość galaktyk w zliczeniach 45 cm 

Schmidtem 654 84 62 
ilość galaktyk w zliczeniach 120 cm 

Schmidtem 10724 300 369 

Wspomniana już wyżej wielka gromada w Pannie stanowi 
rozległą gromadę nieregularną, której członkowie zajmują dość 
duży obszar na niebie w rektascensji od 12h do 1311 i w dekli
nacji od - 20 ° do + 20 o. Należą do niej galaktyki wszelkich 
typów. Gromada zawiera galaktyki spiralne, eliptyczne, nieco 
nieregularnych i sporo typu nieokreślonego. Całkowita ilość 
galaktyk w gromadzie oceniana jest na tysiące. Ciekawym jest 
fakt, iż galaktyki jaśniejsze skupiają się bardziej ku środkowi. 
Najjaśniejsze posiadają jasność fotograficzną + 1201

• 

Chociaż liczba gromad regularnych jest duża, to jednakże 
przeważająca ilość ugrupowań galaktyk - to nieregularne 
obłoki i grupy. 

W czasach poprzedzających zastosowanie t~leskopów Schmid
ta, znano bardzo niewiele gromad, zaledwie kilkanaście. Wy
dawało się że grupowanie się galaktyk w większe zespoły jest 
czymś osobliwym, wyjątkowym. Obecnie znamy bardzo dużo 
gromad galaktyk, trudno jest nawet określić ich całkowitą 
lic:zJbę. Według oceny Zwicky'ego przypada średnio jedna gro
mada na l Q kwadratowy powierzchni nieba, jeśli brać pod 
uwagę galaktyki do + 20rn wielkości gwiazdowej. (Całe niebo 
liczy ponad 40 000° kwadratowych). Istnienie zatem większych 
ugrupowań materii niż galaktyki jest według Zwicky'ego re
gułą. 
Sądzono dawniej, iż najwięcej jest galaktyk eliptycznych 

i spiralnych. Dzisiaj wiemy, dzięki najnowszym badaniom, że 
najliczniej we wszechświecie występują małe galaktyki nie
regularne. 

Na podstawie obszernego materialu obserwacyjnego można 
już obecnie wyciągnąć wstępne wnioski dotyczące rozmieszcze
nia gromad w przestrzeni: 

l) Galaktyki posiadają tendencję do grupowania się w więk
sze jednostki: grupy lub gromady; romclad przypadkowy może 
dotyczyć rozmieszczenia gromad., w każdym razie nie galaktyk. 
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2) Srednia objętość gromady wynosi około 440 mps3• 

3) Gromada zawiera średnio od 2000 do 4000 galaktyk. 
4) Wyniki otrzymane przy zastosowaniu 120 cm kamery 

Schmidta potwierdzają wyniki otrzymane mniejszym instru
mentem tego typu i niektóre z nich można streścić w nastę-
pujący sposób: • 

a) w obszarze Warkocza Bereniki (Coma) przeważają galak
tyki jednej dużej gromady, 

b) w obszarze Pegaza istnieje wiele gromad, których odle
głości zawierają się w granicach od 20 do 500 milionów lat 
światła, 

c) w Obszarze Korony Północnej istnieje również wiele gro
mad w odległości od 100 do 200 milionów lat światła , 

d) w regionie nieba pomiędzy gwiazdozbiorami Panny i Wiel
kiej Niedźwiedzicy istnieją jedynie gromady bardzo odległe, 
znajdujące się w odległości setek milionów lat światła. 

Rozpoznanie galaktyk na kliszach i zliczenia ich są niezmier
nie trudne. Z braku inych kryteriów uważa się za galaktykę 
każdy obiekt rozmyty, co do którego nie ma żadnych danych, 
iż jest czymś innym (np. mgławicą galaktyczną, gromadą ku
listą itp.). W niektórych regionach nieba galaktyk jest olbrzy
mia ilość, jest ich więcej nawet niż gwiazd, wykazują często 
duże zagęszczenia. Liczne galaktyki mają tak drobne rozmiary 
widome, że jedynie bardzo wprawne oko potrafi je odróżnić 
od gwiazd. W tak olbrzymim przedsięwzięciu, jakim jest ba
danie struktury gromad, nieuniknione są błędy, polegające na 
tym, iż uważa się za galaktyki obiekty, które nimi nie są. 

Poza tym występuje trudność przy określaniu granicy gro
mady, gdyż nie jest ona wyraźna. Można powiedzieć, iż całe 
niebo pokryte jest galaktykami z pewną gęstością średnią, 
w niektórych zaś miejscach występują zagęszczenia ze wzrasta
jącą gęstością galaktyk ku środkowi. Uważamy, że w tych miej
scach znajdują się gromady. Za kraniec gromady uważamy 
obszary, w których ilość galaktyk na jednostkę powierzchni 
spada do średniej gęstości. Tę ostatnią nazywamy gęstością 
pola, a galaktyki -- galaktykami pola. Przy zliczeniach uwzględ
niamy galaktyki pola i wtedy otrzymujemy ocenę liczebności 
gromady. 

W obecnej chwili zdania astronomów dotyczące ugrupowań 
galaktyk są podzielone: jedni uważają gromady, grupy, czy 
też obłoki jedynie za statystyczne odchylenia od rozkładu jed
nostajnego, inni uważają, iż gromady istnieją rzeczywiście. 
Jak dotąd spór ten pozostaje nierozstrzygnięty. Być moż,e roz
szerzone badania dotyczące ruchów galaktyk w gromadach 
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przyczynią się do jego zakończenia. Tutaj jednak znów astro
nomowie napotykają nowe trudności natury obserwacyjnej, 
które trzeba będzie pokonać. Wiemy jednak z doświadczenia 
w latach przeszłych, że wielkie trudności w końcu przeważnie 
pokonywano, a osiągnięcia przekraczały często przewidywania. 

ANDRZEJ MARKS -Warszawa 

OBSERWATORIA ASTRONOMICZNE W KOSMOSIE 

Największym wrogiem obserwacji astronomicznych jest atmo
sfera naszej planety. Przepuszcza ona bowiem, i to nie cał

kowicie, tylko niektóre rodzaje promieniowania wysyłanego 
przez ciała niebieskie. Co gorzej, przepuszcza je w sposób se
lektywny, to znaczy promieniowanie o różnych częstotliwościach 
przepuszczane jest niejednakowo dobrze. Atmosfera ziemska 
działa więc na nadchodzące z przestrzeni kosmicznej promie
niowanie w sposób filtrujący. 

Nie trzeba wyjaśniać, że jest to bardzo niekorzystne dla ba
dań astrofizycznych. Najdrastyczniej ten niekorzystny wpływ 
występuje przy badaniach spektroskopowych. Znajdujące się 
w atmosferze gazy powodują bowiem pojawianie się w widmie 
intensywnych pasm absorpcyjnych nazywanych pasmami tellu
rycznymi. Uniemożliwiają one niekiedy wykrycie pasm położo
nych w tych samych miejscach w widmie badanego ciała 
niebieskiego. Szczególnie jaskrawo występuje to przy spektro
skopowych badaniach atmosfer innych planet. 

Wielkość osłabiania, czyli ekstynkcji promieniowania ciał 
niebieskich, zależy od grubości warstwy atmosfery poprzez 
którą musi przechodzić światło od danego ciała niebieskiego, 
a więc jest ona różna dla ciał niebieskich widocznych na róż
nych wysokościach ponad horyzontem. Stanowi to utrudnienie 
dla pomiarów fotometrycznych, tzn. pomiarów jasności ciał 
niebieskich, a dokładne pomiary fotometryczne w pobliżu ho
ryzontu są z tego powodu niemożliwe. 
Również przy obserwacjach astrometrycznych atmosfera 

działa w sposób niekorzystny, załamując promienie wysyłane 
przez ciała niebieskie, co zmienia ich widomą pozycję. Ponie
waż wielkość tej refrakcji zależy od długości fali świetlnej, 
następuje więc jeszcze rozszczepienie światła. Podobnie jak 
ekstynkcja, tak i refrakcja ma największą wartość przy obser
wacji obiektów widocznych na malej wysokości ponad hory
zontem, co w praktyce uniemożliwia dokładne pomiary astro
metryczne w tym obszarze nieboskłonu. 
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Te niekorzystne zjawiska zmuszają do skrupulatnego elimi
nowania z wyników obserwacji wpływów wywołanych przez 
obecność atmosfery. Oczywiście nie można ich jednak całko
wicie uwzględnić dlatego, że wpływy te jeszcze niezupełnie 
dobrze zostały poznane, a także dlatego, że nie mają one stałej 
wartości, ale nieustannie się zmieniają, przede wszystkim na 
skutek 'zmian meteomlogicznych. 

Lokalne, krótkookresowe zmiany wartości ekstynkcji i refrak
cji na drodze promieniowania świetlnego nadchodzącego od 
jakiegoś ciała niebieskiego powodują dobrze znane migotanie 
obrazu ciał niebieskich, wyraźnie widoczne u gwiazd nie
uzbrojonym okiem. Zjawisko to ogranicza zdolność mzdziel
czą teleskopów do najwyżej 0,"2, co w praktyce oznacza, że 
zdolność rozdzielcza teleskopów o średnicy obiektywu większej 
niż 60 cm nie może już być wykorzystana. Szczególnie duże 
znaczenie ma to dla obserwacji planetograficznych, uniemożli
wiając dostrzeżenie drobnych szczegółów na powierzchni planet. 
Osobną sprawę stanowi niepogoda, która już niejednohot

nie uniemożliwiła wykonanie z wielkim nieraz nakładem ener
gii przygotowanych obserwacji zaćmienia Słońca czy innych 
rzadkich zjawisk. Niepogoda czyni z obserwacji astronomicz
nych rodzaj loterii. Tylko w bardzo nielicznych obszarach Ziemi 
chmury należą do rzadkości. 

Niekorzystnym wpływem ziemskiej atmosfery na obserwacje 
astronomiczne jest także to, że uniemożliwia ona obserwowanie 
słabo świecących ciał niebieskich za dnia. W ciągu obser
wacyjnym jakiegoś ciała niebieskiego powstają więc przymu
sowe przerwy. Co gorzej nie są to rprzerwy tylko kilku czy 
kilkunasto godzinne, ale wielomiesięczne, gdyż dotyczą one 
czasu gdy badane ciało niebieskie jest widoczne na niebie w po
bliżu Słońca. 

Wyrażając się w przenośni można by powiedzieć, że obser
wując Wszechświat z powierzchni Ziemi widzimy go jakby 
przez grubą, matową, chropowatą i drgającą szybę, co bynaj
mniej nie sprzyja wyrazistości widzenia. 

Wszystkie te przyczyny od dawna już skłaniały astronomów 
do uwolnienia się od wpływu atmosfery. Z tego też powodu 
obserwatoria astronomiczne często buduje się na wierzchołkach 
górskich, gdyż pozwala to wznieść się przynajmniej ponad 
dolne, najgęstsze i najbamziej zanieczyszczone warstwy atmo
sfery. Wybiera się przy tym miejsca o najlepszej pogodzie. 
Oczywiście jest to jednak rozwiązanie tylko częściowe. 

Bardziej radykalne rezultaty przynosiło wykonywanie ob
serwacji astronomicznych z samolotów, a szczególnie z balo-
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nów stratosferycznych. Podejmowane one były już od kilku
nastu lat, przy czym prawdziwym sukcesem zostały uwieńczone 
obserwacje powierzchni Słońca wykonywane przez uczonych 
amerykańskich w 1957 r., z balonu stratosferycznego. 

Rzeczywisty postęp umożliwiły jednak dopiero statki kosmicz
ne, pozwalające wznieść się w ogóle ponad atmosferę. Nic 
dziwnego, że od samego początku wykorzystywano je do badań 
astronomicznych. W ciągu minionych pięciu lat "ery kosmicz
nej" nie wysłano jednak jeszcze w przestrzeń kosmiczną obiektu, 
który byłby w pełnym tego słowa znaczeniu obserwatorium 
astronomicznym. 

Obecnie jednak obiekt taki znajduje się już w budowie i ma 
być wysłany w 1963 lub 1964 r. Będzie on nosił nazwę "Orbi
talne Obserwatorium Astronomiczne" (Orbital Astronamical 
Observatory - OAO). Jak z nazwy wynika będzie to obiekt 
satelitarny- krążący wokół Ziemi. Zasadniczy instrument tego 
kosmicznego obserwatorium astronomicznego ma stanowić te
leskop zwierciadlany ze zwierciadłem o średnicy 91,4 cm (czyli 
większym niż u naszego największego teleskopu), a zasadniczym 
rodzajem badań, jakie będą przy pomocy niego przeprowa
dzane, będą badania promieniowania ciał niebieskich w ultra
fiolecie, w długościach fali krótszych niż 0,3 mikrona. Jak wia
domo promieniowanie o tych długościach fali nie dociera do 
powierzchni Ziemi, będąc całkowicie zatrzymywane przez atmo
sferę. 

Ten pierwszy obiekt astronomiczny, którego wprawienie 
w ruch satelitarny wokół naszej planety na wysokości 850 km 
ponad Ziemią planują uczeni amerykańscy w 1963 lub 1964 r., 
nie będzie jednak jeszcze służył do stałych obserwacji, ale bę
dzie miał na celu badanie funkcjonowania tego rodzaju obser
watorium. Kolejno mają być wysłane trzy sztuczne satelity 
Ziemi typu OAO, co ma kosztować 184 miliony dolarów. 

Realizacja tego rodzaju przedsięwzięcia nastręcza oczywiśc~e 
wiele istotnych trudności technicznych. Wśród nich na pierw
sze miejsce wysuwa się sprawa zdalnego skierowywania te
leskopu na określone ciała niebieskie, a następnie niezwykle 
precyzyjnego utrzymywania w polu widzenia teleskopu ba
danego obiektu. Uzyskiwane to będzie przy pomocy automa
tycznie działających "czujników" fotoelektrycznych umiesz
czonych w teleskopie, sprzęgniętych z systemem niewielkich 
dysz odrzutowych zmieniających przestrzenną orientację te
leskopu. Obecnie jednak wyraża się obawy, czy uda się osiągnąć 
należytą precyzję działania tego urządzenia. Aby więc uzyskać 
wyraźne obrazy ciał niebieskich trzeba będzie stosować mi-



74 URANIA 

gawkowe naświetlanie powierzchni światłoczułej w teleskopie. 
Jako powierzchnia taka, może służyć klisza fotograficzna (auto
matycznie potem wywoływana), może to być też "klisza elek
tronowa", a więc urządzenie podobnego typu jak lampa telewi
zyjna z rodzaju "image storage" (z magazynowaniem obrazu). 
Oczywiście przekazywanie obrazu na Ziemię dokonywane bę
dzie metodami teleautograficznymi. Można jednak będzie także 
zastosować urządzenie zrzucające na Ziemię zasobnik z na
świetlonymi kliszami. Należy nadmienić, że przekazanie na 
Ziemię obrazu w większości przypadków nie będzie konieczne. 
Na przykład w przypadku pomiarów spektroskopowych wy
starczające jest przekazanie drogą radiową danych o rozkładzie 
natężeń linii widmowych w badanym widmie. 

Pierwszy satelita typu OAO mieć będzie postać sześciokąt
nego tubusa o długości 315 cm i grubości 102 cm. Do tubusa tego 
będą przymocowane dwie płyty, na których rozmieszczone będą 
fotoogniwa słoneczne dostarczające energii elektrycznej. Masa 
satelity ma wynosić 1500 kg, a jako rakieta nośna ma być użyta 
rakieta Atlas Agena B. 

Aczkolwiek pierwsze próby z satelitami typu OAO mieć 
będą charakter doświadczalny, to jednak już po nich oczekuje 
się rewelacyjnych danych naukowych, a w niezbyt zapewne 
odległej przyszłości, gdy przy pomocy teleskopów umieszcza
nych w przestrzeni kosmicznej można będzie wykonywać te 
wszystkie rodzaje obserwacji, jakie wykonywane są z Ziemi -
nastąpi prawdziwa rewolucja w astronomii obserwacyjnej. Cho
ciaż wszelkie proroctwa są zwykle ryzykowne, to jednak można 
wyrazić przypuszczenie, że za lat kilkadziesiąt naziemne ob
serwacje astronomiczne mogą utracić dotychczasowe znaczenie, 
bowiem dokładniejsze obserwacje można będzie wykonywać 
przy pomocy urządzeń umies2lCZailych w przestrzeni kosmicznej. 

Podobnie jak w przypadku obserwacji naziemnych, tak 
i w dziedzinie obserwacji pozaatmosferycznych istnieć będzie 
specjalizacja urządzeń obserwacyjnych. Obok satelitów OAO, 
które są dopięro w przygotowaniu, wysyłane są już satelity 
typu OSO (Orbital Solar Observatory), mające na celu obserwa
cje Słońca. Również i tutaj mogą więc otworzyć się perspek
tywy stopniowego eliminowania naziemnych obserwacji sło

necznych. Pierwszy satelita tego typu został wysłany 7 marca 
1962 r. z Cape Canaveral przy pomocy rakiety Thor Delta. Po
czątkowe perigeum jego orbity wynosiło 552 km, apogeum 
594 km, czas jednego obiegu 96,15 min., nachylenie płaszczyzny 
orbity 32°8. Satelita o masie 207 kg zawierał następujące in
strumenty: spektrometr promieni rentgenowskich, licznik czą-
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stek pyłu kosmicznego, mierniki energii słonecznego promienio
wania ultrafioletowego i słoneC2J!lego promieniowania gamma, 
analizatory strumieni protonów, elektronów oraz neutronów, 
miernik intensywności i kątowego rozkładu promieniowania 
gamma, licznik fotonów gamma o wysokiej energii i miernik 
erozji powierzchniowej. Była to więc aparatura wykonująca 
obserwacje bądź niemożliwe do przeprowadzenia z powierzchni 
Ziemi, bądź też bardzo utrudnione przez obecność atmosfery. 

Aparatura satelity pomyślnie działała do 22 maja 1962 r. 
W tym czasie satelita wykonał przeszło 1100 okrążeń Ziemi. 
Ogółem zgromadzono materiał obserwacyjny obejmujący prze
szło 1000 godzin p~acy każdego z instrumentów pomiarowych. 
Ponieważ opracowanie tak olbrzymiego materiału nawet przy 
pomocy maszyn elektronowych potrwa jakiś czas, więc dziś nie 
można jeszcze przedstawić wyników naukowych przeprowa
dzonych badań. 

Obecnie uczeni amerykańscy planują wysłanie jeszcze trzech 
dalszych satelitów tego typu. W sumie całość przedsięwzięcia 
będzie kosztować około 70 milionów dolarów. 

Dalszy rozwój tych metod badawczych nie tylko doprowadzi 
do umieszczenia w przestrzeni pozaatmosferycznej stale dzia
łających obserwatoriów astronomicznych różnego typu, ale także 
niewątpliwie, chociaż zapewne w dość odległej jeszcze przy
szłości, do umieszczenia ich na powierzchni Księżyca, który 
jak wiadomo pozbawiony jest atmosfery, a który zarazem da
wać będzie solidną podstawę dla instrumentów obserwacyj
nych. 

Wydaje się, że większość tych obserwatoriów, a w każdym 
razie obserwatoria satelitarne, będzie urządzeniami bezzałogo
wymi, działającymi automatycznie, ponieważ człowiek stano
wiłby na sztucznym satelicie źródło wstrząsów (trudno sobie 
wyobrazić zupełną jego nieruchomość). 

Oba wyżej opisane urządzenia OSO i OAO, aczkolwiek 
umieszczane poza atmosferą, przeznaczone są jednak do wy
konywania obserwacji astronomicznych w klasycznym rozu
mieniu tego słowa, to znaczy do wykonywania obserwacji pro
mieniowania wysyłanego przez oddalone ciała niebieskie. Od 
dawna konstruowany jest jednak inny rodzaj kosmicznych ob
serwatoriów, a mianowicie statki kosmiczne mające na celu 
bądź zbliżenie się do innych ciał niebieskich, bądź też nawet 
lądowanie na ich powierzchni i dopiero wtedy przeprowadzenie 
badań tych ciał. Równocześnie urządzenia te przeprowadzają 
bezpośrednie badania warunków w przestrzeni międzyplanetar
nej. Do chwili obecnej wysłano już wiele takich urządzeń 
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(Pioniery, Łunniki, ASM 2, Rangery, Mariner), a planuje się 
wysłanie dalszych. 

Jakkolwiek przedmiotem badań takich "sond" kosmicznych 
są ciała niebieskie, względnie przestrzeń kosmiczna - a więc 
z tego względu stanowią one astronomiczne urządzenia ba
dawcze- to jednak z drugiej strony ich metody badawcze co
raz bardziej będą się zbliżały do tych metod, jakie stosowane 
są w geofizyce. Szczególnie jaskrawo wystąpi to w przypadku 
urządzeń umieszczanych na powierzchni innych ciał niebie
skich. Będą to więc raczej obserwatoria typu "geofizycznego". 
Jest znamienne dla naszych czasów, że wyraźna granica jaka 
wydzielała do niedawna metody badań astronomicznych w od
rębną całość, dzięki kosmonautyce zacznie się zacierać w nie
których dziedzinach astronomii, takich jak selenologia i plane
tologia. 

KRONIKA 

Czy zachodzą magnetyczne zaćmienia Marsa? 

Podczas opozycji Marsa w 1924 roku amerykański astmnom W r i g h t 
odkrył, że średnica Marsa zmienia się w zależności od tego, w jakiej 
barwie planetę obserwujemy i jest największa w ultrafiolecie, a zmniej
sza się przy przechodzeniu do czerwieni, to znaczy do fal dłuższych. 

Efekt ten jest dość wyraźny, co ilustruje tabelka: 

barwa długość fali l średnica tarczy Mars:~ 

ultrafiolet 3600 A 9,11 27 
błękit 4400 A 9,11 13 
czerwień 5600 A 9,"17 
podczerwień 7600 A 8,1186 

Na dodatek w promieniach niebieskich powierzchnię Marsa otula nie
przeźroczysta warstwa mgły czy chmur, zakrywająca wszystkie na niej 
szczegóły. Efekt ten tłumaczono różnie, np. przez rozproszenie promieni 
fioletowych w atmosferze Marsa, przez różne w różnych barwach atmo
sferyczne pociemnienie brzegowe itp. (patrz A. Wróblewskiego - "Z ta
jemnic Marsa", PWN 1958). Jedną z nowszych hipotez powstania niebie
skiego "woalu" była jonizacja gazów atmosferycznych przez protony 
wyrzucane ze Słońca. 

Ostatnio problem ten badał C. S a g a n, który połączył tę hipotezę 
z obserwowanym wielokrotmie rozjaśnieniem i rozrzedzeniem mgły 
w dniach, gdy Mars jest blisko opozycji. Rozjaśnienie to mialoby być 
powodowane przez pole magnetyczne Ziemi, które ekranuje Marsa od 
strony Słońca przy tym ustawieniu planet, nie dopuszczając do niego 
protonów. Jest to jakby magnetyc2"Jlle zaćmienie "czerwonej planety". 
Z wyliczeń wynika jednak, że aby mógł istnieć ten efekt, protony mu-

rt. 
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siałyby rruec energię około 2 MeV, a strumień ich w okolicach Marsa 
powinien być większy niż 1011 protonów na cm2 na sek. Wielkości te 
różnią się od możliwych do przyjęcia, tak że tę ciekawą hipotezę trzeba 
odrzucić. W oszacowaniach Sagana niep<Jślednią rolę odgrywa między
planetarne pole magnetyczne, którego natężenie znane jest wciąż jeszcze 
niezbyt dokładnie. Może więc hipoteza ta stanie się jeszcze kiedyś ak
tualna, gdy ulegnie znacznej zmianie nasz pogląd co do wartości natę
żenia pola magnetycznego w Układzie Słonecznym. 

Sławomir Ruciński 
(wg Icarus, vol. I, nr l) 

OBSERWACJE 

Nowa Lutni 1963 

Dnia 8. II. 1963 Biuro telegramów astr0!11omicznych w Kopenhadze 
powiadcmiło świat o pojawieniu się gwiazdy Nowej. W chwili odkrycia 
jasność Nowej wynosiła 3m. Obecnie jasność gwiazdy słabnie. Wg ob
serwacji Z. Szpora (Sekcja Obserwacyjna Oddziału Krakowskiego PTMA) 
w dniu 13. II o godz. 4 rano jasność Nowej wynosiła 4?'88. 

Mapka po lewej zawiera okolice gwiazdozbioru Lutni z oznaczoną po
zycją Nowej (N). Mapka po prawej przedstawia fragment otoczenia No
wej wraz z gwiazdami porównania, (wg Henry Draper Catalogue). 

Pozycja Nowej: a = 18hi3m, l) = + 41 °50' (epoka 1960,0). 

1.18· -. • 

• 

[] 
ta ;.. .·•0(. .. 

"x 

c{ • • • l 

,' · ,' · Lyr 
f l 

l l • 
f l 

iiJ• ~f 
11· l' • 

a = 5?'11 
b = 5,42 
c = 6,10 
d = 6,36 
e = 6,42 
k = 7,17 
f= 7,20 

l = 7~41 
g = 7,49 
h = 7,66 
l = 7,9 

m =8,0 
p= 8,3 
s= 8,5 

l 

• 'lO" - "'--

"p 

• c 

•f< 

s 

h 
• 

.", 

h 
·l 

a .. 

·' 

Andrzej Slowik - Kraków 

.e . 

• 



78 U R A N-=1-=A-=---------------

Obserwacja jasnego bolidu 
2 października 1962 r. o 19h58m czasu środkow~europejskiego, podczas 

identyfikowania gwiazd przy pomocy mapki obrotowej zauważyłem 
rozbłyśnięcie jasnego bolidu w gwiazdozbiorze Woźnicy. Miejsce obser
wacji: Kraków, ul. Kujawska 12/5, balkon. Bolid pojawił się w pobliżu 
Kapelli, w punkcie o współrzędnych : a = 5h10m, l\ = + 48°. Przeleciaw
szy przez gwiazdozbiory Żyrafy, Małej Niedźwiedzicy i Smoka, zgasł na 
granicy Wolarza i Wielkiej Niedźwiedzicy, w punkcie o współrzędnych: 
a = 14h10m, l\ = + 45°. Jasność bolidu - bez porównania większa od 
jasności Jowisza - można było przyrównać do blasku jasnej latarni 
ulicznej w odległości 200 m. W czasie lotu, który trwał około 7 sek, bolid 
pozostawiał za sobą jasny roziskrzony "ogon". W jądrze widać było dwa 
kolory: żółty i biało-niebieski, ogon składający się z "iskier" o jasności 
porównywalnej z jasnością Jowisza, mial kolor pomarańczowy. Bolid 
pozostawił mglisty ślad, który był widoczny gołym okiem około 3 minut. 
Efektów dźwiękowych nie słyszałem. 

Andrzej Augustynek 
uczeń kl. VII, Lic. V w Krakowie 

PORADNIK OBSERWATORA 

STANISLAW R. BRZOSTKIEWICZ -Dąbrowa Gór n i c z a 

Miłośnicze obserwacje Słońca (III) 
Warunki obserwacji 

Już po kilku dniach obserwacji Słońca zauważymy, że widoczność 
drobnych plam, granulacji czy też pochodni w dużym stopniu zależna 
jest od warunków atmosferycznych. Nieodzowne przeto jest zawsze wy
znaczyć stopień widzialności podczas danej obserwacji, co uczynić mo
żemy posługując się poniższą skalą: 

l - obraz Słońca silnie faluje, granulacja Z1l!Pełnie niewidoczna, bar
dzo zły obraz, 

2 - obraz Słońca nieco lepszy, drży, granulacja niewidoczna, 
3 - obraz Słońca dość dobry, nieco drży, granulacja częściowo lub 

chwilami widoczna, 
4 - obraz Słońca dobry, spokojny, granulacja dobrze widoczna na 

całej powierzchni Słońca, 
5 - wyjątkowo piękny obraz Słońca, pory i granulacja wyraźnie 

i ostro widoczna na całej powierzchni Słońca. 
Często jednak pomimo dobrych warunków atmosferycznych nie mo

żemy z innych przyczyn dokonać starannej obserwacji (np. spieszymy się, 
obserwujemy w niewygodnej pozycji itp.). Dobrze więc jest zaznaczyć 
to w dzienniku obserwacyjnym posługując się jakąś skalą, np.: 

l - obserwacja wykonana pobieżnie, 
2 - obserwacja średnio dokładna, 
3 - obserwacja wykonana bardzo starannie. 

Zapis obserwacji 
Niezapisana obserwacja nie posiada żadnej wartości naukowej i dla

tego należy prowadzić odpowiedni dziennik obserwacyjny. Rysunki plam 
i pochodni słonecznych wykonujemy w brulionie rysunkowym, który 
powinien posiadać dobry papier i twardą oprawę. Rysować należy to, co 
widzimy w okularze lunety lub na ekranie, a nie starać się o "arty
styczne" wykończętnie rysunku. Zaś dane liczbowe najlepiej jest wpisy
wać do przygotowanego uprzednio protokółu, który prowadzimy oddziel
nie dla każdego miesiąca. A oto przykład protokółu: 
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Obserwacje plam i pochodni na Slońcu 
Marzec 1963 r. 
Obserwator: Stanislaw R. Brzostkiewicz 
Miejsce obserwacji: Dąbrowa Górnicza (cp = 50°36' i 'A = 19°23') 
Instrument: Refraktor "Merz", (/) = 60 mm, F = 800 mm, pow. = 40 x 
Metoda obserwacji: ciemny filtr. 

D 

l 

25.10 

T 
(CŚE) 

2 3 4 5 6 7 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 
4 15 55 l o l l l l 3 l 3 1724 1 

W poszczególnych rubrykach protokółu wpisujemy: 
D - data obserwacji. 

u 

13 

79 

T - moment obserwacji według czasu środkowo europejskiego z do-
kładnością do 1/ to godziny. 

g - ilość grup na całej tarczy Słońca. 
f - ilość plam w tych grupach. 
R - liczba Wolfa, którą obliczamy według wzoru: R = 10 g+ f. 
NE - nasilenie pochodni w kwadrancie północno-wschodnim. 
SE - " południowo-wschodnim. 
NW - " " " północno-zachodnim. 
SW - południowo-zachodnim. 
a - warur{ki atmosf~ryczn~. 
d - dokładność obserwacji. 
N - numer obserwacji, który prowadzimy od początku obserwacji 

Słońca. 
U - wszelkie uwagi. 
W wypadku gdy w danym dniu na Słońcu nie widzimy ani jednej 

plamy lub w którymś z kwadrantów nie dostrzegamy pochodni, to do 
odpowiedniej rubryki protokółu wpisujemy O. Tak dziennik jak i pro
tokół prowadzimy starannie i liczby wpisujemy bardzo wyraźnie. Wy
pełniony protokół przesyłamy do 5 każdego miesiąca na ręce prof. dra 
J. M er g e n t a l er a (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocław
skiego, Wrocław, ul. M. Kopernika 11). BlitJszych danych o Słońcu do
wiedzieć się możemy z książek: J. M er g e n t a l er: "Slońce", Warszawa 
1958 i H. W. N e w t o n: "Oblicze Slońca", Warszawa 1961. 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

SLA W O MIR RUCIŃSKI - WAR S Z A W A 

Przetwornik elektronowo-optyczny i jego zastosowanie w astronomii 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo zmieniła się praca astro
noma. Dziś już tylko w niewielu dziedzinach a<>tronomii obserwacyjnej 
pomiary przeprowadza się za pomocą oka. Powszechnie stosowana jest 
fotografia, która obiektywnie notuje wygląd ciał niebieskich, a także 
używa się coraz częściej różnych metod współczesnej elektroniki. O ile 
jednak elektronika w astronomii jest w pełnym rozwoju, o tyle fotografia 
wielokrotnie ulepszana doszła do kresu swych możliwości. Rozmiary tele
skopów nie mogą być już powiększane - na drodze stają względy kon
strukcyjne i fakt, że nad dużym zwierciadłem ruchy atmosfery i inne 
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niepożądane efekty za2'l!laczają się z większą iiiltensywnością. Również 
czulość klisz fotograficznych osiągnęła swą granicę. Jest to konsekwencją 
samej zasady powstawania obrazu w emulsji światłoczułej, bowiem po to, 
aby rozłożyć jedno ziarno bromku srebra (AgBr) potrzeba około 1000 fo
tonów, elementarnych "porcji" światła. 

Wyjściem z tego impasu, w jakim znalazła się fotografia astronomiczna 
jest zastosowanie przetworników elektronowo-optycznych, zwanych także 
elektronowymi wzmacniaczami obrazu. Ujmując najkrócej, powiedzieć 
można, iż celem ich jest zamiana obrazów niewidzialnych na widzialne 
i wzmacnianie obrazów słabych. Podzielić je można na dwie zasadnicze 
grupy: typu telewizyjnego i typu "kamery elek.tronowej". 

Przetworniki telewizyjne, to po prostu lampy typu Emitron lub Orti
con, które "liniując" obraz zamieniają go na układ impulsów elektrycz
nych wysokiej częstotliwości. Impulsy takie można dowolnie transformo
wać lub wzmacniać i z powrotem przetwarzać na obraz w telewizyjnej 
lampie obrazowej lub badać jeszcze w postaci impulsów elektrycznych. 
Na razie, ze względu na jeszcze dosyć gruboliniową strukturę obrazu 
(najwyżej 1200 linii) i inne powody, stosuje się je do fotografowania 
jasnych obiektów tzn. Księżyca i planet. Osiąga się przy tym duże skró
cenie czasu ekspozycji co znacznie redukuje wpływ ruchów atmosfery 
ziemskiej . 

Drugi typ przetworników - typ "kamery elektronowej" - jest obecnie 
coraz częściej stosowany i to w kilku wersjach, dlatego wart jest szer
szego omówienia. Konstruktorem jest francuski astronom L a 11 e m a n d, 
który prowadził nad tym prace od 1933 roku uwieńczone sukcesem do
piero po wojnie. Równocześnie została wynaleziona n o kto w i z j a, apa
ratura do widzenia nocnego w podczerwieni, której rozwój miał duże 
znaczenie dla konstrukcji przetworników. 

Budowa przetwornika 

Przetwornik ma bardzo prostą i nieskomplikowaną budowę. Jest to 
walcowata bańka szklana niewielkich rozmiarów, z której wypompowane 
zostało całkowicie powietrze. Próżmia musi być doskonała, co stanowi 
jeden z trudniejszych problemów podczas produkcji. Ciśnienie resztek 
gazów nie może przekraczać 10-6 mm słupa rtęci. Osiąga się to za po
mocą specjalnych tytanowych pomp jonowych. 

Jedna z podstaw stanowi t2lW. f o t o k a t o d ę. Jest ona pokryta związ
kiem chemicznym (tlenkiem cezu lub związkiem antymonu z cezem na 
cienkiej, pólprzeźroczystej warstwie metalu), w którym może zachodzić 
efekt fotoelektryczny zewnętrzny. Efekt ten polega na wyrzucaniu z sub
stancji elektronów pod wpływem fotonów światła, które ją bombardują. 
Okazuje się, że proces "zamiany" fotonów w elektrony jest sto razy bar
dziej efektywny niż proces "zamiany" fotonów wprost w ziarna emulsji 
w zwykłej fotografii. Znaczy to, że pewna ilość światła daje 100 razy 
więcej elektronów z fotokatody niż w tym samym czasie powstaloby zia
ren srebra w zwyklej emulsji, podczas zwykłego naświetlenia. Mamy tu 
duży zysk, który trzeba umiejętnie wykorzystać. W tym celu między jedną 
podstawą walca -- fotokatodą, a drugą przeciwległĄ - anodą, przyłożone 
jest napięcie elektryczne. Wyrzucone przez efekt fotoelektryczny elek
trony nie poruszają się więc swobodnie, lecz jako ładunki ujemne zdążają 
ku anodzie. Nabyta energia elektronów jest proporcjonalna do napięcia. 
Regulując jego wartość (korzysta się zwykle z wysokich napięć około 
15-25 kV) możma zmieniać "impet" padających elektronów. 

Jeżeli teraz na anodzie umieścimy substancję, która czuła jest na ude
rzające elektrony, to otrzymamy obraz, podobny do zwykłego obrazu 
fotograficznego. Obraz taki nie byłby jednak wyraźny na skutek wzajem-
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nego odpychania się elektronów na swej drodze między katodą i anodą 
(elektvony obdarzone są jednoimiennymi ładunkami elektrycmymi). Ko
nieczne staje się więc stosowanie tzw. optyki elektronowej. Jest to sy
stem pól eleMrycznych i magnetycznych tak ukierunkowanych, że pod
czas przelotu elektronu jeden puniDt anody odpowiada dokładnic tylko 
jednemu punktowi na katodzie. Przypomina to trochę działanie L'lWykłych 
soczewek optycznych. Dodatkowe te pola (w stosunku do głównego 
anoda-katoda) wytwarza się przez "soczewki" elektrostatyczne, czyli me
talowe elektrody o niekiedy dosyć złownym kształcie, pooiadające pe
wien potencja! względem katody. Stosuje się też soczewki magnetyczne, 
czyli cewki nałożone z zewnątrz na bańkę przetwornika. Wytwarzają one 
pole magnetyczne, które także ogniskuje biegnące elektrony. W praktyce 
stosuje się albo jeden albo drugi system ogniskowania, najlepsze jest 
jednak ich połączenie, czyli ogniskowanie mieszane. 

Elektron uderza wreszcie w anodę, pokrytą substancją czułą na elektro
ny. W tym miejscu należy odróżnić dwa typy przetworników: typ "ka
mery elektronowej" Lallemanda i typ pochodzący od noktowizji (prze
twornik z anodą pokrytą luminoforem). 

Przetwornik z anodą pokrytą emulsją 

W tym przetworniku anoda pokryta jest emulsją czułą na padające 
elektrony. Ostatnio szczególnie często stosuje się emulsje tzw. jądrowe 
(nazwane tak od szerokiego zastosowania w technice jądrowej), na któ
rych pojedynczy elektron tworzy niewielki, łatwy do identyfikacji ślad, 
złożony z kilku wyraźnych ziaren. Siad taki oglądać można pod mikrosko
pem. W porównaniu ze zwykłą fotografią mamy tutaj wielki zysk. Na sa
mym wyrzucaniu elektronów "bogacimy się" 100 razy, a poza tym każdy 
przyspieszony elektron zostaje zanotowany. 

Przetwornike>wi temu lilie brak jednak wad, które ograniczają jego 
użytkowanie. Najbardziej niekorzystne jest "zatruwanie" katody przez 
gazy i wodę wydzielające się z emulsji. Czułość katody spada wtedy 
szybko i zmniejsza się ilość wyrzucanych przez nią elektronów. Jedno
cześnie przy badaniu śladów za pomocą mikroskopu istnieje możliwość 
natrafienia na ślad elektronu lub mezonu z promieni kosmicmych. Ko
nieczne jest. więc ekranowanie przyrządu. 

Poza tym z katody mogą być wyrzucane tzw. termoelektrOI!ly. Są to 
elektrony wyzwolone z substancji na skutek ruchów molekuł. Ruchy te 
rosną z temperaturą, dlatego konieczne jest ochładzanie katody za pomocą 
skroplonych gazów (np. azotu). Aby wreszcie wyjąć z przetwornika na
świetloną kliszę trzeba rozbić szklaną bańkę przyrządu i zepsuć osiągniętą 
z takim trudem próżnię. Niektórzy konstruktorzy, starając się zmniej
szyć zatruwanie katody, stooują ustawioną przed samą emulsją płytkę 
metalową o grubości 0,1 u. PrzepusZicia ona prawie zupełnie bez strat 
elektrony o dużych energiach (już przyspieszone w polu elektrycznym), 
natomiast stanowi dobrą zaporę dla wolno poruszających się jonów, 
które dopiero wyleciały z anody. t.. 

Omówiony typ przetwornika jest stosowany tylko w dobrze wyposa
żonych obserwatoriach dysponujących dużym zapleczem technicooym. 
Na ogół przyrząd ten nie rozpowszechnia się z powodu wysokiej ceny 
i pracochłonności konstrukcji, ustępując wyraźnie drugiemu typowi -
przetwornikowi z anodą pokrytą luminoforem. 

Przetwo1·nik z anodą pokrytą luminoforem 

W przyrządzie tym anoda pokryta substancją radioluminującą świeci 
pod wpływem padających elektronów. Otrzymuje się jasny obraz, który 
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można bezpośrednio oglądać lub fotografować; najwygodniej jest jednak 
kopiować wprost stykowo, przykladając czuły film do SZiklanej bańki 
przetwornika. Często stosuje się okienko z cienkiej miki pokrytej od 
wewnątrz luminoforem; mika nie wprowadza zniekształceń, które dawać 
może grube szklo. 

Wzmocnienie przetwornika zależy od przedziału widmowego w jakim 
on jest używany. W przypadku uczulenia katody na podczet'Wień wzmoc
nienie wynosi 500 razy, zmniejsza się w czerwieni do 100 razy a w pro
mieniach niebieskich do 40 razy (w porównaniu ze zWYkłą fotografią). 

Przyrząd ten jest bardzo praktyczny. Nie wymaga chłodzenia, wielo
krotnych zmian katody, przygotowywania świeżych emulsji. Może pra
cować przez kilka lat bez żadnych zmian w czułości. Latwo daje się 
wmontować na stałe w teleskop. 

~SM 

+ 
Rys. l. Przetwornik z anodą pokrytą luminoforem. Zastosowano w nim 
ogniskowanie mieszane: soczewki magnetyczne czyli cewki nałożone z ze
wnątrz szklanej bańki (SM) i soczewki elektrostatyczne (SE), których 
potencjał od fotokatody (F) do anody pokrytej luminoforem (L) stale 
wzrasta. Obraz na fotokatodzie wytwarza system optyczny lunety (0). 

Za.stosowanie przetworników 

Najważniejszą zaletą przetworników jest pozorne zwiększanie średnicy 
teleskopu. Na przykład użycie przetwornika wzmacniającego 100 krotnie 
"upodabnia" 20 -cm lunetę do 2 metrowego teleskopu-olbrzyma. Stosu
jąc przetwornik do tego samego teleskopu można poważnie skrócić czas 
naświetlania, co powoduje Zimniejszenie wpływu efektów atmosferycz
nych na ostrość obrazu. Skrócenie czasu naświetlania ma też zasadnicze 
znaczenie przy wykonywaniu zdjęć widm gwiazd i mgławic (przy zWY
kłej metodzie fotograficznej ekspozycje takie trwają, zależnie od jasności 
obiektu, od kilku minut do kilkunastu godzin). 

Znacznie większa czułość przetworników w podczerwieni pozwolila na 
sfotografowanie jądra Galaktyki, serii Pasche111a wodoru w widmach 
mgławic planetarnych i mgławicy Oriona oraz na zbadanie w podczer
wieni widma korony słonecznej. Właściwość ta rokuje też duże nadzieje 
w badaniu galaktyk, szczególnie słabszych i bardziej odległych, ~tóre 
silnie podlegają efektowi poczerwienienia. Zasięg 5-metvowego teleskopu 
zwiększy się w ten spooób aż do uchWYcenia obiektów 25,5 wielkości 
gwiazdowej. 
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Cechami wyróżniającymi przetworniki w porównaniu ze zwykłą foto
grafią jest doskonała "liniowość" procesu fotoelektrycznego (prosta pro
porcjonalność ilości wyrzucanych elektronów do strumienia świetlnego), 
·oraz dokładniej zdefiniowany zakres widmowy, w którym pracuje przy
rząd. 

Zastosowanie elektronowych wzmacniaczy obrazu zwiększa możliwości 
obserwacyjne w każdej dziedzinie astronomii. Stosuje je już wiele obser
watoriów zagranicznych - u nas stanowią jeszcze nowość. 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Witelo - najdawniejszy astronom polski 

W połowie XIII wieku, a więc kiedy w Europie działało kilka za
ledwie uniwersytetów (Bolonia, Paryż, Cambridge, Oxford, Padwa, Nea
pol), wystąpił pierwszy wybitny polski uczony na miarę europejską -
W i t e l o. Napisał on wielkie dzieło o optyce (przez dzieło to znany jest 
w nauce światowej) oraz kilka mniejszych traktatów, w tym dwa treści 
astronomicznej. Z uwagi na to, że nie znane są inne dzieła astronomiczne, 
które powstałyby w Polsce przed Witelonem, musimy go uważać za naj
dawniejszego astronoma polskiego. 

Witelo pochodził ze Sląska, a urodził się około 1220 r., prawdopodob
nie gdzieś pomiędzy Wrocławiem a Opolem. Był on synem kolonisty 
niemieckiego z Turyngii i matki Polki ze Sląska, o czym sam pisze: 
"Wytelo - filius thuryngorum et polonorum" (Witelo- syn Turyngów 
i Polaków). Godne podkreślenia jest też to, że Sląsk w swym dziele 
nazywa Polską: ", ... in nostra ter·ra, scilicet Poloniae, habitabili quae est 
<:irca Zatitudinem 50 graduum" (W naszej ziemi, to jest w Polsce, która 
jest położona na szerokości około 50°. 

Nauki początkowe pobierał Witelo na Sląsku, prawdopodobnie w szkole 
zakonnej przy kościele św. Piotra w Legnicy. Około 1250 r. udaje się na 
dalszą naukę do Paryża, gdzie na tamtejszym uniwersytecie (Sorbona) 
uzyskuje stopień "magistra artium" (sztuk wyzwolonych, jak wtedy na
zywano nauki matematyczno-przyrodnicze). Po ukończeniu studiów pa
ryskich wraca na Sląsk, gdzie otrzymuje jakieś probostwo (przypuszcza 
się, że Witelo nie posiadał wszystkich święceń kapłańskich i był tzw. 
<iuchownym świeckim). Wkrótce jednak ponownie wyrusza po wiedzę za 
granicę, tym razem do Włoch, gdzie towarzyszy jako mentor młodemu 
księciu W l a d y sław o w i (synowi H e n ryk a P o b o ż n e g o). Na 
uniwersytecie w Padwie wraz z księciem Władysławem, późniejszym 
arcybiskupem salazburskim, studiują prawo kanoniczne. Gdzieś w poło
wie 1268 r. Witelo opuszcza Padwę i udaje się do Viterbo pod Rzymem. 
Tutaj zaprzyjaźnił się z wybitnym ucronym Wilhelmem z M o er b e c
k e (zm. 1286 r.), tłumaczem z greckiego na łacinę wielu dzieł matema
tycznych (Archimedes, Eutokios, Apollonios, Heron, Ptolemeusz). W la
tach 1262-1273 napisał Witelo dwie rozprawy astronomiczne: "De parti
bus universi" (O częściach wszechświata) i wykład astronomii pt. "Scien
tia motuum caelestium" (Nauka o ruchach niebieskich). Wilhelm 
z Moerbecke widząc wielkie zdolności młodego Polaka, namawia go do 
napisania większego dzieła matematycznego. W Viterbo, prawdopodobnie 
w latach 1270-1273, napisał Witelo największe swoje dzieło o optyce 
pt. "Perspektiva". 

Późniejsze okresy życia Witełona są nam bardzo malo znane. Przy
puszcza się, że powróci! na Sląsk. Jest bardzo prawdopodobne, że osiadł 
w Legnicy i uczył w tej samej szkole parafialnej, w której kiedyś sam 
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zdobył początkowe nauki (około 1309 r. bisku,p wrocławski H e n ryk 
zezwolił wykładać tutaj logikę i filozofię, a tym samym szkoła ta pod
niosła swój poziom). Witelo zmarł prawdopodobnie wiosną 1314 r. 

W swym dziele o optyce, którego pełny tytuł brzmi: "Vitellionis ma
thematici doctissimi ITEPI OITTIKH.4 id est de natura, ratione, & proie
tione radiorum uisus, luminum, colorum, atque formarum, quam uulgo 
Perspectivam uocant, Libri X" (WiJtela, matematyka najuczeńszego o op
tyce, to jest o naturze, przyczynie i padaniu promieni wzroku, świateł, 
barw oraz kształtów, którą powszechnie 111azywają perspektywą, ksiąg dzie
sięcioro). Witela zebrał całą ówczesną wiedzę o optyce. Uwzględnia ona 
poglądy A r y s t o t e l e s a, P l a t o n a, E u k l i d e s a , A w i c e n n y 
i innych, a szczególnie prace najwybitniejszego optyka arabskiego A l h a
z e n a (ur. ok. 965 r., zm. 1039 r.). Poszczególne księgi tego dzieła zajmują 
się: I - geometrią, II - rozchodzeniem się światła, III - budową oka 
i procesem widzenia, IV - warunkami widzenia, V - zwierciadłami 
płaskimi, VI - zwierciadłami wypukłymi kulistymi, VII - zwiercia
dł-ami wypukłymi walcowatymi i stożkowatymi, VIII - zwierciadłami 
wklęsłymi kulistymi, IX - zwierciadłami wklęsłymi walcowatymi i stoż
kowatymi, X - zjawiskiem załamania się światła. Na pięknej karcie 
tytułowej tego dzieła znajduje się niezwykle interesująca rycina, na któ
rej pokazane są różne zjawiska optyczne. Promień Słońca padając na 
obłok powoduje powstanie tęczy. Wiązka promieni slonecZII1ych przecho
dzi przez soczewkę, co w efekcie powoduje zapalenie się ogniska. Zwier
ciadło pozwala uczonemu oglądać odbicie twarzy człowieka stojącego za 
nim. Nogi człowieka stojącego w wodzie wykazują załamanie się pro
mieni światła. 

To obszei'IIle dzieło Witelana o optyce było przez ponad 250 lat stu
diowane przez uczonych Europy w licznych odpisach, zaś w 1535 r. 
zostało ono po raz pierwszy wydane drukiem w Norymberdze, a drugi 
raz w 1572 r . w Bazylei (Witelo dedykował je swemu przyjacielowi Wil
helmowi z Moerbecke). Było ono gorliwie studiowane przez wybitnych 
uczonych, a między innymi przez: Leonarda da V i n c i, K o p er n i k a, 
Re g i o m o n t a n a, Piotra Re m u s a, a Jan K e p l er swoje dzieło 
o optyce wydane w 1640 r. zatytułował "Ad Vitellionem Paralipomena" 
{Dodatki do Witelona). Możemy więc być dumni, że w XIII w. posiada
liśmy tak wybitnego uczonego, a w owych czasach działało niewielu 
uczonych tej miary. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

Franko z Polski 

W tym samym prawie czasie co W i t e l o, więc w XIII wieku, działał 
drugi polski astronom - F r a n k o z P o l s k i, jak się sam nazywał 
(Francone de Polonia). Niestety, o życiu tego uczonego nie posiadamy 
prawie żadnych wiadomości. Przypuszcza się, że podobnie jak Witelo, 
pochodził on ze Sląska (w drugiej polowie XIII w. żyl we Wrocławiu 
magister F ran k o, być może by l on krewnym astronoma). 

Jest nam natomiast wiadomo, że Franko z Folski był profesorem uni
wersytetu paryskiego i do naszych czasów zachował się w anonimowych 
odpisach pt. "Tractatus Turketi", jego wyklad wygloszony w dniu 2 lipca 
1284 r. w Paryżu. W rozprawie tej opisuje on konstrukcję i sposób za
stosowania instrumentu astronomicZI!1ego zwanego torquetum. Instru
ment ten wprawdzie znany by l już wcześniej (opisał go G e b er), lecz 
Franko ulepszył jego konstrukcję, dając nazwę temu instrumentowi 
tarquetum (nazwa ta została później przekształcona na torquetum). Poza 
tym traktatem mial Franko uzupełnić własnym dodatkiem tablice astro--
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nomiczne tzw. toledańskie, które ułożone zostały w XII w. Rozprawa ta 
jednak dotąd nie została odnaleziona. 

Traktat "Tractatus Turketi" składa się z dwóch rozdziałów, pierwszy 
opisuje konstrukcję instrumentu, a drugi sposób jego użycia. Sam instru
ment składał się z trzech części, odpowiadającym głównym układom 
odniesienia stosowanym w astronomii. Część pierwszą stanowiła płyta 
wyobrażająca płaszczyznę horyzontu, z którą pod kątem szerokości geo
graficznej połączona byla druga płyta, wyobrażająca płaszczyznę rów
nika. Część środkowa tej płyty mogla obracać się wokół osi i z nią pod 
kątem nachylenia ekliptyki połączona była trzecia część instrumentu. Na 
płaszczyźnie tej trzeciej płyty ślizgal się liniał, na którym byl tzw. grze
bień służący do odczytywania wysokości obserwowanej gwiazdy nad 
horyzontem. Instrumentem tym można bylo wyznaczać współrzędne 
ekliptyczne i by l on jeszcze w czasach K o p er n i k a najnowszym na
rzędziem obserwacyjnym. 

Traktat Frankona z Folski byl licznie odpisywany aż do XVI wieku. 
Do naszych czasów zachowały się dwa metalowe instrumenty: jedno tor
quetum z 1434 r. M i kol aj a z Ku z y (obecnie znajduje się w mu
zeum w Cues nad Mozelą); drugi zaś to torquetum z 1487 r. M a r c i n a 
By l i c y z Olkusza (obecnie w muzeum uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie). 

Rys. l. Schemat torque
tum, którego opis i ry
sunki zostawił Franko 
z Polski: l - płyta wy
obrażająca płaszczyznę 
horyzontu; 2 - płyta 
wyobrażająca płaszczy
znę równika (część środ
kowa obraca się wokół 
osi, która nachylona jest 
do płaszczyzny horyzon
tu pod kątem szerokości 
geograficznej); 3- część 
instrumentu, na której 
ślizga się liniał służący 
do odczytywania wyso
kości obserwowanego 
ciała niebieskiego; ~ -
kąt odpowiadający sze
rokości geograficznej; 
~B - kąt nachylenia 

ekliptyki 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

W 171!1 r. Herschel odkrywa planetę Uran 
13 marca 1781 r. William H er s c h e l, organista w m1eJscowosc1 

Bath, jak każdej pogodrnej nocy lustrowal niebo za pomocą własnej kon
strukcji teleskopu o długości dwóch metrów. Tej nocy zauważył, że jedna 
z gwiazd ma wygląd drobnej tarczy, a nie punktu świetlnego, jak ogól 
innych. Niebawem Herschel zaobserwował ze zdumieniem, że ten oso
bliwy obiekt przesuwa się na tle gwiazd. Ponieważ w .dziedzinie astrono
mii 'byl samoUkiem i nie umiał obliczać orbit, więc zakwalifikował za-
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obserwowany obiekt jako nową kometę. Ale wkrótce naukowe opraco
wania obserwacji Herschela dowiodly, że jest to jeszcze jedna, dotychczas 
nieznana planeta, siódma z kolei; od czasów starożytnych "inwentarz" 
naszego układu planetarnego powiększył się po raz pierwszy. 

Okazało się potem, że Uran - bo tak to nazwano nową planetę - był 
już 16 razy obserwowany przez różnych astronomów począwszy od 1690 
roku, ale wszyscy uważali go za jedną z tysięcy gwiazd ledwo widocznych 
gołym okiem (Uran jest obie~tem 6 wielkości gwiazdowej, a takich mamy 
na niebie około 5 tysięcy). 

Po dokonaniu swego odkrycia Herschel stał się sławnym. Został mia
nowany członkiem Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Otrzy
mał od króla Jerzego III-go 200 funtów rocznej pensji i rezydencję 
w Slough, gdzie pracował potem owocnie jako astronom przez lat 40. 
Asystentką Herschela była jego siostra Karolina. 

Uran okrąża Słońce raz na 84 lata w odległości średnio 19 razy większej 
niż Ziemia. średnica jego globu jest 4 razy większa od ziemskiej. Uran 
posiada 5 księżyców, z których dwa (III i IV) Herschel sam odkrył jako 
obiekty 14 wielkości gwiazdowej. Rzecz osobliwa, że oś obrotu Urana nie 
jest prostopadła, a niemal równoległa do płaszczyzny orbity, w wyniku 
czego nie porusza się on jak "bąk", lecz toczy się jak "beczka" po swej 
okołosłonecznej drodze. 

J. Gadomski 

13 marca 1930 r. odkryto Plutona 

Odkrycie planety pozaneptunowej, Plutona, jest przykładem podziwu 
godnej wytrwałej pracy poszukiwawczej prowadzonej przez lat 25 w Ob
serwatorium Lowella w Arizonie. Poszukiwania na niebie poprzedziły 
żmudne obliczenia, oparte na pewnych dodatkowych nieregularnościach 
zauważonych w ruchach Urana, których nie dało się wytłumaczyć wpły
wem zakłócającym planety Neptuna. Obliczeń tych dokonał P. L o w e 11. 

Prace obserwacyjne rozpoczęto w r. 1905 przy pomocy astrografu 
o średnicy 13 cm. Po śmierci Lowella, która nastąpiła w r. 1916, następcy 
kontynuowali poszukiwania, stosując większe narzędzia. Lustrowano 
szeroki na parę dziesiątek stopni pas nieba po obu stronach ekliptyki. 
Do przeglądu zdjęć stosowano komparator błyskowy, zakładając do niego 
pary klisz eksponowanych w odstępach kilku dni. Taki bowiem interwał 
czasu był potrzebny, by poszukiwanej dalekiej planecie "dać czas" do 
przesunięcia się na tle gwiazd o drobny łuk, co jedynie mogło ją zdradzić. 
Przebadanie jednej pary klisz wymagało 3-4 tygodni pracy. 

Właściwego odkrycia dokonał Clyde T o m b a u g h dn. 13. III. 1930 
roku, przeglądając na komparatorze parę klisz zdjętych 23 i 29 I. 1930 r. 
Znalazł obiekt 15-ej wielkości gwiazdowej przesunięty o 3-4 mm w ciągu 
6 dni. Cofał się on od wschodu na zachód w wyniku ruchu Ziemi po jej 
orbicie. Planetę odszukano w odległości 6° od miejsca obliczonego. 

Ogrom pracy włożonej w to odkrycie charakteryzują następujące 
liczby: w ciągu 7000 godzin przebadano w komparatorze obrazy 90-ciu 
milionów obiektów. Zarejestrowano przy tej okazji 4000 planetoid, z któ
rych około 40°/o było nowych. Natknięto się na 29 548 galaktyk oraz jedną 
kometę. 

Planeta okrąża Słońce raz na 247,7 lat w średniej odległości 39,5 ied
nostek astronomic2'll1ych. Lowell przewidywał 260 lat i odległość 43-45 
jednostek astronomicznych. 

Orbitą Plutona interesował się żywo T. B a n a c h i e w i c z, który 
obliczył 11 orbit planety coraz to dokładniejszych w miarę napływania 
nowych obserwacji. 

J. Gadomski 
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PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH 

Rocznik Astronomiczny na r. 1963 

Z niezawsze realiZJowaną punktualnością dla tego typu wydawnictw 
wyszedl drukiem pod koniec ub. roku 18-ty z rzędu Rocznik Astrono~ 
miczny. Omówimy jego przydatność z punktu widzenia miłośników 
astronomii, którzy zazwyczaj korzystają z 3-stronicowego Kalendarza 
Astronomicznego w bieżących zeszytach Uranii . Czasopismo to dociera 
jednak do rąk prenumeratorów nieraz z pewnym opóźnieniem, gdy część 
zjawisk na niebie w nim opisanych już się odbyła. Rocznik natomiast 
daje pełne zabezpieczenie przed tą ewentualnością. Ramy jego (7 arkuszy 
druku) są oczywiscie obszerniejsze niż Kalendarza i mogą zaspokoić po
trzeby obserwatora w znacznie szerszym zakresie. 

Wydawnictwo opracowane pod egidą Instytutu Geodezji i Kartografii 
przez zespół naukowy w liczbie 13 osób z prof. F. K ę p i ń ski m na 
czele, służy oczywiście w pierwszym rzędzie potrzebom praktycznym ge<J>
detów przy pracach polowych, w pełni zastępując trudno dostępne i kil
kakrotnie droższe roczniki zagraniczne. Dla miłośników nieba wydaw
nictwo to jest kopalnią ścisłych wiadomości astronomicznych oraz także 
astronautycznych. 

A więc: podaje tablice interpolacyjne wschodów i :z.achodów Słońca 
i Księżyca na każdy dzień roku, łatwe do użycia (str. 22-23). Bardzo 
ważny jest dla amatorów obserwacji planet wykres momentów wschodu 
i zachodu w Warszawie 5-ciu jasnych planet (str. 25), których współ
rzędne ekwatorialne w odstępach 10-cio, względnie 20-dniowych znajdzie 
Czytelnik na str. 26 i 27 wraz z ich konfiguracjami (str. 28). 

Dalej znajdujemy może zbyt lakoniczne zestawienie (str. 29) dotyczące 
5 tegorocznych zaćmień Słońca i Księżyca. Na następnej stronie podano 
momenty 31 zakryć i odkryć jaśniejszych gwiazd przez Księżyc, obli
czone dla: Krakowa, Poznania i Warszawy. 

Dla radioamatorów przydatny jest wykaz (na str. 74) 38 radiostacji, 
nadających 5-ciominutowe dokładne sygnały czasu z podaniem ellugości 
fali i jej częstotliwości. Sygnaly te dostępne są przez całą dobę w od
stępach jednogodzinnych pod koniec każdej godziny. Dla tych, którzy 
są zmuszeni przechodzić z czasu gwiazdowego na średni i odwrotnie, 
przeznaczone są tabele na str. 32 i 33. 

Na końcu kalendarza stronice 95-109 zajmują obszerne objaśnienia 
i liczbowe przykłady ułatwiające jego używanie. Str. 110 i 111 zawierają 
wykaz 54 sztucznych satelitów Ziemi ulokowanych na orbitach w okre
sie czasu od 16. VI 1961 (błąd drukarski dal rok 1962) do 16. VI 1962 wraz 
z podaniem ich astronomicznego znakowania, masy i elementów orbity. 
Od siebie mógłbym dorzucić tu Samosa IV z dn. 23. XI 1961, dwa tajne 
satelity z dn. 26. IV 1962, oraz masy dla 8 satelitów i orbity dla 3-ch. 
Tabele te uściślają i uzupełniają niekompletne i nieraz mylne dane 
w prasie codziennej. 

Bogata treść Rocznika, z której omówiliśmy tylko .część, daje temat 
do studiów, przeliczeil i rozmyślań w ciągu wielu tygodni, czy nawet 
miesięcy. Rocznik powinien znaleźć się obowiązkowo we wszystkich 
obserwatoriach Ludowych w Polsce, których mamy już sporo oraz w rę
kach tych miłośników, którzy - uzbrojeni w lornetkę czy własny tele
skop - w każdy pogodny wieczór obserwują niebo. 

Cena zł 58, adres Redakcji W-wa, Jasna 2/4. 
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Jubileusz prof. Aleksandra Birkenmajera 
Ukazanie się dwu jubileuszowych numerów czasopism w roku 1962, 

skłania do odnotowania tego faktu na lamach czasopisma milośników 
astronomii. 

Jubileusz, któremu są poświęcone te czasopisma wiąże się bowiem 
z postacią prof. dr Aleksandra B i r k e n m aj er a, badacza dziejów 
astronomii w Polsce. Zajmując się specjalnie K o p er n i ki e m i jego 
dziełem "0 obrotach cial niebieskich", A. Birkenmajer jednocześnie 
w pracach swoich otwiera wiele ciekawych kart z historii nauki średnio
wiecznej w ogóle. Fostać Aleksandra Bi~kenmajera jest szczególnie cie
kawa ze względu na symbiozę pozornie bai'dzo odległych, a w rzeczywi
stości zbieżnych zainteresowań. Przedmiotem jego badań stała się przede 
wszystkim książka rękopiśmienna, dzięki czemu obok badań historycz
nych A. Birkenmajer zajął cwłowe miejsce wśród przedstawicieli tej 
gałęzi nauki, która nosi nazwę bibliotekoznawstwa. 

Obchodznny uroczyście w 1961 r. jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia 
rozpoczęcia bogatej i twórczej pracy naukowej Aleksandra Birkenmajera, 
skłonił do wydania specjalnych, poświęconych jemu wydawnictw. 

Pierwsze ze wspomnianych, to 10 zeszyt czasopisma "Medievalia Phi
losophica Polonoru.m", wydawanego przez Zakl. Hist. Filozofii Starożyt
nej i Sredniowiecznej PAN. Zeszyt ten opatrzony jest piękną dedykacją: 

"Viro doctissimo Alexandro Birkenma.jer .~eptuagesimum vitae annurn 
claudenti, quinquaginta abhinc annos philosophiae meaii quod vocatur 
aevi notitiam cum intra Poloniae fines tum apud exteras gentes, multis 
doctisque discipuli et amici volumen hoc sacrum esse voluerunt" . 

Wspomniany zeszyt "Medievaliów" zawiera artykuł wstępny J. Lego
wicza "Un pionnier des recherches sur la philosophie medievale", oma
wiający zasługi Birkenmajera w I'ozwoju badań nad myślą średnio
wieczną w Polsce. J. Legowicz SZJczególnie podkreśla, że A. Birkenmajer 
skorygował fałszywe opinie o umysłowości średniowiecznej i dzięki ba
daniom nad książką rękopiśmienną wydobył wagę rozwoju nauk prze
słoniętych dotąd teologią, a szczególnie wagę matematyki i astronomii 
średniowiecznej. 

Obok tego znajdziemy w jubileuswwym nurnerze "Medievaliów" wy
borową bibliografię 124 prac A. Birkenmajera odnoszących się wyłącznie 
do badań w zakresie historii filo:wfii i nauki. Cały zeszyt zawierający 
szereg rozpraw podkreśla jakie korzyści dla nauki przynosi współpraca 
ludzi na polu badań specjalnych historycznych i ogólnych nad książką 
rękopiśmienną. 

Drugie wydawnictwo poświęcone jubileuszowi Aleksandra Birken
majera, to "Roczniki Biblioteczne" (t. V, z. 1/4) dedykowane jubilatowi 
przez przyjaciół i współpracowników na polu bibliotekoZJnawstwa. 

Pierwsza część ornawianego zeszytu nosi tytuł "Dzieło Aleksandra 
Birkenmajera" i zawiera trzy pozycje: Zofii Ameisenowej "A. Birken
majer, bibliotekarz i u.czony", Jana Baumgarta "Działalność bibliotekar
ska A. Birkenmajera" i wreszcie w opracowaniu Heleny Lipskiej pełną 
bibliografię prac A. Birkenmajera, zawierającą w układzie chronologicz
nym opis 315 pozycji oraz spis prac redakcyjnych, biografii i bibliografii 
A. Birkenmajera. 

Wydaje się Że ·dla tych wszystkich, którzy interesują się życiem i pracą 
ludzi związanych z na!Uką w ogóle, a z ' astronomią w szczególności, cie
kawym i pożytecznym będzie wzięcie do ręki tych dwu wydawnictw, 
będących dowodem szacunku i uznania dla światlej i cennej pracy za
służonego historyka nauki polskiej i jednego z największych znawców 
książki w Polsce. · 

Anna Sitarska 
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KRONIKA PTMA 

Nowe Oddziały PTMA w 1962 r. 

Jelenia Góra. - Jeszcze jeden Oddział Towarzystwa powstal na tere
nie naszych Ziem Zachodnich. Dotychczasowy czlonek Krakowskiego 
Oddziału p. mgr Marian T u m i d a l ski, po przeniesieniu się do Je
leniej Góry, gdzie pracuje obecnie jako nauczyciel w szkole Rzemiosł 
Budowlanych, potrafił zainteresować astronomią szereg osób głównie ze 
środowiska nauczycielskiego. Tym sposobem Jeleniej Górze, słynącej z bo
gatego życia kulturalnego prowadzonego przez szereg klubów, przybyła 
jeszcze jedna placówka kulturalna. W zebraniu organizacyjnym Oddziału 
w dniu 5 maja 1962 r. wziął udział jako przedstawiciel Zarządu Głównego 
inż. A. S z a f k o w s k i - Prezes Oddziału Wrocławskiego PTMA, 
który obiecał kontynuację pomocy dla powstającego Oddziału. Na ze
braniu wybrano władze Oddziału i ustalono prQgram działalności. Pre
zesem został wybrany Mgr Marian Tumidalski, a ponadto w skład Za
rządu weszli: Mgr Jadwiga Horodko, Anna Sas, Sabina Syn
k a r c z u k i Stanisława W o ż n i ak o w s k a. 

Obecnie został przekazany do Jeleniej Góry teleskop zwierciadlany 
o średnicy 100 mm. Przy jego pomocy Oddział - mający swoją siedzibę 
w Klubie Związku Nauczycielstwa Folskiego - roz;poczyna działalność 
popularyzatorską i obserwacyjną. Przy szkole Rzemiosł Budowlanych 
istnieje jednocześnie Szkolne Kółko Astronomiczne, które również korzy
sta z teleskopu. 

Dąbrowa Górnicza. - Gęsto zaludniony teren Górnego śląska posiada 
z punktu widzenia działalności organizacyjnej swoje specyficzne właści
wości. Odbijają się one na pracy naszych śląskich Oddziałów. Widział 
i odczuwał te kłopoty członek Katowickiego Oddziału PTMA, znany 
i ceniony obserwator p. Wacław S z y m a ń ski. Taka też jest geneza 
powstania w Dąbrowie Górniczej nowego Oddziału PTMA. 

W dniu 7 grudnia 1962 r. odbyło się w Domu Kultury Zagłębia zebra
nie organizacyjne. Jako przedstawiciel Zarządu Głównego wziął w nim 
udział kier. d/s popularyzacji i nauki PTMA p. Andrzej S l o w i k, który 
wygłosił odczyt "Gwiazdy zmienne źródłem wiadomości o Wszechświecie". 
Inicjator powstania nowego Oddziału, p. Szymański, w bardzo przyjemny 
sposób omówił cele miłośniczej działalności, a kolejni dyskutanci nakre
ślili w swoich wypowiedziach formy pracy swojego Oddziału. Fosta
nowiono nawiązać bliski kontakt ze szkołami, zmierzając do zaintereso
wania młodzieży astronomią. 

Z zasadniczym postulatem zwrócili się dyskutanci do Redakcji Uranii 
jednomyślnie stwierdzając, że dla przeciętnego amatora wiele artykułów 
i notatek w piśmie jest zbyt specjalistycznych i trudnych. W ich miejsce 
czytelnicy chcą widzieć wiedzę połączoną z rozrywką - wiedzę o kosmo
sie podaną w atrakcyjnej i przystępnej formie. 

Zebrani na zakończenie wybrali władze Oddziału. Prezesem został wy
brany p. Wacław S z y m a ń ski, a w skład Zarządu weszli: prof. 
W. B ar g i e l, p. Z P i a s k o w ska, p. M. Rów n i ak ! oraz 
dr J. Ser w i n. 

A. S. 

Ogólnopolskie seminarium astronomiczne w Toruniu 

Współpraca PTMA z Ministerstwem Kultury i Sztuki na polu popula
ryzacji astronomii w Domach Kultury wkroczyła obecnie w nowy etap. 
W dniach 2 i 3 grudnia 1962 r. odbyło się w Toruniu seminarium dla 
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instruktorów klubów milośników astronomii przy Powiatowych Domach 
Kultury. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez MKiS oraz 
PTMA, które były reprezentowane przez dyr. F. Jak u b o w s ki e g o 
i prof. dr Eugeniusza Rybkę. 

W Toruniu spotkali się przedstawiciele dwudziestu Domów Kultury, 
wyposażonych przez Ministerstwo w sprzęt obserwacyjny. Celem semi
narium było wskazanie na możliwości amatorskie w dziedzinie astrono
mii. Zagadnieniu temu poświęcił swój referat prof. dr E. Rybka, w któ
rego rękach spoczywało merytoryczne kierownictwo seminarium. Oma
wiając aktualne problemy astronomii podkreślił on istotę amatorskiej 
działalności i realnie istniejące możliwości uzyskania przez amatorów 
poważnych wyników w swojej pracy. Historia astronomii zna wiele 
przykładów dokonywania poważnych odkryć przez astronomów-amato
rów. Kluby miłośników astronomii powinny zająć się propagandą tych 
osiągnięć - powinny być placówkami kształtującymi świadomość współ
czesnego człowieka. 

Seminarium rozpoczęło się od zwiedzenia Obserwatorium UMK 
w Piwnicach pod Toruniem, udostępnionego dzięki uprzejmości jego 
dyrektora prof. dr Wiłhelminy I w a n o w ski ej. Oczywistą atrakcją 
dla wszystkich stal się największy polski teleskop Schmidta o średnicy 
zwierciadła 90 cm. Szeroką skalę jego możliwości przedstawił 
dr A. W o s z c z y k. Zachwyt zwiedzających wzbudziła doskonała auto
matyka obsługi instrumentu, którą wykonawca - zakłady Zeissa -
doprowadziły prawie do perfekcji. Uczestnicy seminarium obejrzeli po
nadto słynny astrograf Drapera, którego historię opowiedział dr A. S t a
w i k o w ski oraz zapoznali się z bogatym wyposażeniem radioastro
nomicznym przedstawionym przez dra S. G o r g o l e w s ki e g o. Zwie
dzanie uzupełniło zapoznanie się z pracowniami obserwatorium, gdzie 
dokonuje się opracowań obserwacji fotograficznych i spektroskopowych. 

Po tym tak bardzo gościnnym przyjęciu, pełni astronomicznych wrażeń, 
uczestnicy seminarium rozpoczęli w Dzielnicowym Domu Kultury To
ruń-Podgórz dwudniowe obrady. 

Pierwszy dzień poświęcony był formom działalności popularyzatorskiej 
klubów. Inaugurujący referat inż. A. Ryb ar ski e g o (Warszawa) mial 
na celu podanie ogólnych wiadomości o budowie instrumentów astrono
micznych oraz wskazanie na amatorskie możliwości w dziedzinie samo
dzielnego wykonywania instrumentów. Sprawom związanym z wykorzy
staniem instrumentów został poświęcony kolejny referat, wygloszony 
przez m gra A. L i s i ck i e g o (Toruń), który omówił tematykę i me
todykę pokazu astronomicznego. O innych formach działalności klubu 
oraz metodyce działalności i pomocach w pracy instruktora mówił na
stępny referat M. M a z u r a (Kraków). 

Drugi dzień seminarium poświęcony był amatorskim możliwościom 
w dziedzinie obserwacyjnej astronomii. Po wprowadzającym referacie 
prof. dra E. Rybki uczestnicy seminarium zapomali się z metodyką pod
stawowych obserwacji a<>tronomicznych. W trzech referatach wygloozo
nych przez mgr a A. B i s ku p ski e g o (Lódź), M. M a z u r a (Kraków) 
i A. S l o w i k a (Kraków) zostały omówione ogólne zasady prowadzenia 
obserwacji z szerszym uwzględnieniem obserwacji gwiazd zmiennych 
i Słońca. Obecnie przy rozszerzonym poważnie zakresie prac astronomicz
nych współpraca astronomów zawodowych i amatorów jest wręcz ko
nieczna. Już niewielki instrument - poczynając od lornetki - pozwala 
na prowadzenie obserwacji o realnych wartościach naukowych. 

Bardzo bogaty program seminarium zakończyła dyskusja na tematy 
robocze, gdzie przedstawiciele poszczególnych Domów Kultury mówili 
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o swoich osiągnięciach i kłopotach. Dyskusja wykazała, że podjęta akcja 
jest bardzo celowa. przyczyniając się z jednej strony do szerszej popula
ryzacji zagadnień kosmicznych, z drugiej rozszerzając zakres działalności 
Domów Kultury. Przykładem może służyć PDK w Szczecinku, gdzie 
energia p. Adama G i e dr y s a wspomagana przez miejscowy Wydział 
Kultury daje w wyniku coraz lepsze rezultaty. Takiej współpracy można 
życzyć wszystkim nowym placówkom. 

Seminarium spelniło swój cel. Na powodzenie tej imprezy złożył się 
tak wysiłek Ministerstwa Kultury jak i PTMA reprezentowanego przez 
przedstawicieli 6 Oddziałów. Podkreślić należy szczególną pomoc Od
działu Toruńskiego, z prezesem dr A. Woszczykiem. Oddział ten, pozba
wiony lokalu, nie mogąc doczekać się realizacji obietnic ze strony Miejs
kich Władz, jest mimo to bardzo czynny, a współudział w organizacji 
Seminarium poważnie przyczynił się do jego powodzenia. Szczególne 
podziękowania należą się za wspaniałą ekspozycję literatury astrono
micznej przygotowaną przez członków Oddziału, uzupełnioną pozycjami 
ze zbiorów prywatnych, jako że biblioteka Oddziału jest "tymczasowo' 
złożona w skrzyniach, czekając na obiecany przydział lokalu. Przykro 
jest, że miasto Kopernika nie potrafi zdobyć się na pomoc dla ludzi, 
którzy tak czynnie realizują ideę wielkiego polskiego astronoma. 

Seminarium rozpoczęło nowy etap współpracy Ministerstwa Kultury 
i Sztuki i PTMA. Dotychczasowe doświadczenia i wyniki seminarium 
stanowią material do dalszej działalności. Już obecnie można powiedzieć, 
że Towarzystwo posiada w Ministerstwie wspaniałego partnera w swojej 
popularyzatorskiej działalności. Jednak powoływane do działania pla
cówki nie mogą być pozostawione samym sobie. Do czasu wykrystalizo
wania się w nich zwartych kolektywów milośników astronomii konieczna 
jest pomoc Towarzystwa, w formie patronatów ze strony najbliższych 
terenowo Oddziałów. Obecnie wyposażenie instrumentalne posiadają Po
wiatowe Domy Kultury w Łomży, Biłgoraju, Białej Podlaskiej, Dzier
żoniowie, Gdańsku-Oruni, !lawie, Kolbuszowej, Kozienicach, Myślenicach, 
Oleśnie, Piotrkowie Trybunalskim, Słubicach, Słupsku, Szczecinku, śro
dzie Wielkopolskiej, Sztumie, Toruniu, Wadowicach, Żaganiu i w Żorach. 

A. S. 

TO I OWO 

Jeszcze jedno "prawo" Układu Słonecznego 

Do odkrytych przeze mnie nowych "praw" Układu Słonecznego ("Ura
nia" 1962, nr 11. str. 338) pragnę dodać jeszcze jedno takie prawo. Jest to 
zależność odległości pierwszych pięciu księżyców Saturna od odległości 
księżyców Jowisza podawanych w promieniach równikowych planet: 

l 
I Mirnas III E~e;adusl III Thetis IV Dione l V Rhea 

n l n 3 n 4 n 5 

an Sat obi. 3.10 3.93 

l 
4.79 6.17 8.98 

an Sat obs. 3.10 3.97 4.92 6.30 8.79 

an Sat = 0.246 an Jow + 2.47 
Karol Bajda, Świętochłowice 

l 

l 
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KALENDARZYKASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Marzec 1963 r. 

Nad ranem można jeszcze odnaleźć jasno świecącą Wenus, nisko nad 
poludniowo-wschodnim horyzontem. Pod koniec miesiąca także Saturn 
wschodzi na krótko przed Słońcem, ale ginie w jego blasku i jest prak
tycznie niewidoczny. 

Przez całą noc natomiast widoczny jest MaDS, jako czerwona gwiazda 
około zerowej wielkości w gwiazdozbiorze Raka oraz Uran i Pluton 
w gwiazdoe.biorze Lwa; Urana odnajdziemy przez lornetki, a Pluton 
dOSJtępny jest tylko przez wielkie teleskOIPY· 

Merkury i Jowisz "przeżywają" w tym miesiącu złączenia ze Słońcem 
i są z tego powodu niewidoczne. Neptuna możemy odszukać po pólnocy 
w gwiazdozbiorze Wagi. 

W gwiazdozbiorze Lwa odnajdziemy przez lunety dwie z czterech naj
jaśniejszych planetoid: Ceres i Westę. W mavcu przypadają opozycje 
obydwu planetek, możemy je więc obsevwować przez całą noc. Ceres 
odkrył l sty.cznia 1801 r. włoski astronom Piazzi; w katalogach planetoid 
oznaczona jest ona numerem l i jest ro:mniarami największą ze wszyst
kich znanych dotychczas planetoid (średnica 770 km). Wesrt;a została od
kryta w 1807 r. p·rzez ,niemieckiego astronoma Olbersa jako czwarta 
z kolei znana planetoida, a następną, piątą, znalazł dopievo w 1845 r. 
niemiecki milośnik astronomii Hencke. Zastosowanie fotografii do ba
dania nieba spowodowało niemal lawinowy wzrost liczby nowoodkrywa
nych planetoid. Dziś znamy ponad 1600 planeitoid których orbi·ty zostały 
wyznaczone; ruch ty.ch planetek mamy w ten sposób pod stalą "opieką". 

2d5h Pluton w opozycji. 
6d23h Zlączenie Marsa z Księżycem. 
8d23h Zlączenie Urana z Księżycem. 
16d23h Jowisz w złączeniu ze Słońcem. 
17dl3h Mars nieruchomy w rektascensji. 
20d24h Bliskie, niewidoczne zlączenie Wenus z Saturnem. 
21d9h Foczątek wiosny astronomicznej. Słońce wstępuje w znak Ba

rana i jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 0°. 
22d11h Zlączenie Saturna z Księżycem. Zakrycie Saturna przez tarczę 

Księżyca będzie widoczne w poludniowej części Atlantyku i Oceanu In
dyjskiego. O 14h nastąpi też zlączenie K'sięźy.ca z Wenus. 

30d23h Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem. 
Minima Algola (beta Perseusza): marzec 6d6hOm, 9cl2h50m, U cl23h40m, 

14d20h30m, 17d17h20m, 29cl4h35m. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w. czasie środkowo-euro

pejskim. 

Data 
1963 

II 20 
III 2 

12 
22 

IV l 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 

od Słońca od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln kml j.a. mln km\ j.a. \mln km 
0.722 108.0 0.883 132.1 1.661 248.3 0.702 104.9 
0.724 108.2 0.957 143.1 1.664 248.7 0.748 111.8 
0.725 108.4 1.029 153.9 1.665 249.0 0.810 121.0 
0.726 108.6 1.100 164.4 1.666 249.0 0.883 132.0 
0.727 108.7 1.168 174.6 1.665 249.0 0.964 144.1 



Marzec 1963 r. SLONCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław 
Data środk. -europ. 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

r. czml " l & wsch. j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch.\ zach. wsch.j zach. 

m l h m o h m l h m hm hm h m l h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
III 2 -12.4 22 49 - 7.6 649 1740 6 37 17 32 6 37 17 33 6 34 17 23 6 24 17 22 6 22 17 16 6 14 17 15 615 17 06 

12 -10.1 23 26 - 3.7 6 26 ' 17 59 6 15 17 50 615 1750 6 08 17 43 6 03 17 39 5 59 17 34 5 53 17 32 5 52 17 24 
22 - 7.2 o 02 + 0.2 6 02 18 18 5 52 18 08 5 52 18 08 5 44 18 0215 40 17 57 5 36 17 52 5 31 17 48 5 27 17 44 

IV l - 4.2 o :!9 + 4.2 5 38 18 36 5 28 18 25 5 28 18 24 5 19 18 21 5 18 18 12 512 18 10 5 10 18 04 5 03 18 Ol 
11 - 1.3 115!+ s·o 5 14 18 55 5 04 18 43 5 04 18 41 4 54 18 40 4 56 18 27 4 50 18 26 4 48 18 19 4 38 18 19 

c: 
KSIĘZYC ~ 

Fazy Księżyca: , ~ d h 
Pierwsza kw. III 2 18 o 

,> 
Pełnia III lO 9 

1h czasu 1h czasu 1h czasu l 

Data środk.·europ. 
Warszawa 

środk.·europ. 
Warszawa 

Data środk.·europ. 
warszawa 

Data 

" l & wsch. j zach. " l & wsch.J zach. " l & wsch. j zach. 
Ostatnia kw. III 18 13 
Nów III 25 13 
Pierwsza kw. IV l 4 

l 

ha :;-,l r, ,, h m o h m ' h m hm o hm hm hm o 
III l 3 04 +12.3 914 - 11111 1157 + 5.1 18 42 6 51 11121 20 06 -20.4 

2 4 Ol +16.2 9 45 o 25 12 12 41 + 0.8 19 47 7 10 22 21 03 -18.2 4 31 13 41 
3 4 58 +19.1 lO 24 l 39 13 13 26 -3.6 20 53 7 27 23 22 00 -14.9 5 03 '15 Ol 

Odległość l Srednica Księżyca tarczy od Ziemi 

d h l 
Naj w. III 13 21 29~4 
Naj m. III 26 91 33.4 

l 
(O 
w 

4 5 55 +20.8 1110 2 47 14 1410 - 7.8 2159 7 47 24 22 57 -10.5 53216251 
5 6 52 +21.4 12 05 3 46 15 14 56 -11.6 23 04 8 08 25 23 54 - 5.4 5 57 17 51: 
6 7 48 +20.8 13 05 4 34 16 15 42 -15.1 - 8 33 26 o 50 + 0.1 6 21 19 17. 
7 8 42 +19.1 1411 5 13 17 16 31 -18.0 o 09 9 02 27 l 47 + 5.7 646 20 43 
8 9 34 +16.5 15 19 5 41 18 17 21 -20.1 111 9 39 28 2 44 +10.8 7 13 22 07: 
9 lO 23 +13.2 16 28 6 10 19 18 14 -21.3 2 12110 24 29 3 42 +15.2 7 43,23 27· 

10 1111 + 9.3 17 351 6 31 20 19 09 -21.4 3 05 11 20 30 4 41 +18.6 8 21 - ! 

31 5 40 +20.7 9 05 o 401 
-- --- - --------- --- -------
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Marzec 1963 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1963 

III. 2 
12 
22 

IV. l 

III. 2 
12 
22 

IV. l 

l h czasu l Warszawa 

l 
środk.-europ. 

a l 8 wsch. l zach. 

MERKURY 

hm o hm hm 
21 28 -16.8 5 59 14 54 
22 29 -11.9 5 51 15 43 
23 34 - 5.0 5 40 16 46 

o 44 + 3.7 5 25 18 Ol 
Niewidoczny. 

MARS 
8 41 +22.6 13 29 5 50 
8 35 +22.5 12 43 5 04 
8 35 +22.2 12 07 4 22 
8 39 +21.5 11 36 3 41 

Widoczny całą noc w gwiazdo
zbiorze Raka jako czerwona gwia
zda około zerowej wielkości. 

SATURN 

III. 21 2119 ,-16.51 5 48 114 47 
22 2127 -15.9 4 33 13 40 

IV. 11 21 34 -15.4 3 18 12 31 

III. 4 
24 

IV. 13 

11. 20 
li l. 2 

12 
22 

IV. l 

Pod koniec miesiąca wschodzi na 
krótko przed Słońcem (+l wieik. 
gwiazd.). 

a l 8 Iw połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
14 54.7 -14 471 3 46 
14 53.6 -14 42 2 26 
14 51.9 -14 34 l 06 

Widoczny w drugiej polowie nocy 
w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 wielk. 
gwiazd.). 

Planetoida l CERES 
11 25.9 +2150 l 05 
11 17.9 +23 Ol o 18 
11 09.2 +23 54 23 25 
11 00.9 +2424 22 38 
10 54.2 +2428 21 51 

Około 7.1 w!elk. gwiazd. W!docz-
na przez całą noc w gwiazdozb!o-
rze Lwa. Opozycja 8 marca. 

l h czasu Warszawa 
środk.-europ. 

a l 8 wsch. l zach. 

WENUS 

hm o hm h m 
19 56 -19.5 4 43 13 06 
20 44 -17.5 4 39 13 26 
21 32 -14.7 4 31 13 52 
22 18 -11.2 4 17 14 18 

Widoczna jeszcze przed wscho-
dem s:ońca nisko nad południo· 
wo-wschodnim horyzontem (-3.6 
wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
23 32 -4.1 6 53 
23 41 -3'2 6 16 
23 50 -2.2 5 41 
23 59 -1.3 5 05 

Niewid oczny. 

lO 21 
10 18 
10 15 

URAN 

l 
+11.2116191 
+11.5 1456 
+11.7 13 34 

18 07 
17 42 
17 17 
16 51 

6 19 
4 59 
3 38 

Widoczny całą noc w gw!a~do
zbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

l 8 l w połud. 
PLUTON 

h m s 
1110 49 
11 08 53 
1107 11 

o 
+20 23~9 
+20 35.3 
+20 42.0 

h m 
o 03 

23 39 
2113 

Widoczny całą noc w gwiazdo
zbiorze Lwa; dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy (15 wielk. 
gwiazd.). 

Planetoida 4 WESTA 
1212.8 +10 05 l 52 
12 06.8 +n 28 1 o7 
11 58.8 +12 51 o 19 
11 49.6 +14 06 23 27 
11 40.7 +I5 00 22 38 

Około 6.6 wielk. gwiazd. Widocz
na przez całą noc na granicy 
gwia!dozbiorów: Panny, Lwa 
l Warkocza Berenik!. Opozycja 
19 marca. 

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



-----------------------U~R~A~N~I~A~--------------------9~ 

OBJASNIENIA DO ILUSTRACJI NA OKŁADCE 

Pierwsza strona okladki: Gromada galatyk w gwiazdozbiorze Warkocz. 
Bereniki (patrz artykuł Marii K a rp o w i c z). 

Znak Zodiaku: Bai"an. 
Druga strona okładki: Orbitalne Obserwatorium Słoneczne (u góry) 

i Orbitalne Obserwatorium Astronomiczne (u dołu). (Patrz artykuł An
drzeja M ark s a). 

Trzecia strona okładki: 
U góry: Przetwornik z emulsją (typ "kamery elektronowej" Lalle

manda) używany w połączeniu ze 120 cm teleskopem we francuskim 
obserwatorium Haute Pil'ovence. Właściwy przyrząd znajduje się w części 
metalowej; na samym dole widać naczynie Dewara (mieści się w nim 
skroplony azot do chłodzenia przetwornika). (patrz artykuł S. Rucińskiego) 

U dołu: Zdjęcie Marsa dokonane w dwóch barwach: w ultrafiolecie 
(UV) i w podczerwieni (IR). (Dwie fotografie Marsa zostały rozcięte i na
stępnie złożone odpowiednimi polówkami w celu liiWidocznienia różnicy 
w rozmiarach tarczy Marsa sfotografowanego w dwóch barwach). 

Czwarta strona okładki: Galaktyka spiralna NGC 4594 w gwiazdozbio
rze Panny widoczna "bokiem" wraz z ciemną linią materii międzygwia
zdowej skoncentrowanej w płaszczyźnie równika galaktyki. Zdjęcie zo
stało wykonane 5-metrowym teleskopem na Mt. Palomar. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 
Marzec 1963 r. 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystol< - Ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej, Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wewn. 61. 
Częstochowa. Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica nieczynne z po

wodu remontu. Korespondencje: Al. Pokoju 4 m 62. 
Dąbrowa Górnicza - Siedziba Oddziału przy ul. Okrzei 15 (Zofia Piaskowska). 

Sekretariat czynny w czwartki od godz. 19-20. Pokazy nieba po uprzednim 
uzgodr.ieniu w Sekretariacie. 

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. 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 
bezchmul'ny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumleniu się z J. Kaszą, 
Ruda Sląska l, ul. Obrońców Wołgogradu 32 (tel. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Rynek 8, tel. 78. Pokazy 
nieba l zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych 11stow
nie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopima 8, m. 3, z Ust. Cezarego Janiszewskiego. 
Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego 30, I p. Sekretariat i biblioteka 

czynne w każdy poniedziałek 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 i 4-ty -
Wybrane zagadnienia z astronomii (odczyt), 3-ci - Budowa teleskopu (pra
cownia). Sekcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 

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 l świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 
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Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
tel. 250-02. Sekretariat i biblioteka czynne w poniedziałki 1 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 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. 

Ostrowlec Swiętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, TII piętro. 

Oświęcim - ul. Wł. Jagielly 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną 
środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumleniem się 
z T. Szufą - Oświ<;cim, ul. Młyńska 7. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat i biblioteka 
czynne we wtorki 1 czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s<lifierska. Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wiecz.ór wtorkowy 
i czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku im. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, tel. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się 
w środy lub czwartki (zależnie od pogody) po uprzednim porozumieniu się 
z T. Rewajem. 

Szczecinek - Siedziba w lolcalu 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 1 zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coll. Maxlmum 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. Plotra Skarg! 18a (Wzgórze Party
zantów) tel. 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. 
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MARIA KARPOWICZ War s z a w a 

ZAGADNIENIE STABILNOŚCI UKŁADÓW GALAKTYK 

wzwiązku z odkryciem istnienia gromad galaktyk powstaje 
zagadnienie trwałości tych tworów. Wysuwa się ono na plan 

pierwszy z tego względu, iż obserwuje się wewnątrz tej samej 
gromady duże różnice prędkości poszczególnych galaktyk. 

Hipotezę niestabilności gromad lub grup galaktyk wysunął 
po raz pierwszy W. Ambarcumian w roku 1954, przypuszczając, 
że przynajmniej niektóre grupy nie tworzą układów trwałych, 
stabilnych; pojedyncze galaktyki-składniki oddalają się od sie
bie z dużymi pr~kościami. Jako konsekwencja tego poglądu-
wynika niezbyt duży ich wiek. Przy obserwowanych różnicach 
(dyspersjach) prędkości nie można spodziewać się, aby gro
mady trwały dłużej niż 10 milionów do l miliarda lat. Zagad
nienie zatym trwałości czy też nietrwałości gromad pociąga za 
sobą daleko idące wnioski kosmologiczne. Ambarcumian opiera 
hipotezę ekspansji głównie na fakcie, iż masy galaktyk wy
znaczone dwoma niezależnymi sposobami są ze sobą niezgodne. 

Najprostszym i najpewniejszym znanym dotąd sposobem oce
niania masy galaktyk jest sposób oparty na obserwacji jej 
obrotu naokoło jądra, ocenie prędkości obrotu w rozmaitych 
odległościach od środka. Na podstawie pomiarów prędkości 
w różnych punktach galaktyki w oparciu o prawo powszech
nego ciążenia, można wnioskować o charakterze ruchu i następ
nie o masie calego układu. 

Inna metoda polega na zastosowaniu tzw. twierdzenia o wi
riale *) według którego jakikolwiek układ n ciał stabilny, tzn. 
nie ul·egający rozproszeniu, ani kontrakcji posiada sumę energii 
potencjalnej i podwojonej energii kinetycznej równą zeru. 
Inaczej mówiąc: jego energia potencjalna równa się podwojonej 
energii kinetycznej ze znakiem odwrotnym. Twierdzenie to mo
żemy zapisać względnie prostym wzorem: 

V + 2T = O lub V = -- 2T 
gdzie V -- oznacza energię potencjalną układu**), T -- jego 
energię kinetyczną, skąd daje się wyznaczyć średnia masa po
jedynczych galaktyk. 

Nie wdając się w szczegóły tej metody posłużę się pewną ana-

"') W. Zonn i K. Rudnicki - "Astronomia gwiazdowa", W-wa 1957, 
str. 255. 

**) W przypadku dwóch ciał oddziałujących na siebie grawitacyjnie, 
energia potencjalna punktu A o masie m znajdującego siQ w odległości 
r od ciała B o masie M wyraża się wzorem: 

V=-GMm 
r 
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logią z zagadnienia dwóch cial. Otóż z prawa powszechnego 
ciążenia wynika, że gdy rozpatrujemy np. ruch planety naokoło 
Słońca, wtedy prędkość jej ruchu po orbicie zależy od masy 
ciała centralnego i to w taki sposób, iż gdyby masa Słońca była 
100-krotnie większa, prędkość orbitalna planety musiałaby być 
większa lO-krotnie. Na podstawie zatym prędkości orbitalnej 
planety można uczynić pewne wnioski dotyczące masy ciała 
centralnego. 

W przypadku gromady mamy do czynienia z wielu obiektami 
i ruchy ich, pod wpływem wzajemnego przyciągania, są bardzo 
skomplikowane. Na podstawie jednak obserwacji prędkości 
poszczególnych galaktyk możemy ocenić ich średnią, przeciętną 
masę. Im masa jest większa tym większe będą prędkości we
wnętrzne lub jak zwykło się mówić: tym większe będą dyspersje 
prędkości. Twierdzenie to jest słuszne w stosunku do każdej 
z trzech składowych prędkości przestrzennej galaktyki, a więc 
i do składowej radialnej. Tę ~kładową prędkości wzdłuż pro
mienia widzenia mamy jedynie możność obserwować w przy
padku galaktyk. 

W zagadnieniu, które rozważamy -- masy galaktyk ocenione 
pierwszym sposobem nie spełniają twierdzenia o wiriale -- są 
zbyt małe. Musimy zatym wnioskować, Ż·2 albo układ galaktyk 
(gromada) jest niestabilny -- rozprasza się, albo posiada do
datkową masę, której obecność w gromadach wymyka się ob
serwacjom. Przypuszcza się, że może to być jakaś rozproszona 
materia międzygalaktyczna w postaci materii zupełnie ciemnej, 
lub w postaci licznych obiektów o bardzo malej jasności. Ta 
alternatywa bardzo komplikuje sprawę, ponieważ pociąga za 
sobą wniosek, iż materii nieobserwowanej musi być bardzo 
dużo, według niektórych obliczeń aż 99°/o materii wszechświata. 
Przypuszczenie istnienia w przestrzeniach pomiędzy galakty
kami przeważającej ilości materii nie obserwowanei dotąd, jest 
i z tego względu nieprzyjemne dla astronomów-kosmologów, 
ponieważ podważa wartość wszelkich teorii kosmologicznych, 
jako opartych na bardzo małym procencie materii dostępnej 
obserwacjom. 

gdzie G jest stałą grawitacji występującą w prawie powszechnego ciąże
nia, sformułowanego przez Newtona. Energia kinetyczna ciała A wynosi: 

mv2 

T= -
2 

gdzie v jest prędkością ruchu ciała A w polu grawitacyjnym wytworzo
nym przez ciało B. 

W przypadku układu wielu ciał wyrażenia są bardziej skomplikowane. 
Energię potencjalną przyjęto uważać za ujemną, stąd znak minus we 
wzorze. 
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Przyjęcie możliwości ekspansji gromad stwarza również ąowe 
problemy, jak np. ten, iż pociąga za sobą konieczność przyjęcia 
czasu trwania ewolucji galaktyk spiralnych i eliptycznych 
rzędu 10~-109 lat, okresu, który wydaje się być niepokojąco 
krótki. Poza tym w chwili rozpoczęcia ekspansji tak wielkie 
musiałyby być ilości uwolnionej energii, jakie nieznane są 
w żadnych obserwowanych procesach. 

Zakładając, iż rzeczywiście 990fo materii wszechświata istnieje 
w postaci niewidzialnego ośrodka międzygalaktycznego można 
by doprowadzić gromady do stabilności. Zwiększona wtedy 
masa całego układu byłaby zgodna z obserwowanymi dysper
sjami prędkości wewnątrz gromady i stabilność gromad mo
głaby być uratowana. 

Poza tym aspektem dynamicznym, istnienie materrii między
galaktycznej od dawna było sygnalizowane na podstawie obser
wacji przez szwajcarskiego astronoma pracującego na Mt. 
Palomar, F. Zwicky'ego i znajduje potwierdzenie w najnow
szych badaniach '~). Obecnie nie ulega wątpliwości, że ona ist
nieje, zwłaszcza w wielkich obłokach i gromadach galaktyk. Nie 
jest możliwe przy współczesnym stanie wiedzy ocenić jak wiele 
jej jest, czy rzeczywiście tyle ile wymaga doprowadzenie gro
mad galaktyk do stanu stabilności. 

Ambarcumian wysuwając hipotezę niestabilności gromad ga
laktyk powodował się pewną analogią, mianowicie wysoce praw
dopodobną niestabilnością pewnych ugrupowań gwiazd, asso
cjacji i grup typu trapezu. Konfiguracjami tego ostatniego typu 
nazywamy takie, w których przynajmniej trzy obiekty znaj
dują się od siebie w odległościach tego samego rzędu wielkości. 
ściślej mówiąc: układem trapezu nazywamy taki układ, w któ
rym stosunek największej do najmniejszej odległości składni
ków nie jest większy niż 3; zatym odległość największa naj
wyżej 3-krotnie przewyższa najmniejszą. W ten sposób układ 
trapezu zawiera przynajmniej trzy składniki. Dla takich ukła
dów dało się dowieść, że ich energia całkowita (suma energii 
kinetycznej i potencjalnej) jest dodatnia, a więc energia kine
tyczna p1 zewyższa - potencjalną i układ nie jest stabilny -
ekspanduje**). 

Zagadnienie bardziej jest skomplikowane, gdy składnikami 
układu są galaktyki a nie gwiazdy. Układy typru trapezu wy
stępują w grupach i gromadach galaktyk. W wielu przypadkach 
bardzo jest trudno odróżnić rzeczywiste układy tego typu od 
przypadkowych kofiguracji powstałych na skutek rzutowania 
się odległych obiektów na sklepienie nieba. 

• *) K. Rudnicki, Urania 33, 1962, 272. 
**) M. K. Urania, 27, 1956, 338. 
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Układ galaktyk typu trapezu jest układem niestabilnym 
w przypadku gdy masy przynajmniej 3-ch najmasyvmiejszych 
składników są tego samego rzędu. Warunek ten pociąga za sobą 
również w przybliżeniu równe obserwowane jasności galaktyk. 
Znaczna liczba galaktyk wielokrotnych spełnia ten warunek. 
Takimi np. są układy: kwintet Stefana, składający się z 5-ciu 
jasnych galaktyk, sekstet Seyferta (6 galaktyk) o prawie jed
nakowej jasności fotograficznej składników. Prędkości człon
ków-galaktyk kwintetu Stefana zostały pomierzone w roku 
1956 przez Humasana i zawierają się w granicach rd -1- 5916 
km/sek do +7014 km/sek oraz dla galaktyki NGC 7320 -
+ 1073 km/sek (członkostwo tej ostatniej galaktyki jest zresztą 
przez niektórych astronomów kwestionowane). Jasności galak
tyk należących do kwintetu zawierają się w granicach od 13,m7 
do 15m,3 a więc w granicach zaledwie 1,6 wielkości gwiazdowej. 
W przypadku sekstetu Seyferta prędkości dwóch najjaśniejszych 
członków wynoszą +4160 km/sek i + 4568 km/sek, jasności zaś 
14m.7 i 16111 .9 --są więc bardzo zbliżone. 
Inną ciekawą formacją jest łańcuch ośmiu jasnych galaktyk 

w gromadzie znajdującej się w gwiazdozbiorze Virgo (Panna) 
rozciągający się na przestrzeni P /2 stopnia (wynosi to około 
trzech tarczy Księżyca). Wydaje się nieprawdopodobnym, aby 
nie były one związane fizycznie, aby taki układ galaktyk był 
przypadkowy. Z drugiej strony przyjęcie stabilności układu pro
wadzi do niezwykle dużej masy przypadającej na jedną galak
tykę bo około 4 X 1013MB, przy bardzo malej jasności na jed
nostkę masy, zaledwie 1/1000 jak dla Słońca. Formacja tego typu 
nie może być zatym stabilna zwłaszcza, że i dyspersja prędkości 
jest w gromadzie Virgo bardzo duża. 
Przykładów takich można by przytoczyć wiele. Idzie w tym 

przypadku o to, że konfiguracje typu trapezu, w których skład
niki posiadają prawie jednakową jasność (przypuszczalnie i zbli
żoną masę) posiadają czas życia krótki, wynoszący zaledwie kilka 
obiegów składników wewnątrz grupy. Gdy jasności nie są zbli
żone, wtedy układ może istnieć względnie długo. Taką konfigu
racją jest np. układ potrójny galaktyki w Andromedzie, który 
jak wiadomo składa się z trz.ech galaktyk: M31, M32 i NGC 205. 
Ponieważ różnica w jasnościach, rozmiarach i masach jest bar
dzo znaczna-- konfiguracja jest stabilna. 

Rozpatrywanie ze względu na stabilność jedynie kilku ma
sywnych członków grupy jest oczywiście pewnym uproszcze
niem, usprawiedliwionym tą okolicznością, iż pole grawitacyjne 
jest zdeterminowane głównie przez galaktyki najjaśniejsze, ga-



102 URANIA 

laktyki-olbrzymy. Galaktyki karłowate prawie że nie mają 
wpływu na strukturę pola grawitacyjnego. 

W zagadnieniach dotyczących galaktyk i gromad galaktyk 
istotną rolę odgrywa wartość stosunku masy do ja,sności, który 
oznacza się zwykle przez f, zatem 

f= M= masa 
L jasność 

Otóż wartość t ego stosunku w przypadku układów stabilnych 
powinna być większa o l rząd wielkości (około 10 razy) niż wy
nika to z danych obserwacyjnych. 
Wartość f wyznaczona indywidualnie- wynosi kilkadziesiąt 

jednostek, wyznaczona zaś na podstawie twierdzenia o wiriale 
przy założeniu stabilności układu- kilkaset. Wszystkie metody 
z wyjątkiem opartej na zastosowaniu twierdzenia o wiriale do
starczają wyników zgodnych, dają mianowicie M/L < 100 
(mniejsze od 100) dla galaktyk eliptycznych i M/L ~ 100 (znacz
nie mniej sze od 100) dla spiralnych. Nie otrzymuje się przy tym 
systematycznych różnic przy wyznaczaniach tego stosunku dla 
galaktyk indywidualnych, izolowanych i galaktyk w gromadach. 

Wyniki obserwacji i ich interpretacje teoretyczne można by 
streścić w następujący sposób: 

Otrzymywanie wielkich mas dla galaktyk w gromadach przy 
stosowaniu twierdzeniaowiriale jest czymś charakterystycznym 
dla gromad i dla wytłumaczenia tego faktu nasuwają się trzy 
możliwości~ 

l) siłami działającymi pomiędzy galaktykami nie są jedynie 
siły grawitacyjne, 

2) większa część masy gromad zawarta jest w nieświecącej 
międzygalaktycznej materii, 

3) gromady galaktyk są układami ekspandującymi, do których 
nie stosuje się twierdzenie o wiriale. 

Tak więc zagadnienie stabilności gromad galaktyk jest w obec
nej chwili nie rozstrzygnięte. Należy się spodziewać, iż w naj
bliższych latach badania prowadzone w dwóch amerykańskich 
ośrodkach: w Statystycznym Laboratorium w Berk2ley oraz na 
Mt. Palomar rzucą nieco więoej światła na tę sprawę. 

ANDRZEJ SLOWIK - Kraków 

GWIAZDY TUNELOWE 

N nie darmo gwiazdy zaćmieniowe określa się jako niewyczer
pane źródło wiadomości o wszechświecie. Ich obserwacje. 

a raczej staranna analiza krzywych zmian blasku spowodowa
nych wzajemnym przesłanianiem (zaćmiewaniem) gwiazd krążą
cych wokół wspólnego środka mas, pozwala uzyskać szereg da-
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nych dotyczących już nie tylko parametrów geometrycznych jak 
1·ozmiarów składników, czy fizycznych określających ich wza
jemny ruch, ale nawet pozwala wyciągnąć wnioski na temat ich 
wewnętrznej budowy. Inte·rpretacja krzywej blasku gwiazd typu 
~ Liry np. wskazuje na silne zniekształcenie gwiazd, które krą
żąc blisko siebie posiadają mocno jajowatą postać wskutek sil
nego oddziaływania sil grawitacyjnych. 

Obserwacje gwiazd zaćmieniowych są bardzo popularne 
wśród amatorów, również i w naszym Towarzystwie. Prowa
dząc coroczne obserwacje na Turbaczu członkowie Sekcji Ob
sc1·wacyjnej Gwiazd Zaćmieniowych dokonali zaskakującego 

Ali /lóc 

Jb•2"r3? S$0. 20 :JO 

Rys. l. 

odkrycia. Zasługuje ono tym bardziej na pokreślenie, że doko
nali go początkujący -- nie obarczeni rutyną - uczestnicy 
turnusu szkoleniowego. Zwrócili oni mianowicie uwagę na fakt, 
że 1·egularne zazwyczaj krzywe zmian blasku zmiennych zaćmie
niowych posiadają w pewnych przypadkach charakterystyczne 
zniekształcenia, jak np. rys. 1. 

W dotychczasowej literaturze astronomicznej brak jest szcze
gółowych danych na ten temat, jednak pewne wzmianki, ktMe 
można znaleźć w niektórych poradnikach dla obserwatorów po
zwalają sądzić, że zjawisko to bylo już obserwowane i tylko 
jego sporadyczność nie pozwoliła ostrożnym naukowcom na wy
ciąganie definitywnych wniosków. 
Dodatkową trudność w prowadzeniu baclań stanowi fakt, że 

możliwość zaobserwowania zjawiska zależy od w:eltL czynników, 
wśród których jak się wydaje nie poślednią rolę odgrywa 
aktualna faza księżyca i jego wysokość nad horyzontem. Ilość 
dni - a raczej nocy dogodnych do obserwacji jest niewielka, 
a kapryśna pogoda redukuje q do kilku zaledwie w ciągu roku. 
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Przypadkowi należy zawdzięczać, że szereg koniecznych wa
runków zastal spełniony w czasie ostatniego tU?·nusu szkolenio
wego dla obserwatorów gwiazd zaćmieniowych na Turbaczu 
w sierpniu 1962 r. Systematyczne obserwacje pozwoliły na za
uważenie zjawiska, które zostało wstępnie opracowane i prze
dyskutowane jeszcze na Turbaczu w ciągu następnych niepo
godnych dni. 

]-
1 

tuneL 

a b 

Rys. 2. 

Wyjaśnienie zjawiska jest równie proste jak rewelacyjne. Mia
nowicie występujące czasem "garby" na charakterystycznej dla 
gwiazd zaćmieniowych symetrycznej krzywej zmian blasku moż
na wytłumaczyć istnieniem w gwiazdach tuneli, p1·zez które 
w czasie zaćmienia prześwieca przez jakiś czas gwiazda zakry
wana. Daje to w efekcie wzrost jasności w chwili gdy oś "tunelu" 
jest skierowana wprost do obserwatora. Ponieważ sytuacja taka
wskutek obTotu gwiazd wokół osi - nie występuje często, 
obserwujemy zazwyczaj typowy przypadek zaćmienia bez efek
tu tunelowego (rys. 2 a). W chwili gdy jedna z dwóch gwiazd 
krążących wokół siebie zaczyna zasłaniać drugą, ilość światla 
docierającego do obserwatora na Ziemi zmniejsza się - krzywa 
na wykresie .fasno.ki obniża się, osiąga swoje minimum w fazie 
największego zakrycia, by następnie w analogiczny sposób po
wrócić do normalnej wartości odpowiadającej sumarycznej 
jasności obydwu gwiazd. 

Niech się jednak zdarzy, że gwiazda zasłaniająca posiada 
"tunel" przebijający ją na wylot i w momencie zaćmienia jego 
oś niech będzie skierowana prze jakiś czas ku obserwatorowi 
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na Ziemi, wystąpi wówczas chwilowy wzrost jasności objawia
jący słę zniekształceniem krzywej jasności, (rys. 2 b). 

Tak k01·zystne usytuowanie tunelu akurat w momencie za
ćmienia zdarza się bardzo rzadko. Jednak już dziś można po
wiedzieć, że jest to zjawisko typowe dla gwiazd zaćmieniowych. 
Istnieniem tuneli można również wyjaśnić wiele nieregularności 
zmian blasku innych typów gwiazd zmiennych, głównie pól
regularnych i nieregularnych. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o dalej idącej hipotezie, 
która opierając się na fakcie istnienia gwiazd tunelowych za
kłada możliwości istnienia we wszechświecie gwiazd o 'fs,sztalcie 
znacznie odbiegającym od ksztaltu kulistego jak np. gwiazd 
w formie sześcianów, ostroslupów czy wprost gwiazd pięcia-, 
sześcio- i siedmioramiennych. Nie ma powodu mówić o jakiejś 
wyjątkowej predyspozycji kształtu kulistego. 

Stwierdzenie istnienia gwiazd tunelowych stanowi przelam 
również w astronautyce. Mianowicie tunele można będzie 
w przyszlości 'Wykorzystywać do rozpędzania statków kosmicz
nych bez użycia paliwa. Wystarczy tylko odpowiednio skiero
wać statek kosmiczny w ten sposób by rozpoczął on spadanie 
na gwiazdę posiadającą tunel. Spadając wskutek przyciągania 
grawitacyjnego osiągnie on kolosalną prędkość. Odpowiednio 
dobrany moment rozpoczęcia spadku spowoduje, że statek 
kosmiczny nie spadnie na gwiazdę, lecz trafiwszy w tunel prze
leci przez niego by dalej kontynuować lot we wcześniej obra
nym kierunku, lecz już z ogromną prędkością. 

Przedstawiona hipoteza posiada jednak swoich przeciwników, 
którzy starają się wyjaśnić nieregulamości krzywych blędami 
obserwacyjnymi mlodych obserwatorów. Sądzić jednal<: należy, 
że szeregi zwolenników istnienia gwiazdek z dziurką będą coraz 
liczniejsze i Urania z datą Prima Aprilis 1964 zamieści dla 
nich kolejną informację na ten temat. 

KRONIKA 

"Red-shift" - w widmie Słońca zaobserwowany 
Ogólna teoria względności przewiduje między innymi, że w promie

niowaniu słonecznym powinno występować bardzo male systematyczne 
przesunięcie linii widmowych ku czerwieni. To· przesunięcie - "rcd
shift" jak go nazywają w swym zwięzlym języku Anglicy - wynika ze 
straty energii kwantowej fotonu, kiedy porusza się on w polu grawitacyj
nym (w tym wypadku w polu masy Slońca), zyskując grawitacyjną ener
gię potencjalną. Obrazowo można ten efekt porównać ze zjawiskami 
w ruchu kamienia wyrzuconego nad powierzchnią Ziemi, kiedy wznosząc 
się ku górze trat:i on energię kinetyczną zyskując w zamian energię po
tencjalną grawitacyjną. "Red-shift'' grawitacyjny jest znikomo maly, ale 
teoretycznie powinien być możliwy do wykrycia dla fotonów biegnących 
w polu grawitacyjnym Slońca. Wszystkie próby obserwacji kończyly się 
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jednak do niedawna niepowodzeniem, ponieważ "red-shift" był masko
wany przez efekt Dopplera -- poszerzenie linii widmowych wynikające 
z ruchu promieniujących atomów. 

Wysiłki uczonych francuskich z obserwatorium lVIeudcn pod Paryżem 
zostały jednak ostatnio uwieńczone powodzeniem. Używając niezwykle 
czulej aparatury i nowej, tzw. "rezonansowej" metody obserwacji wy
kryli oni "red-shift" słoneczny dla linii strontu 4607.3 A, w wielkości 
dokładnie odpowiadającej przewidywaniom ogólnej teorii względności. 
O tym sukcesie zakomunilwwali autorzy, J. E. B l a m o n t i F. Rod
d i er w jednym z ostatnich numerów Physical Review Letters (vol. 7, 
s. 437). 

Warto dodać, że w 1960 r. udało się już zaobserwować .. red-shift" · 
w polu grawitacyjnym Ziemi, w eksperymentach dokonanych w Harvard 
(USA) i w Harwell (W. Brytania). 

A. Wróblewski 

OD. REDAKCJI 
Z bólem serca pozostawiliśmy w tytt!.le notatki termin angielski wo

bec bmku zwięzłego terminu polskiego. Sądzimy jednak, że termin taki 
powinien powstać. Redakcja prosi uprzejmie czytelników o nadsyłanie 
propozycji zastąpienia polskim, zwięzłym terminem angielskiego "red
shift'u". 

Pomiar pola mag·netycznego w Galaldyee 
W 1960 r. radioastronomowie brytyjscy z Jardell Bank rozpoczęli próby 

pomiaru natężenia pola magnetycznego w obłokach międzygwiazdowych 
przez obserwację rozszczepienia Zeemana w dawanej przez nie linii neu
tr·alnego wodoru o długości fali 21 cm. Próby przyniosły wynik nega
tywny: Nie udało się wykryć pola o natężeniu większym niż l0- 5 gausów. 

W 1962 r. obserwacje powtórzono przy wykorzystaniu nowej, dużo 
czulszej metody obserwacji (niestety zbyt trudno jest w kilku zdaniach 
wyrazić jej zasady). Tym razem wynik był pozytywny. Najsilniejsze roz
szczepienie Zeemanowskie zaobserwowano w obłoku związanym z ra
dioźródłem Taurus A. Stwierdzorno, że w obłoku tym istnieje skierowane 
do obserwatora pole o natężeniu około 2.5 X 10- ii gausów. Słabsze roz
szczepienia obserwowano w obłokach związanych ze źródłami Cassiopeia 
A i Cygnus A. Maksymalne natqżenie pola w tych obłokach może wyno
sić tylko około 5 X lo~a gausów. W innych obiektach nie stwierdzono 
pola silniejszego niż 5 X 10~6 gausów, co odpowiada poziomowi czulości 
zastosowanej aparatury. Wstępny ten wynik świadczy, zdaniem autorów, 
że ogólne poJe magnetyczne Galaktyki jest rzędu 5 X 10-6 gausów. 
(Wg N atu re, vol.: 196 : 1962, nr 4854, s. 563). 

A. Wróblewski 

Pole magnetyczne Wenus 
Pierwszą ocenę pola magnetycznego Wenus podal w 1955 roku astro

nom holendel'ski J. H o u t g a s t z Utrechtu. Przeanalizował on miano
wicie aktywność geomagnetyczną - zaburzenia pola magnetycznego 
ziemskiego wywołane przez Słońce -- w okresach dolnych koniunkcji 
Wenus, kiedy planeta ta znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią i -
o ile ma ona pole magnetyczne - może stanowić pewnego rodzaju 
"ekran" dla strumieni naładowanych cząstek wysyłanych przez Słorice 
w naszym kierunku. Udało się wówczas stwierdzić, że istnienie Wenus 
wywiera pewien wpływ ekranujący, skąd można było wnioskować, że 
jej pole magnetyczne jest kilkakrotnie silniejsze od ziemskiego. 
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J. H o u t g a s t i A. V a n S l u i t er s ogłosili ostatnio wyniki bar
dziej szczegółowej analizy, obejmującej wszystkie dolne koniunkcje We
nus od 1890 r. Badali oni szczególnie przebieg aktywności geomagnetycz
nej w pobliżu koniunkcji przypadających na okres niewielkiej aktyw
ności Słońca, kiedy ewentualny wpływ ekranujący Wenus jest łatwiej
szy do wykrycia. Zmniejszenie się aktywności geomagnetycznej blisko 
takich koniunkcji okazało się zupełnie wyraźne. Udalo się również okre
ślić okres czasu około koniunkcji, w którym to zmniejszenie występuje, 
inaczej mówiąc -- odstęp między położeniami Wenus na orbicie odpo
wiadający obserwowanemu okresowi "ekranowania". Wpływ Wenus na 
aktywność geomagnetyczna zanika, kiedy planeta ta znajdzie się w odle
głości 2.5 miliona km od linii Słońce--Ziemia. Można zatem przyjąć, że 
w tej odległości od planety natężenie jej pola magnetycznego staje się 
porównywalne ze średnim natężeniem międzyplanetarnego pola magne
tycznego, którą to wartość (około 3 X 10-5 erstedów) znamy dzięki po
miarom dokonanym przez sztuczne planetoidy. Zakładając następnie, że 
pole magnetyczne Wenus, podobnie jak ziemskie zanika w przestrzeni 
w przybliżeniu tak jak pole dipolowe, można łatwo obliczyć, że natęże
nie pola magnetycznego na powierzchni Wenus w okolicy jej biegunów 
magnetycznych wynosi około 3 X 10- 3 erstedów - czyli 5000 razy więcej 
niż w przypadku pola magnetycznego Ziemi! Wynik jest zaskakujący. 
Wydaje się więc, że rakiety przelatujące obok Wenus (np. "Mariner II") 
powinny tak silne pole magnetyczne łatwo zmierzyć. 
(Wg Nature, vol. 196: 1962 nr 4853 s. 462) 

A. Wróblewski 

Identyfikacja Nowej Herkulesa 1960 przed jej wybuchem 
Nowa Herkulesa odkryta przez H a s s e l a 7 sierpnia 1960 r. była 

pierwszą Nową widoczną gołym okiem, której wybuch nastąpił po skom
pletowaniu Falomarskiego Atlasu Nieba. T. A. C rag g z M t. Palomar pod
jął próbę odnalezienia Nowej przed wybuchem na zdjęciach, które wy
konano dla opracowania Atlasu. Na parze zdjęć z Atlasu wykonanych 
12/13 sierpnia 1952 r. znalazł on w pobliżu pozycji Nowej słaby obiekt 
około 16 wielkości gwiazdowej. Obraz obiektu był nieco nierówny, co 
wskazywało na istnienie w tym miejscu ciasnego układu wielokrotnego. 
Przy przeglądaniu starszych zdjęć znaleziono szczęśliwym trafem jesz
cze jedną parę zdjęć tej okolicy, wykonaną 22/23 lipca 1951 r. Z powod• 
małego uszkodzenia brzegu kliszy zdjęcia te odrzucono i ten obszar nieba 
sfotogra.fowano ponownie w 1952 r. Na odrzuconych zdjęciach okolica 
Nowej była jednak nienaruszona. Dokładna analiza obu zdjęć wykazała, 
że we wskazanym miejscu znajduje się gwiazda potrójna. Najbliżej po
zycji Nowej znaleziono gwiazdę, której blask (w skali wizualnej) wy
nosił w 1951 r. 18ll10 ± om3, a w 1952 r. 151113 ± Om3. Nowa Herkulesa 
zmieniła więc znacznie jasność na kilka lat przed swym wybuchem. 
(Wg Publ. Astr. Soc. Pacific, 72, 429, s. 475) 

A. Wróblewski 

Definitywne oznaczenie komet z lat 1959 i 1960 
Prowizoryczne znakowanie komet w oparciu o chronologię ich od

krycia, jako zależne od geometrycznej konfiguracji: Słońca, komety 
i Ziemi (obserwatora), związane do pewnego stopnia z intensywnością 
poszukiwań, a więc pogodą, zastępuje się po pewnym czasie makowa
niem definitywnym tych ciał. Tutaj o numeracji decyduje kolejność 
przejścia w danym roku przez perihelium. Kolejność tę oznacza się licz
bami przy użyciu cyfr rzymskich. Ta ostateczna nomenklatura jest moż
liwa dopiero po pewnym czasie, gdy okres obserwacyjny zostanie za-
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mknięty i obliczona jest orbita definitywna komety. Opóźnienie wynosi 
zazwyczaj parę lat. 

Podajemy w formie tabeli definitywną numerację dla obiektów, które 
w latach 1959 i 1960 przewinęły się w pobliżu Słońca. Oczywiście, że i tu 
muszą istnieć pewne luki, gdyż obecny zasięg narzędzi astronomicz
nych - o ile idzie o komety - kończy się w odległości 5 jednostek astro
nomicznych od Słońca. Niewątpliwie istnieją komety, których perihelia 
są położone na jeszcze większym dystansie i dlatego wymykają się ob
serwacjom 

Oznaczenie l Czas przejścia l Nazwa 
l Oznac~enie 

definitywne przez perihelium prOWlZD-
l ryczne 

1959 I marzec 11,5 Burnham-Slaughter 1958 e 
1959 II 

" 
21,8 P/Wolf 1958 c 

1959 III lipiec 17,6 Bester-Hoffmeister 1959 d 
1959 IV sierpień 17,6 Alcock 1959 e 
1959 V wrzesień 1,2 P/Arend 1959 c 
1959 VI 

" 15,9 Alcock 1959 f 
1959 VII 

" 
27,7 Bumbam 1960 a 

1959 VIII październik 26,9 P/Giacobini-Zinner 1959 b 
1959 IX listopad 13,2 Mrkos 1959 j 
1959 X grudzień 12,5 Hu mason 1960 e 

1960 I marzec 17,4 P/Wild l 1960 b 
1960 II 

" 
21,0 Burnham 1959 k 

1960 III kwiecień 18,0 P/Schaumasse 1959 h 
1960 IV maj 10,8 P/Vaisala - l 1959 i 
1960 V czerwiec 12,2 P/Borelly 1960 k 
1960 VI " 

17,3 P/Brooks- 2 1960 h 
1960 VII " 

28,2 P/Harrington 1960 g 
1960 VIII wrzesień 1,1 P/Finlay 1960 d 
1960 IX listopad 24,9 P /Reinmuth - 2 1960 c 

Przez P oznaczyliśmy komety periodyczne. Z przytoczonej tabeli wynika, 
że w r. 1960 na 9 komet, które minęły Słońce, tylko jedna była nowa. • l 

(Według Cyrkularza Międzyn. Unii Astronom. nr 1808) J. Gadomski 

Komety 1962 roku 
Oto one w zestawieniu tabelarycznym: 

O zna- Nazwa l Odkrywca 
Data Jasność 

czenie odkrycia wielk. gw. 

1962 a Harrington-Abell Me Clore I 26d 17m 
(1954 XIII) 

1962 b Tuttle-Giacobini-Kre- E. Roemer I 28 18 
sak (1951 IV) 

1962 c Seki-Lines T. Seki II 4 9 
1962 d Honda Honda IV 28 8 
1962 e Ashbrook-Tackson E. Roemer V 9 20 

(1956 II) 
1962 f Whipple (1955 VIII) E. Roemer V 4 20 
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Zatem mieliśmy rok ubogi w odkrycia komet: 2 nowe i 4 periodyczne 
krótkookresowe. 

Najokazalsza z nich okazala się kometa 1962 c = Seki-Lines, która 
w kwietniu osiągnęła jasność widomą 3m, a więc byla dobrze widoczna 
golym okiem. 

Prawdziwą sensacją kometarną roku byla jednak kometa Rurnasona 
odkryta jeswze w roku 1961 (oznaczenie: 1961e), będąca na granicy wi
doczności golym okiem, posiadająca niezwykle interesujący warkocz 
(porównaj: Urania 1962, nr 12, str. 369). 

Oczywiście obserwatorzy rozporządzający większymi narzędziami śle
dzili jeszcze 4 inne komety zeszłoroczne: 1961d, 196lf, 1961g, 1961h, jedną 
kometę z r. 1960j (Schwassmanna-Wachmanna-2) i jedną z r. 1956c 
(Tempela - 2). 

Przypominamy, że litery male alfabetu łacińskiego obok roku okre
ślają chronologiczną kolejność odkrycia w danym roku, zaś liczby rzym
skie kolejność przejścia przez perlheliurn (według Cyrkularzy Między
narodowej Unii Astronomicznej nr 1787-1810). 

J. Gadomski 

Widmo Komety Burnasona 

Kometa Humasana (1961 e), o której pisal w grudniowym numerze 
Uranii doc. Rudnicki, jest kometą niezwykłą z wielu pUID.któw widzenia. 
Oprócz "niemal legendarnych" okoliczności jej odkrycia, niezwykle wcze
snego rozwinięcia warkocza i niezwykłości postaci również i jej widmo 
jest niezwykle. Obserwacje spektroskopowe wykonane przez F. Dos
sin'a i C. Rousseau przy pomocy teleskopów 80, 120 i 193 cm obserwa
torium de Haute-Provence w Saint Michel we Francji, wykazują, że 
w widmie tej komety występują głównie emisje charakterystyczne ogo
nów kometarnych: sekwencje dubletów należące do jonów co+, co2 
i N2. Poza tymi pasmami jedyną emisją dobrze widoczną jest pasmo 
CO (3870-3884 A) będące zwykle, obok pasm C2, najsilniejszą i charak
terystyczną emisją kometarną. Pasma C2, zwykle bardzo silne, oraz pasma 
OH i NH są niewidoczne. Obecność CH jest wątpliwa. Widmo ciągle jest 
względnie slabe. 

Te obserwacje wykonane zostaly między 13 a 24 sierpnia 62 r. i obej
mowaly zakres spektralny między 3400 a 6600 A. 

A. Woszczyk 

Nowa Kometa - Alcoek (1963 b) 

19 marca 1963 r. Alcock odkryl nową kometę w miejscu o współrzęd
nych a = 19h33m7, ~ = + 48°34' jako mglisty skondensowany obiekt 8 
wielk. gwiazd. z krótkim warkoczem. Kometa przemieszcza się przez 
gwiazdozbiór Łabędzia w kierunku pln.-zach. 

A. s. 

OBSERWACJE 

JAN MERGENTALER - W r o c l a w 

Aktywność Słońca w r. 1962 

W roku minionym 17 osób z różnych stron kraju bralo udzial w zbie
raniu obserwacji plam słonecznych. Nazwiska obserwatorów oraz miej-
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sca cbserw;:;cji, współczynnik redukujący na jednolitą skalę i ilość dni 
obserwacyjnych podaję poniżej: 

A. Abramowicz 
A. Barbacki 
S. R. Brzostkiewicz 
E. Grzyb 
J. Jakimiec 
W. Jama 
J. Kazimierowski 
A. Klimek 
W. Kopiczeński 
Z. Kordylewski 
B. Krygier 
J. Pagaczewski 
W. Szymański 
E. Tyburska 
J. Ułanowicz 
J. Wieczorek 
L. Wohlfeil 

Gdańsk Oliwa 
Nowy Sącz 
Dąbrowa Górnicza 
Radom 
Wrocław 
Chorzów 
Kalisz 
Chorzów 
Chorzów 
Wrocław 
Chorzów 
Kraków 
Dąbrowa Górnicza 
Chorzów 
Ostrowiec Śwkrz. 
Grodziec 
Gdańsk Oliwa 

k n 
1,30 39 
1,13 281 
0,94 81 
1,3 156 
0,80 27 
0,60 41 
0,86 132 
0,66 135 
0,60 28 
0,60 118 
0,66 63 
1,28 72 
0,95 136 
0,80 17 
0,90 188 
1,13 161 
1,05 l 

Gwałtowny spadek aktywności Słońca, obserwowany w latach po
przednich został ostatnio jak gdyby silnie zahamowany. Fakt ten posłu
żył niektórym ludziom do snucia przypuszczeń, że do minimum aktyw-

Aktywność Słońca w r. 1962. średnie dzienne liczby Wolfa przedsta
wione są linią ciągłą, zaś średnie miesięczne - punktami, połączonymi 
odcinkami prostych. 

ności jest jeszcze bardzn. Jaleko i że "rok spokojnego Słońca" nie będzie 
nie wierzy w przepowiadane późne minimum w obecnym cyklu i raczej 
takim w rzeczywistm\ci. Na lamach "Uranii" do takich wniosków do
szedł W. Szymański, jeden z najwytrawniejszych obserwatorów Słońca. 
średnia liczba WoHa za rok 1962 wyprowadzona z obserwacji wymie
nionych wyżej osób wyniosła R1962 = 35,0, a więc niewiele mniejsza od 
średniej dla r. 1961 (równej 52,8). Ta dość jeszcze wysoka wartość śred
niej rocznej na pozór przemawia na korzyść przypuszczenia, że minimum 
nastąpi nie tak prędko. 

Pewne światło na to zagadnienie rzuca wykres średnich dziennych 
liczb Wolfa, wraz ze średnimi miesięcznymi. Jak widać z wykresu w po-
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czątku roku aktywność utrzymywała się na jednakowym poziomie aż do 
km1ca czerwca . kiedy nastąpił dłuższy spadek, taki, że przez parę tygo
dni tarcza Słońca byla prawie wolna od plam. Naturalnie w pierwszej 
połowie roku dzienne liczby Wolfa wahały się bardzo silnie, od zera aż 
do 100 i nawet wyżej , ale to wynikało z niejednostajnego rozkładu plam 
w długościach heliografiemych i ze znanego dobrze faktu , że ośrodki 
powstawania plam nieraz bardzo długo pozostają czynne w okolicy okre
ślonych dlugości heliograficznych. średnie miesięczne są jednak prawie 
jednakowe, wahając się od 39 do 46 w ciągu miesięcy od lutego do 
czerwca. W lipcu występuje jak wspomniałem silny spadek aktywności , 
utrzymujący się także i w sierpniu (liczby miesieczne 18,5 i 18,7) we 
wrześniu mamy znów wzrost prawie do 50 i przez następne miesiące 
dalszy spadek systematyczny od 49,6 do 22,1 w grudniu. Jeżeli teraz 
sięgniemy do cyklu poprzedniego i przypomnimy sobie, że na 2 lata 
przed ostatnim minimum średnie miesięczne osiągały nawet wyższe 
wartości niż obecne, to łatwo zrozumiemy, dlaczego wielu astronom6w 
przypuszcza, że obecny cykl nie będzie specjalnie długi. 

Jak wiadomo, zwykle pierwszymi zwiastunami nowego cyklu są pla
my, pojawiające się w wysokich szerokościach heliograficznych. Warto 
zwrócić specjalną uwagę na te okolice tarczy Słońca, celem zaobserwo
w a nia pierwszych plam należących do następnego cyklu. 

W zestawieniu obserwatorów uderza to, że pod nazwiskiem Wohl
feHa figuruje jedna tylko obserwacja. Niestety była to jego ostatnia ob
serwacja, gdyż stan zdrowia nie pozwolił mu na jednoczesne prowadze
nie obserwacji nocnych i dziennych. W kilka miesięcy późniei L . Wohl
feil umarł. Wspomnienie o nim było już drukowane w "Uranii", tu 
można tylko dodać , że amatorska heliofizyka zawdzięczała także wiele 
jego entuzjazmowi do obserwacji astronomicznych. 

Nieco bardziej obiektywną miarą aktywności słonecznej są powierzch
nie plam słonecznych uzyskiwane z pomiarów fotograficznych. Pomiary 
takie są dokonywane w kilku obserwatoriach, m. in. także i we Wrocła
wiu. Najpełniejszy materiał tego rodzaju jest gPOI!11adzony od dziesięcio
leci w Obserw·atorium w Greenwich, ale wyniki są drukowane z opóź-nie
niem kilkoletnim. Natomiast bieżąco w sprawozdaniach miesięcznych 
publikowane są wyniki Obserwatorium w Rzymie we Włoszech. W Pol
sce prócz tego niektórzy miłośnicy wyznaczają powierzchnie plam wi
ZlJalnie, najdawniej w sposób systematyczny robi to W. Szyma1'lski. 
Wszystkie te dostępne obserwacje wskazują na szybki spadek wymiarów 
plam podobnie jak ich ilości, charakteryzowanej przez liczby Wolfa. 
Według rzymskich obserwacji ostatnia plama o powierz,chni większej 
niż 1000 pojawiła się w końcu marca. Ten sam wniosek wypływa z ob
serwacji wrocławskich. S2'.yma1'lski obserwował we wrześniu grupę o po
w ierzchni 1526, ale jej powierzchnia fotograficznie wyzmaczona we Wroc
ławiu wynosiła tylko 956, a w Rzymie 819, była więc znacznie mniejsza 
od powierzchni grup obserwowanych w styczniu, lutym i marcu. Suma 
p owierzchni wszystkich grup obserwowanych w danym dniu, wypadła 
jednak także i we Wrocławiu największa w dniu 4 września, ale według 
r zymskich obserwacji także i sumaryczna powierzchnia była wtedy 
mniejsza niż w końcu stycznia lub w końcu lutego. 

W każdym razie - zgodnie z normalnym przebiegiem zjawisk, nojCJ.
wiały się jeszcze duże grupy, tak jak gdyby przy mniejszym ogólnym 
zaplamieniu mogły lepiej roz,wijać się i w bardziej regularny sposób 
przechodzić cykl ewolucyjny. Zagadnienie kształtu i ewolucji grup w róż
nych fazach cyklu słonecznej aktywności nie zostało zresztą dotychczas 
dokładniej zbadane. 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Uwagi o obserwowanych różnicach w amplitudach gwiazd zmiennych 

Obserwatorom gwiazd zmiennych znany jest fakt, że obserwowana 
amplituda zmian jasności gwiazdy zmiennej jest często różna u różnych 
obserwatorów. Dla przykładu podaję tabelę zawierającą indywidualne 
obserwowane amplitudy kilku cefeid. 

Amplituda zmian jasności 

Gwiazda H. ~Fio- ~ B. W. Ku- ~ A. Marksl P. P. Pa- ~ A. Wróble- l M. S~wie-
Zmiany 

rja [6] karkin [61 121 renago 16] wski [2J riew 161 
widma ll] 

m m l l m 

l 
m 

TT Aql l. 23 0.87 - 0.52 - 0.89 FB- KO 
l m m 

RT Aur - - l 0.74 - l. 04 - Fl- GO 
SU Cas 0.43 0.38 - 0.27 - 0.28 F5 - F7 
o Cep 0.65 0.47 - 0.58 - 0.66 F5 - G2 
X Cyg 0.88 0.55 - 0.60 - 0.98 F7 - GB 

SU Cyg 0.52 o 71 

l 
- 0.56 - 0.73 FO - G l 

~ Gem 0.35 0.29 0.37 0.4fi 0.25 0.26 F7 - G3 
SZ Tau - - l 0.29 ·- 0.26 - F6- F9 

Powstaje pytanie: skąd biorą się wspomniane różnice obserwowanych 
amplitud? 

M. S. Z w i er i e w [5] podaje, że przyczyna tkwi w występowaniu 
pewnego błędu systematyczmego, który nosi nazwę błędu interpolacji. 
Istota tego błędu polega na "uprzedzeniu" danego obserwatora do pew
nego rodzaju ocen. Przykładowo obserwator "unika" ocen typu a l v 9 b 
i a 9 v l b, stosuje natomiast często oceny typu a 3 v 7 b i a 7 v 3 b albo 
"unika" ocen pośrodku interwału typu a 4 v 4 b, b 2 v 2 c itp. W efekcie 
wpływ błędu interpolacji powoduje zniekształcenie formy krzywej, a za
tem również wielkości amplitudy. Czytelników zainteresowanych szcze
gółami odsyłam do pracy [5]. Należy dodać, że tkwiącego w obserwacjach 
błędu interpolacji nie można wyeliminować; krótko: trzeba z góry go
dzić się na indywidualne różnice w obserwowanych amplitudach zmian 
blasku gwiazdy zmiennej. 

Celem niniejszej notatki jest wskazanie jeszcze innej przyczyny powo
dującej obserwowanie niejednakowej amplitudy przez różnych obserwa
torów. Wykorzystano przy tym dwa fakty: 

l. fakt, że obserwowana jasność gwiazdy zmiennej oceniana przez kon
kretnego obserwatora, w porównaniu z pewnym umownym "nor
malnym" obserwatorem, wymaga redukcji uzależnionej od barwy 
gwiazdy zmiennej; 

2. fakt, że u wielu gwiazd zmiennych (cefeidy, zmienne typu Mira 
Ceti) występują okresowo zmiany widma (patrz ostatnia rubryka ta
beli), z czym związane są zmiany barwy gwiazdy. 

Lączne wyzyskanie tych dwóch faktów prowadzi do wniosku, że poza 
błędem interpolacji obserwowane różnice w amplitudach gwiazd zmien
nych spowodowane są błędem barwy. Poniżej wniosek ten uzasadnimy 
szczegółowo. 

W 1935 roku P. P. P ar e n a g o [3] (patrz również [4]) podal metodę 
uwzględniania indywidualnych poprawek związanych z barwą gwiazdy 
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zmiennej. W skrócie podajemy istotne elementy tej metody: Niech /... 0 

będzie długością fali światła, odpowiadającą maksymalnej czulości barw
nej oka danego obserwatora. Dla obserwatora "normalnego" należy przy
jąć Ao = 560 mu (patrz chociażby [8]). Według P. P. P ar e n a g o można 
przyjąć, że poprawka L\m, którą należy dodać do obserwacji danego ob
serwatora, zależy liniowo od różnicy /... 0 - 560, tzn. 

t.m = m- m* = k (),0 - E60), 
gdzie: m - jest jasnością gwiazdy zmiennej wg obserwatora "normal

nego"; m* - jest jasnością gwiazdy zmiennej ueyskaną z ocen 
danego obserwatora; k - oznacza współczynnik proporcjonalno
ści zależny od temperatury T źródła promieniowania i wyrażający 
się wzorem 

l 
k = - o.oo42 + 45.2 'T 

Lącząc oba wzory można napisać, że razmea między blaskiem "nor
malnym" a blaskiem obserwowanym przez danego obserwatora wyraża 
się następująco: 

m- m* =(- 0.0042 + 45.2 ~) (Ao- 560) (t) 

Konkretny obserwator może mieć maksimum czulości barwnej oka 
przesunięte w prawo lub w lewo w porównaniu z czulością obserwatora 
"normalnego" i dlatego długość fali odpowiadająca maksymalnej czu
lości wynosi 

l-o = 560 + a, (2} 

gdzie: a> O albo a< O, oznacza wielkość wspomnianego przesunięcia. 
Wobec ostatniej uwagi wzór (l) przyjmie prostszą postać: 

m- m* = (- 0.0042 + 45.2 ~) a (3} 

Jak widać, różnica między blaskiem "normalnym" a blaskiem ocenia
nym przez danego obserwatora zależy od temperatury gwiazdy w danej 
chwili. Ponieważ temperatury gwiazd fizycznie zmiennych podlegają 
okresowym wahaniom (patrz tabela, zmiany widma), różnica wyrażona 
wzorem (3) nie jest stała, lecz zmienia się w takt zmian temperatury • 
gwiazdy. Spostrzeżenie to ma istotne konsekwencje w obserwowanych 
amplitudach zmian blasku gwiazdy zmiennej. 

Zapiszemy teraz wzór (3) dla ekstremalnych (maksymalnej i minimal
nej) wartości jasności: 

M- M* = (- 0.0042 + 45.2 TlJ a, (4} 

m = m* = (- 0.0042 + 45.2 T~) a, (5} 

gdzie: jasnosc pisana dużymi literami oznacza jasność maksymalną, 
a jasność pisana małymi literami oznacza teraz jasność minimalną; 
TM i T m - oznaczają odpowiednie temperatury gwiazdy zmiennej 
w momencie maksymalnej i minimalnej jasności; jest istotne, że 
TM =!=T m. 

Z kolei odejmiemy stronami równości (4) i (5). Otrzymamy wtedy: 

m -M- (m* -M*) = 45.2a (-
1
- - -

1
- ) (6} 

Tm TM 
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Lecz, w myśl definicji amplitudy, różnica między jasnością minimalną 
a maksymalną daje właśnie amplitudę zmian jasności gwiazdy zmiennej, 
toteż ze wzoru (6) otrzymujemy zależność między amplitudą "normalną" 
(A), a amplitudą uzyskaną z obserwacji danego obserwatora (A•), w po
staci: 

. ( l l ) A-A"'=4!'.2a Tm -TM 

A* = A - 45.2a ( l -
1 

) 
T m 'J IV 

lub 

(7) 

Z ostatniego wzoru wnioskujemy, że przy a> O amplituda zmian uzy
skana z obserwacji danego obserwatora jest mniejsza od amplitudy "nor
malnej", n&tomiast przy a< O amplituda zmian u danego obserwatora 
jest większa od amplitudy "normalnej". 

Jak duże mogą być różnice obserwowanych amplitud w porównaniu 
z amplitudą "normalną" wyjaśni przykład odniesiony do cefeidy SU Cyg. 
W oparciu o zależność widmo-temperatura [7] i tabelę podaną na po
czątku, otrzymamy: T.il = 6000°, T m= 4400°. 

Wykorzystując wzór (7) mamy dla gwiazdy SU Cyg: A'-'= A- 0.0029a' 
skąd dla obserwatora o 'Ao = 590 mi.L (a = 30, patrz (2)) otrzymujemy: 

A*= A- 0,09 
amplitudę mniejszą od "normalnej" o 0"'09, w przypadku zaś obserwa
tora o 'Ao = 530 mu (a = -30) amplitudę zmian większą o 0"'09, co w po
równaniu z wielkością "normalną" amplitudy zmian tej gwiazdy, która 
wynosi omn, stanowi różnicę około 25°/o łącznie w obie strony. 

Tak więc, nie negując wpływu błędu interpolacji, można sformulować 
wniosek, iż obserwowane różnice w amplitudach zmian jasności gwiazd 
zmiennych mogą być też spowodowane indywidualnymi przemieszcze
niami maksimum rozkładu barwnej czulości oka. 

W zakończeniu warto dodać, że z wysuniętej sugestii wynika też me
toda wyznaczania wartości Ao dla poszczególnych obserwatorów. Istnieją 
metody statystyczne badań rozstrzygające, czy obserwacje danego obser
watora są obarczone błędem interpolacji. W przypadku stwierdzenia nie
występowania tego błędu u jakiegoś obserwatora, wzór (7) pozwoliłby, 
porównując amplitudę ,.normalną" i zaobserwowaną, obliczyć wartość 
przesunięcia a, co z kolei , wykorzystując wzór (2), daloby oszacowanie 
wartości }.0 dla danego obserwatora. 

Andrzej Biskupski, Łód.l 
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INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

Obserwatorium radioastronomiczne w Serpukowie 

Obserwatorium radioastrooomiczne w Serpukawie należy do najnowo
cześniejszych tego typu ośrodków badawczych Akademii Nauk ZSRR. 
Ośrodek ten decydującą rolę zaczął odgrywać od wiosny 1959 roku. Z in
strumentów czynnych w tym ośrodku na szczególną uwagę zasługują 
dwa: 22-metrowy reflektor paraboliczny i "wielki krzyż Mills'a". 

Średnica zwierciadła reflektora parabolicznego wynosi 22 m. Po
wierzchnia zwiereJadla wykonana jest z dużą precyzją i dokładnością, 
wynoszącą około 1 milimetra. Zwierciadło, a dokladniej mówiąc jego 
powierzchnia, składa się z 9-ciu pierścieni współśrodkowych. Każdy pier
ścień składa się z jednakowych, specjalnie wytłaczanych płyt nlu--ninio
wych o powierzchni 1,22 m 2 każda. Luki między płytami są rzędu l mm 
i w zupełności wystarczają na pokrycie rozszerzalności sąsiednich płyt. 
Ognisko odległe jest od powierzchni zwierciadła o 9,5 m. Calość ma 
montaż horyzontalny. Przejście z układu horyzontalnego do układu rów
nikowego daje w sposób ciągły analogowy przelicznik. Zapewnia to ruch 
anteny w układzie równikowym mimo montażu horyzontalnego. Mini
malna długość fali, którą można odbierać za pomocą tej anteny łącznie 
ze specjalnie dopasowanym odbiornikiem, wynosi 8 mm. przy której 
zdolność rozdzielcza jest mniejsza niż 2 minuty luku. Prócz zakresu 
A = 8 mm instrument ten pracuje w zakresach A = 3 cm: ł. ~ 9.6 cm 
i A = 10 cm w zależności od realizowanego programu. Podcza pracy 
instrumentu na fali A = 8 mm zapewniona musi być możliwość nasta
wienia środka kąta odbioru anteny na dany punkt sfery niebieskiej. Za
pewnione to jest dzięki wmontowaniu równolegle do osi głównej anteny 
radioteleskopu specjalnego "szukacza optycznego". Wspomniany "szu
kacz optyczny" stanowi 13-centymetrowy refraktor. Umieszczony on iest 
w kabinie 2,5 m średnicy znajdującej się za zwierciadłem anteny. W ka
binie tej znajduje się również pulpit dyspozytorski służący do dokład
nego st rowania radioteleskopu. Urządzenie to jest wykorzystywane, 
gdy wykonuje się precyzyjne obsenvacje obiektów widocznych. 

Zakres 1. = a mm wykorzystywany jest do sporząd7ania map radio
promieniowania Słońca i częściowo radiopromieniowania Księżyca. Za
kres A 3 cm i A= 10 cm wykorzystywany jest do badania r~diopro
mieniowania Wenus. Zakres A = 9,6 cm wykorzystywany jest do opra
cowywania pojedynczych radioźródeł, dla których planuje si opraco
wanie specjalnego katalogu, tzw. "Katalogu oddzielnych radioźródeł". 

Drugi instrument, który chcę pobieżnie omówić, jest "wielki krzyż 
Mills'a". Znajduje się on obecnie w gronie 5-ciu instrumentów tego typu 
i tych rozmiarów czynnych na świecie (Sydney, Bologna, Leidc"l , Wash
ington i Serpukowo). Długość ramion tego krzyża wynosi l km każde. 
Przeznaczony on jest dla pracy w metrowym zakresie fal. W kierunku 
zenitu charakterystyka kolowa jest bardzo wąska. Jej kąt odbioru wy
nosi 10 minut łuku. 

Ramię wschód-zachód składa się z 36 cylindryczno-parnbalicznych 
segmentów zbudowanych na potężnych masztach stalowych. Każdy seg
ment tego ramienia może swobodnie poruszać się i zajmować d owolne 
położenie pomiędzy biegunem pólnocnym i poludniowym horyzontem. 
Ruchy poszczególnych segmentów są zsynchronizowane centralnym me
chanizmem sterującym. Każdy z 36 segmentów ma na stale zamontowa
nych po 8 dipoli pólialowych, co daje ogólną ilość 288 dipoli w ramieniu. 
Odległość między sąsiednimi dipolami wynosi 3,47 m. System linii trans-

. misyjnych jest bardzo złożony i tak zbudowany, że długości linii trans-
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misyjnych od każdego dipola są sobie równe. Wstępne wzmacniacze 
i urządzenia dopasowujące fazę dla linii przesyłowej znajdują się pod 
każdym z 36 segmentów ramienia. 
Ramię to, nawiasem mówiąc, stanowiło w pierwszej wersji przed 

zbudowaniem krzyża, wielki interferometr, który służył do pomiaru 
śre<inic pojedynczych radioźródeł. Prostsze do wykonania i mniej kosz
towne jest ramię drugie krzyża biegnące w kierunku północ-południe, 
które nie potrzebuje mechanizmu sterowania. Składa się ono z cylin
dryczno-parabolicznego ekranu zawieszonego na stalowych prętach. 
Wymiary tego ramienia i wszystkie inne dane są zgodne z danymi od
noszącymi się do ramienia wschód-zachód. Ramię to znajduje się nisko 
nad powierzchnią Ziemi (wierzchołek paraboli prawie że styczny do 
Ziemi). Różnica poziomów pomiędzy ramionami wschód-zachód i pólnoc
poludnie wynosząca około 20 m dostarczyła konstruktorom szeregu trud
ności, które zostały usunięte pomyślnie. 

W środku krzyża znajduje się podziemna kabina o wymiarach około 
10 X 15 m, w której znajduje się punkt połączeń obu ramion, odbiornik 
i inne urządzenia pomocnicze. Instrument ten został oddany do pełnej 
eksploatacji w końcu ubieglego roku. 

Bernard Krygier, Bytom 

Z HISTORII ASTRONOMII 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Gór n i c z a 

Historia odkrycia plam na Słońcu 

Flamy na Słońcu były obserwowane na długo przed wynalezieniem 
lunety, a było to możliwe dzięki temu, że wyjątkowo duże plamy wi
doczne są golym okiem. Najwcześniejsze wiadomości o plamach sło

necznych znajdujemy w starych kronikach chińskich, w których zamiesz
czane są nawet rysunki plam w kształcie daktyli, kaczek, jaj itp., 
a wzmianki te obejmują lata 300-1200. Flamy słoneczne obserwowali 
również astronomowie arabscy, ale zjawisko to traktowali jako przej
ście planety Merkury lub Woous przed tarczą Słońca. Nawet wielki 
K e p l er obserwując w 1607 r. plamę słoneczną sądził, że jest to przej
ście Merkurego przez tarczę Słońca (pozorna średnica tej planety pod
czas dolnej koniunkcji wynosi niecale 13" i wtedy Merkury nie może 
być widoczny gołym okiem na tarczy słonecznej). Peruwianie natomiast, 
którym plamy na Słońcu były takźe znane, wątpili w "boskość" Słońcar 

skoro nickiedy ma ono nieczyste oblicze. 
Te dawne zapiski o obserwacjach plam słonecznych oraz związanej 

z nimi zorzy polarnej wykorzystał H. F r i t z i na ich podstawie wy
znaczył w przybliżeniu niektóre lata dawniejszych maksimów aktyw
ności Słońca (przed zastosowaniem lunety do obserwacji Słońca). We
dług niego niektóre maksima przed 1610 r. wypadły w następujących la
tach: 24, 188, 302, 321, 344, 354, 360, 372, 388, 397, 501, 535, 578, 626, 797, 807, 
829, 839, 865, 874, 974, 1078, 1089, 1096, 1104, 1112, 1120, 1130, 1137, 1145, 
1160, 1185, 1193, 1202, 1238, 1276, 1370, 1511, 1526, 1547, 1589, 1596, 1608. 

Dla nauki plamy na Słońcu zostały jednak odkryte dopiero z chwilą 
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zastosowania lunety do obserwacji astronomicznych, a więc na początku 
XVII wieku. Po raz pierwszy za pomocą lunety· obserwował je G a l i
l e u s z latem 1610 r. i na temat tego odkrycia ogłosił pracę pt. ,,Istoria 
e Dimostrazioni intorno a.lle macchie solari", Rzym 1613 r. Należy do
dać, że Galileusz obserwował Słońce bez zastosowania ciemnego filtru, 
który przyciemnialby jego obraz i to prawdopodobnie było jedną z przy
czyn, iż na cztery lata przed śmievcią oślepł całkowicie. 

P rawie że jednocześnie z Galileuszem, bo w grudniu 1610 r., plamy 
n a Słońcu odkrył Jan F a b r i c i u s (syn Dawida F a b r i c i u s a, od
krywcy gwiazdy zmiennej Mira Ceti), a odkrycie plam opisał w dziele 
pt. "De maculis in sole observatis", Wittenberga 1611 r . Odkrycie swoje 
F abricius tak opisuje: "Obserworwałem przez lunetę plamę w kształcie 

podłużnego, cienkiego obłoczka na wschodnim brzegu Słońca. Niepogoda 
przeszkodziła obserwacjom przez trzy dni, ale czwartego dnia się roz
pogodziło i zobaczyłem, że plama przesunęła się ze wschodu ku zacho
d owi. Na w schodnim brzegu Słońca odkryłem drugą plamę, która po 
kilku dniach doszła do środka Słońca. w. końcu na wschodzie zjawiła 
si ę i trzecia plama, zaś pierwsza i druga po kilku dniach zniknęły na 
zachodnim brzegu Słońca. Jednak po 13 dniach pierwsza plama zjawiła 
się ponownie na wschodzie i wtedy bylem przekonany, że Słońce 

obraca się". 
Trzecim wreszcie odk,rywcą plam na Słońcu niezależnie od Galileusza 

i Fabriciusa był Krzysztof S c h e i ner, ldóry obserwował plamy sło

neczne w 1611 r. O odkryciu dokonanym przez Scheinera (prawdopo
dobnie bez jego wiedzy) Marek W e l ser pisal w raZiprawie pt. "De 
maculis solaribus", Augsburg 1612 r., a sam Scheiner o swoich obserwa
cjach plam słonecznych pisze w dziele pt. "Rosa Ursina sive sol", 
Bracciano 1630 r. Z uwagi na to, że po raz pierwszy obszernie opisuje 
on plamy słoneczne, opierając się przy tym na dużo bogatszym mate
riale obserwacyjnym niż Galileusz i Fabridus, uważać Scheinera należy 
za pierwszego badacza Słońca. Scheiner obserwował Słońce przez pro
jekcję, rzutując jego obraz na ekran. 

W Polsce pierwszych obserwacji plam słonecznych dokonywali w Ka
liszu w latach 1614-1618 Karol M a l a per t i Szymon Per o v i u s. 
Później, bo w latach 1642-1645 obserwował plamy na Słońcu w Gdań
sku Jan Heweliusz. 

Wkrótce po odkryciu płam słonecznych wśród ówczesnych \liCzonych 
wywiązała się ożywi,ona dyskusja co do ich isto,ty. Jedni twierdzili (do 
nich początkowo należał róWillież Scheiner), że Słońce będące symbolem 
czystości nie może mieć na swej powierZichni plam. Wobec tego sądzili 
oni, że plamy - to małe ciała niebieskie, które okrążają Słońce w nie
wielkiej olleglości. Tym mniemanym planetkom nadano nawet już na
zwy, jedni nazwali je "Sidera Borbonica", a drudzy "Sidera Austriaca". 
Natomiast Galileusz, Fabricius, Kepler i inni od samego początku uwa
żali plamy za utwo!l"y należące do powierzchni Słońca. Według nich 
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plamy to chmury podobne do ziemskich lub żużle wydzielające się z pa
lącego się Słońca. 

Innego zdania był Dominik C a s s i n i, który sądził, że fotosfera 
podlega przypływowi i odpływowi, a wtedy odkrywa lub zakrywa góry 
znajdujące się na Słońcu. Szczyty gór to właśnie jądra plam, a pólcień 

to zbocze góry widziane przez cienką warstwę fotosfery. Zaś sławny 

astronom angielski Wiliaro H er s c h e l jeszcze na początku XIX wieku 
był przekonany, że Słońce jest zamieszkałe. Przypuszczał on, że jądro 

Słońca jest ciemne i zimne, a światło i ciepło pochodzi od fotosfery, pod 
którą znajduje się warstwa ciemnych chmur chłodzących jądro Słońca. 
Flamy słoneczne według niego powstają wtedy, gdy fotosfera i ciemna 
warstwa chmur zost:lnie przerwana (np. przez wybuch wulkanu na 
Słońcu) i odsłoni ciemne jądro. 

W ubiegłych wiekach, gdy natura plam słonecznych nie była znana, 
powstało wiele podobnych hipotez, które usiłowały tłumaczyć zjawiska 
zachodzące na Sl01i.cu. Również i dziś jeszcze wiele zjawisk słonecznych 
związanych z plamami jest niedostate<:znie zbadanych i do rozwiązania 
pozostało wiele problemów. 

Obserwacje komety w Ołomuńcu 

Merku1·iusz Folski Ekstraordynaryjny z dnia 23 lutego 1661 r. przy
nosi następującą wiadomość o obserwacji komety, dokonanej w Oło
muńcu na Morawach, którą tu w tłumaczeniu z języka łacińskiego przy
taczamy. 

"0 b ser w a c ja kom e ty, d ok o n a n a d n i a 8 lu t e g o 1661 
n a d h o ryz o n t e m O l o m u ń c a. Pojawiła się kometa o godz. 3 
min. 40 blisko glowy Orla, tak że rozciągala swój ogon aż pod cienkiego 
Delfina. O godz. 5 min. 20 Oglądalem przez kwadrant wysokość owej ko
mety jak i Orla oraz zauważylem, że Orzel byl na wysokości 18°15', ko
meta zaś 13°17'. Byla ona odległa od jasnej gwiazdy drugiej wielkości, 
którą umieszcza się w środku pomiędzy barkami i zwie się wlaściwie 
Orlem, 5° i okola 20'. Poznawszy stąd odleglość Orla od pierwszej gwia
zdy Barana, która wedlug niektórych liczy 267° i 10', wskutek czego 
stala się jasna odleglość komety, która od pierwszej gwiazdy Barana 
byla odlegla 272° i 30'. Podobnie z szerokości albo odleglości od ekliptyki 
tegoż Orla , która wynosi 29° i 10', wypada odleglość 1wmety od eklip
tyki 24° i 15'. Jeśli oglądasz cialo owej komety, to byla ona barwy blado
czerwonej nie przekraczając ksztaltem gwiazdy trzeciej wielkości. Bieg 
albo ruch owej komety, jak można bylo obserwować przez z górą dwie 
godziny, odbywnl się zawsze w tej samej odległości od Orla." 

Obserwację powyższą poprzedza oryginalny wstęp, który brzmi: 

PRZESTROGA 
Nie zgrzeszę pono, że opisując w tych papirach motus politices orbis 

(wydarzenia polityczne świata) do wiadomości też podać będę i te rze
czy, które, jeśli prawda jest, co dawno pisano: "Et terris mutantem regna 
cometen" (i kometę zmieniającą królestwa na ziemiach), są illorum mo
tuum causae secundariae (owych ruchów przyczynami drugorzędnymi), 
zwlaszcza, że wygodzić i uslużyć mogę tym, którzy podziemnemi my
ślami sfatygowani w zgórę czasem od nich się wzbijając motuum coe
lestium observatione (obserwacją ruchów niebieskich) cieszyć się zwykli. 
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Pokazała się w tych dniach kometa (po naszemu miotłowata gwiazda) na 
niebie (a najpierw tu w naszej okolicy cobym wiedział), obserwowano ją 
w Ołomuńcu, którą dostawszy obserwacyją, tu ją komunikuję. 

Uwaga 
Orbitę tej komety obliczał M e c h a i n, obserwował kometę H e w e-

1 i u s z - od 3. II do końca marca. Janusz Pagaczewski 

Wyznaczenie odległości Księżyca ,przez Hipparcha 
Do najwybitniejszych astronomów starożytności należał niewątpliwie 

H i p p ar c h. Pochodzil on z Nikei w Bitynii (Azja Mniejsza). Żył w dru
giej polowie II w1eku p. n. e. Są przypuszczenia, że około roku 125 był 
na wyspie Rodos, gdzie dokonywał obserwacji astronomicznych. Do na
szych czasów nie dochowały się jego ważniejsze prace, jedynie malo 
ważny komentarz do poematu astronomicznego A rat o s a z S o l o i 
(III wiek p. n . e. *) - o zjawiskach niebieskich. O osiągnięciach astro
nomicznych Hipparcha dowiadujemy się z dzieła K l a u d i u s z a 
P t o l e m e u s z a (II wiek n. e.) - Megale Syntaxis (Wielka budowa) 
oraz z pracy P l i n i u s z a S t a r s z e g o (23-7!J n. e. **) zatytułowa
nej - "Historia naturalna". Ptolemeusz tworząc geocentryczny system 
świata opieral się na obserwacjach i teoriach Hipparcha. 

Obok licmych zagadnień astronomicznych, którymi zajmował się 
Hipparch (o długooci roku, rachuba czasu, teoria ruchu planet, katalog 
gwiazd itd.) wyznaczył również odległość Słońca i Księżyca od Ziemi. 
W rozważaniach sposobu wyznaczania np. odległości Księżyca, Hipparch 
posłużył się zjawiskiem ?.aćmienia Księżyca. Przy pomocy dawnych pro
stych w konstrukcji instrumentów astronomicznych zmierzył kąt pro
mienia Księżyca, który wynooil 15', a następnie promień cienia Ziemi 
podczas zaćmienia, gdy ten przesuwał się po jego powierzchni, uzysku
jąc w przybliżeniu kąt 40'. Stąd promień cienia Ziemi wypadł prawie 
2,6 razy większy od promienia Księżyca. Biorąc pod uwagę odległość 
Słońca Hipparch ustalił, że promień Księżyca jest prawie 3,5 razy mniej
szy od promienia Ziemi. 

Astronomom starożytnym znany był fakt, że obiekt o rozmiarach ką
towych l minuty luku ma rozmiary liniowe 3483 razy mniejsze niż wy
nosi jego odległość. Stosunek odległości Księżyca posiadającego promień 
kątowy 15' do jego odległości będzie 15 razy mniejszy czyli będzie wy
nosił 3483 : 15 ~ 230. A zatem wiedząc, że promień Ziemi jest 3,5 razy 
większy od promienia Księżyca, otrzymamy odległość Księżyca wyno
szącą około 60 promieni ziemskich (230 : 3.5 60). Fosługując się tak 
prymitywnymi instrumentami pomiarowymi Hipparch popełnił zadzi
wiająco mały błąd w odległości Księżyca, który od dzisiejszych wartości 
liczbowych różni się tylko o l promień ziemski. 

Jerzy Ułanowicz, Ostrowiec 

NOWOSCI WYDAWNICZE 

M. S. N a w a s z i n - "TeJiecKon acTpoHoMa mo6wTeJIH" 
Moskwa 1962 r.; str. 376, cena 6,90 zł 

Książka pisana jest od początku do końca bardzo przystępnie i obra
zowo. Ze strony autora widać wielką troskę o czytelnika, którym ma 
być przeciętny milośnik astronomii - przyszły szlifierz i budowniczy 

• Aratos z Soloi (III w. p. n. e.) grecki poeta dydaktyczny. 
•• Pliniusz Starszy (23-79 n. e.) pisarz rzymski - zginął w czasie 

wybuchu Wezuwiusza w roku 7!J. 
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teleskopu amatorskiego. W pierwszych dwóch rozdziałach autor omawia 
dokładnie ogólne działanie teleslmpu, jego budowę i typy teleskopów. 
Bardziej ogólnikowo omówione są błędy (wady) optyki teleskopów 
i krótka historia rozwoju teleskopów. 

Od rozdziału trzeciego rozpoczyna się szczegółowa dyspozycja z boga
tymi objaśnieniami i wskazówkami wszystkich prac, które należy wy
konać, aby stać się posiadaczem własnego teleslmpu. 

Znajdujemy tam szczegółowy opis wylwnania głównego zwierciadła 
teleskopu łącznie z metodami szlifowania i badania jakości krzywizny. 
Na szczególną uwagę zasługuje paragraf mówiący o parabolizacji głów
nego zwierciadła. Tym sprawom poświęcony jest rozdział III, który zaj
muje większą część książki. Rozdział IV omawia wykornanie zwierciadła 
płaskiego, metodę jego szlifu i badania jakości krzywizny. Krótki, ale 
bardzo pożyteczny jest rozdział V, w którym znaleźć można przystępne 
opisy budowy i działania najbardziej rozpowszechnionych typów okula
rów. Sposoby srebrzenia zwierciadeł we własnym zakresie to treść roz
działu VI-go. Pozostale 4 rozdziały omawiają kołejno: montaż optycznych 
części teleskopu i ich centrowanie; budowę statywu łącznie z osiami (dla 
różnych układów montaży); lokalizację teleskopu i urządzenie pawilonu 
oraz wykorzystanie zbudowanego teleskopu dla amatorskich prac obser
wacyjnych. Książka . ta winna znaleźć się w posiadaniu każdego miło
śnika astronomii, obserwatora i szlifierza. 

Bernard Krygier, Bytom 

Z KORESPONDENCJI 

Obserwatorium w Babelsbergu 
Utrzymany w żywej formie artykuł p. A. M ark s a w styczniowym 

numerz;e "Uranii" zaWiera nieścisłości, z których główna: "Obserwato
rium Astronomiczne na wzgórzu Babelsberg może się poszczycić starymi 
tradycjami, gdyż początki jego wywodzą się od znanego astronoma duń
skiego Rómera, żyjącego na przelamie XVII i XVIII w.". Jako Asystent 
tegoż Obserwatorium w latach 1914-18, stwierdzam, że zostało ono 
wzniesione po 1910 r., a montaż ważniejszych instrumentów, z wyjątkiem 
125-centymetrowego reflektora (dziś w Simeisie na Krymie), odbywał się 
do 1915 r. Obserwatorium to wyrosło z pnia Obserwatorium Berlińskiego, 
które z biegiem czasu obumarło w gęstwie wielkiego miasta. Z kronik 
jego nie wynika, aby powstanie Obserwatorium Berlińskiego w jakiś 
istotny sposób wiązało się z chwalą imienia O l a li s a R 6 m er a, sły
nącego z wyznaczenia prędkości światła z ruchu satelitów Jowisza. Na
tomiast Obserwatorium w Babelsbergu powstało według planu Hermanna 
Struvego, znakornitego badacza ruchu satelitów Saturna, Jowisza i Marsa. 

Również podana przez p. M. data (1930 r.) zbudowania 65-crm refrak
tora nie jest do pogodzenia z faktem, że już w 1916/17 r. dokonywałem 
na nim obserwacji lmmet (vide Astr. Nachr. t. 205). 

Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na niepoprawność obcojęzycznej 
pisowni artykułu: coude, Steinheil, Sans-Souci. 

F. Kępiński, Warszawa 

Ruchy własne i ewolucja gwiazd 

Odpowiadając na uwagę inż. S. L i p i ń ski e g o cytowaną przez 
J. G a d o m ski e g o w nr 12 "Uranii" z 1962 r. dotyczącą niejasności 
niektórych pojęć w moim artykule pt. "Syriusz i jego towarzysz" ("Ura
nia" nr 4 z 1962 r., str. 101) pragnę podać następujące wyjaśnienia w for
mie kilku cytatów. Wszystkie one pochodzą z monografii Wlodzimie-
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rza Z o n n a i Konrada Rud n i ck i e g o "Astronomia gwiazdowa" 
wydanej przez PWN w 1957 r., która jest książką łatwiej dostępną milo
śnikom astronomii niż "Astrophysique Generale" P e ck c r a i S c h a t z
m a n a, a nie Pelkena, jak omyłkowo podał autor notatki). 

I. "Wszystkie obiekty stanowiące nasze otoczenie poruszają się tak 
czy inaczej względem Słońca lub względem jakiegoś innego dowolnie 
obranego układu odniesienia. W wyniku tego zmieniają si ę heliocen
tryczne (tzn. odniesione do Słońca -- przyp. autora) polo7.enia gwiazd 
i innych obiektów na niebie i te zmiany nazywamy ogólnic r u c h e m 
własny m gwiazd". (Str. 22) ". .. ruch własny jest sumą ruchu swoistego 
gwiazdy i ruchu tzw. paralaktycznego wywołanego przesuwaniem się 
Słońca względem centroidu gwiazd wybranych". (str. 27). Ze względu 
na użycie w drugim z przytoczonych cytatów niezrozumiałych, być może, 
pojęć podaję jednocześnie ich definicje: 

"Centroidem wybranej gmpy gwiazd nazy\\'amy ich geometryczny 
środek" (str. 26) czyli "środek mas przy założeniu ich równości" (str. 197). 
Równoważne powyższemu jest też następujące określenie: , .... przez cen
troid rozumiemy punkt fikcyjny poruszający się ze średnią prędkością 
gwiazd w rozważanym elemencie objętości" (str. 196). 

"Ruch danej gwiazdy w układzie odniesionym do centroidu wybranej 
gmpy gwiazd nazywamy ruchem swoistym lub pekuliarnym" (str. 26). 

II. Odnośnie zagadnienia rozwoju ewolucyjnego gwiazd warto zauwa
żyć, że istnieją obecnie trzy zasadnicze koncepcje głównego czynnika 
ewolucyjnego: 

l. zmiana składu chemicznego gwiazdy następująca w wyniku prze
mian jądrowych wodoru i być może jeszcze innych pierwiastl~ów lekkich 
we v.mętrzach gwiazd, 

2. ubytek masy gwiazdy wskutek wypływu z niej materii. 
3. akrecja czyli zjawisko "chwytania" materii międzygwiazdowej. 
W chwili obecnej trudno dać ostateczną odpowiedź, który z wymie

nionych trzech czynników gra decydującą rolę w ewolucji gwiazd. Nie
mniej jednak zwolennicy wszystkich trzech koncepcji zgodnie skłaniają 
się ku przypuszczeniu, iż po stadium ewolucyjnym czerwonego olbrzyma 
gwiazda stosunkowo szybko osiąga stadium białego karla. Co więcej, 
fakt posiadania np. przez Syriusza towarzysza, który jest białym karłem, 
można uzasadnić przyjmując tald właśnie kierunek ewolucji oraz jako 
jej głó'-'\my czynnik -- ubytek masy. Warto też dodać, iż Schatzman przy
puszcza, że w procesie ewolucji białego karła gwiazda może przejść przez 
stadium Supernowej. 

Krzysztof Ziółkowski 

KRONIKA ZAł.OBNA 

Wspomnienia 

o Pani Gabrielle Camille-Flammarion 

Czasopismo francuskie l'Astronomie (tom 76, 8) zamieściło kartę ża

łobną, podającą, że Madame Camille-Flammarion, ur. Gabrielle Renau
dat zmarła 28 października 1962 roku po długiej chorobie. Ceremonia 
żałol:>na odbyła się w piątek 2 listopada 1962 roku o godz. 16-tej w Ob
serwatorium Juvisy. Zmarła była odznaczona Krzyżem Komandorskim 
Orderu Palm Akademickich oraz była Kawalerem Legii Honorowej. 

Wiadomość ta poruszyła wszystkich, bo nie tylko astronomowie, ale 
i miłośnicy astronomii znają to nazwisko. 
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Pani Gabrielle Camille-Flammarion była po śmierci męża dyrektorką 
Obserwatorium Juvisy pod Paryżem. Pełniła funkcję generalnego sekre
tarza czasopisma "l'Ast.ronomie", zapocząt~owanego przez C a m i 11 e
F l a m m ar i o n (1842-1925) i wydawała Rocznik Astronomiczny (98-my 
rocznik na 1962 rok). 

Z Panią Flammarian łączyła mnie znajomość najpierw koresponden
cyjna od 1949 roku do 1958 roku - drukowała bowiem w swoich rocz
nikach efemerydy kilku gwiazd zać·mieniowych, liczone przeze mnie. 
W 1958 roku poznałam Panią Flammarian osobiście w Moskwie na 
X Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Pani Flammarian 
była członkiem komisji 16 (Planet i Satelitów) i była czynną uczestniczką 
wszystkich poprzednich kongresów M. U. A. W Moskwie poznałam Ją 

jako starszą panią, bardzo żywo jednak interesującą się pracanil Zjazdu 
i biorącą udział we wszystkich posiedzeniach. 

Zapytana przez dziennikarza w czasie tego kongresu o cel życia, Pani 
Flammarian odpowiedziała: "Pracować cale życie!" 

Istotnie praca była dewizą Jej czynnego życia. Z późniejszej kores
pondencji po 1958 roku wynika, że mimo choroby prowadziła prace 
swoje do końca. 

Charakterystyczna jest kartka, którą otrzymałam w 1961 roku, gdzie 
Pani Flammarian pisze, iż ze względu na dwumiesięczny remont w Ju
visy i złe samopoczucie po wypadku na ulicy, nie może wziąć udziału 
w XI Kongresie M. U. A. w Berkeley (U. S. A.) - po raz pierwszy nie 
uczestniczy w Kongresie ocl ćwierć wieku! 

Widocznie od tego czasu nie mogła przyjść do siebie, choroba postę
powała, wiadomości ograniczały się do krótkich informacji o otrzyma
nych ode mnie momentach minimów lub zaproszeń do cdwicdzenia Jej 
w Juvisy. 

W ostatniej kartce, pisanej 6 sierpnia 1962 roku Pani Flammarian po
daje: "dopiero co byłam bardzo chora z nadmiaru pracy". 

Z wielkim żalem trzeba pożegnać człowieka pracy i kobietę ast ro
nomkę. Fazostała niezastąpiona luka w nielicznej grupie astrcnomek 
świata - astronomek entuzjastek! 

Róża Szafraniec 

TO I OWO 

Nowy pomiar prędkości światła 

Uczeni amerykańscy zapowiedzieli dokonanie w warunkach labora
toryjnych nowych pomiarów prędkości światła, przy użyciu laserów jako 
źródcl światła. Ma to pozwolić na wyznaczenie tej podstawowej wiel
kości fizycznej z nadzwyczajną dokładnością, wynoszącą :ł 3 m! (czyli 
lO-li mierzonej wielkości). Najdokładniejsze dotychczasowe pomiary pręd
kości światła były okola 100 razy mniej dokładne. 

A. Marks 
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Atlas planet 

Amerykańskie Narodowe Towarzystwo Geograficzne i Obserwatorium 
Astronomiczne Lawella przygotowują wydanie Atlasu Planet, który bę
dzie przeznacz'Jny do wolnej wymi~my naukowej z obserwatoriami astro
nomicznymi na całym świecie. Będzie on zawierał najdokładniejsze 
dotychczas ·wykonane fotografie wszystkich planet od Merkurego do Sa
turna. Większoś: ich wykonana została w Obserwatorium Lawella przy 
pomocy instrumentów specjalnie przeznaczonych do prac planetograficz
nych. Do pierwszej edycji liczącej 1000 egzemplarzy dołączony będzie 
tekst zawie!·ający najnowsze dane o planetach. 

A. Marks 

Konferencja na temat popularyzacji astronomii i astronautyki 

W dniach 26 i 27 listopada odbyła się w Chorzowskim Planetarium 
i Ludowym Obserwatorium Astronomicznym zorganizowana przez Zarząd 
Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Ogólnokrajowa Konferencja 
na temat popularyzacji astronomii i astronautyki, w której wzięli udział 
astronomowie i prelegenci zajmujący się popularyzacją nauk ścisłych. 
Konferencja miała wybitnie roboczy charakter. 

Obradom przew;xlniczył prof. dr E u g e n i u s z Ryb k a, niedawny 
laureat nagrody miesięcznika "Problemy", za popularyzację astronomii, 
kierujący w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej działalnością populary
zacyjną w dziedzinie astronomii i astronautyki. 

A. Marks 

1\.RONIKA PTMA 

Komunikat dla obserwatorów 

Amatorzy obserwacji mogą - również w roku bieżącym - wz1ąc 
udział w tradycyjnym turnusie szkoleniowo-obserwacyjnym organizowa
nym przez Administrację Zarz. Gl. PTMA na Turbaczu w Gorcach. Prze
widuje się 2-tyg. turnus dla obserwatorów początkujących w okresie od 
29 lipca - 11 sierpnia br. oraz turnus dla obserwatorów zaawansowanych 
wg skierowań przez Sekcje Obserwacyjne. Orienta-cyjny koszt pobytu 
w luksusowym schronisku PTTK- wraz z wyżywieniem- wynosi około 
600.- zł. 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Administracja PTMA Kra
ków, ul. Solskiego 30/8. Z uwagi na konieczność zarezerwowania miejsc 
w schronisku - odpowiednio do ilości uczestników - prosimy o nadsy
łanie zgłoszeń w terminie do 30 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona. 

* 
Notatka pt. ,.Gwiazdy tunelowe" na stronie 102 jest figlem prima-apry

lisowym - jedynym w tym numerze "Uranii". Natomiast coroczne tur
nusy wczasowo-obserwacyjne na szczycie Turbacza w Gorcach są faktem, 
również powyższy komunikat jest w pelni prawdziwy. 
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Opracował G. Sitarski 
Kwiecień 1963 r. 

Pod koniec miesiąca wieczorem nad zachodnim horyzontem łatwo od
najdziemy Merkurego; warunki obserwacji planety są w tych dniach 
wyjątkowo korzystne (Merkury świeci wtedy jak gwiazda około -1 wiel
kości). Wenus i Jowisz są niewidoczne, Saturna możemy odnaleźć nad 
ranem w Wodniku, nisko nad poludniowo-wschodnim horyzontem, 
a Neptun jest calą noc dostępny przez lunety w gwiazdozbiorze Wagi. 

Gwiazdozbiór Lwa jest także widoczny prawie calą noc, a warto zwró
cić na niego uwagę, ponieważ właśnie tam przebywa Mars, Uran, Pluton 
oraz dwie planetoidy: Ceres i Westa. Mars widoczny jest dobrze golym 
okiem, Urana łatwo odnajdziemy nawet przez lornetkę, obie planetoidy 
są widoczne przez lunety, ale dla odszukania Plutona potrzebny jest już 
duży teleskop. 

3d6h Zlączenie Marsa z Księżycem. 
5d3h Złączenie Urana z Księżycem. 
lld6h Złączenie Neptuna z Księżycem. 
18tl24h Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem. 
19c1-22<1 Obserwujemy meteory z roju Lirydów. Radiant meteorów 

leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h4m, dekl. + 33°. 
Warunki obserwacji są w tym roku dobre. 

20c120h Słońce wstępuje w znak Byka; jego długość ekliptyczna wynosi 
wtedy 30°. 

21d Nastąpią dwa niewidoczne złączenia Księżyca z planetami: o 10h 
z Wenus i o 22h z Jowiszem. 

23d2h Ceres nieruchoma w rektascencji. 
25cJ4h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem. 
26cl Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Sło1'lca; kąt 

tego odchylenia wynosi 20°. 
28tl Jeśli rankiem bardzo nisko nad wschodnim horyzontem uda nam 

się odnaleźć Wenus, to za pomocą lunety odnajdziemy może również Jo
wisza, na poludnie od Wenus w odległości nieco większej niż średnica 
tarczy Księżyca. Dziś bowiem o 18h nastąpi bliskie złączenie Wenus z Jo
wiszem. 

29c1 Podobnie jak poprzedniego dnia możemy próbować przed wscho
dem Słońca odnaleźć Wenus i Jowisza blisko siebie nisko nad wschodnim 
horyzontem. 

Minima Algola (beta Perseusza): kwiecień l t11h25m, 3tl22h10"J, 6d191J0H J, 
21 c1 3h5m, 24dOhOm, 26t120h50m, 29cl17h35m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowoeuropejskim. 

Odległości bliskich planet 
----~----------- --.----------------------------

1----·-W_ EN_U_S_ ----1 
od Słońca l od Ziemi 

Data 
1963 

------~------~ 

j.a. mln km 
III 22 0.726 108.G 
IV l 0.727 108.7 

11 0.728 108.8 
21 0.728 108.9 

V l 0.728 108.8 

j.a. mln km! 
1.100 164.4 
1.168 174.6 
1.234 184.4 
1.297 193.8 
1.357 202.8 

l 

MARS 
----~-

od Słońca l od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km 
1.666 249.0 0.883 132.0 
1.665 249.0 0.964 144.1 
1.664 

l 
248.8 1.050 156.9 

1.662 248.4 1.138 170.2 
1.658 247.9 1.228 183.6 



Kwiecień 1963 r. SLONCE 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław 
Data środk.-europ. 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

r. czasu1 a l 3 wsch. l zach. wsch.! zach. wsch. i zach. wsch. zach. wsch.! zach. wsch. zach. wsch. l zach. wsch. zach. 

m/hm o hm , hm hm hm hm l hm hm hm hmjhm hm hm hm hm hm hm 
IV l - 3.6 o 39 + 4.2 53 7 18 36 5 28 18 25 5 29 18 24 5 19 18 21 5 18 18 11 5 12 18 09 5 10 18 03 5 02 18 Ol 

11 - 1.2 115 + 7.9 5 l 3 ' 18 55 5 04 18 41 5 06 18 41 4 54 18 40 4 56 18 27 4 49 18 26 4 48 18 19 4 38 18 19 
21 + 1.4 1 52 +11.5 4 5 o/ 19 13 4 45 19 57 4 45 18 57 4 36 18 59 4 36 18 43 4 27 18 44 4 za 18 35 4 15 18 37 

V 1 + 2.9 230j+14.8 4281931 426 1913 426 1913 417 1917 417 1858 406 1901 409 1850 354 18 55 
11 + 3.7 3081+17.6 40611949 408 , 1929 408 1929 348 1936 400 1913 348 1918 352 1905 336 19 12 

KSIĘZYC 
c: 
!:O 

1h czasu l 1h czasu 1h czasu 

Data 
ś dk Warszawa 

środk.·europ. 
warszawa 

Data środk.·europ. 
Warszawa 

ro .·europ.
1 Data 

a l & jwsch.l zach. a l & wsch.l zach. a l & wsch. l zach. 

Fazy Księżyca: 

l ~ d h 
Pierwsza kw. IV l 4 
Pełnia IV 9 2 

l 

h m ! h m h m j h m h m !h m h m j o hm o hm o 
IV l 6 38 · +21.6 9 58 l 43 IV 11 14 43 -10.8 20 55 6 12 IV 21 23 29 - 7.8 3571517 

2 7 35 + 21.2 10 57 2 35 12 15 30 -14.4 22 00 6 35 22 o 25 - 2.5 4211642 
3 8 30, +19.8 12 03 3 16 13 16171-17.5 23 04 7 02 23 l 21 + 3.1 4 44118 09 
4 9 221 +17.3 13 10 3 50 14 1707-19.8 - 736 24 218 + 8.6 5 lO 19 36 
5 10 12 , +14.1 14 18 4 15 15 17 59 -21.3 o 05 8 16 25 3 17 +13.5 5 39 21 02 
6 10 591 +10.4 15 27 4 38 16 18 52,-21.8 l 001 9 08 26 4 17 +17.5 6 13 22 22 
7 1145 + 6.2 16 32 4 57 17 19 47 -21.2 l 47 10 08 27 5 18 +20.3 6 55 23 32 
8 12 30 ' + 1.9 17 38 516 18 20 42 -19.4 2 28 11 17 28 6 19 +21.7 7 47 -
9 13 14 - 2.5 18 43 5 34 19 21 381 -16.5 3 02112 33 29 7 18 +21.7 8 46 o 31 

lO 13 58 - 6.8 19 50 5 52 20 22 34, -12.6 3 3Y3 54 30 815 +20.5 9 51 117 

l 

Ostatnia kw. IV 17 4 
Nów I ' 23 21 
Pierwsza kw. IV 30 16 

---
Odległość l Srednlca Księżyca tarczy 
od Ziemi 

d h l 
Naj w. IV 10 4 29~4 
Naj m. IV 23 201 33.4 

l ..... 
l ~ 
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Kwiecień 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

IV. l 
11 
21 

V. l 

IV. l 
11 
21 

V. l 

l l h czasu Warszawa 
środk.- europ. 

l 8 w sch. l a. zach. 

MERKURY 

hm o hm h m 
o 44 + 3.7 5 25 18 Ol 
l 59 +12.9 512 19 26 
3 05 +19.8 4 56 20 36 
3 45 +22.6 4 37 20 55 

W drugiej połowie miesiąca wi-
d oczny wieczorem nad zachod-
nim horyzontem (około -l wielk. 
gwiazd.). 

MARS 
8 39 +21.5 11 36 3 41 
8 48 +20.6 1112 3 05 
8 59 +19.6 lO 51 2 31 
9 13 +18.3 lO 33 l 57 

Widoczny prawie całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Raka l Lwa 
(około + 0.5 w!elk. gwiazd.). 

SATURN 

III. 221 21 27 ~ -15.91 4 33 
IV. 11 21 34 -15.4 3 18 
v. l 21 40 -15.0 2 04 1

13 40 
12 31 
1120 

III. 24 
IV. 13 
v. 3 

lil. 22 
IV. l 

11 
21 

v. l 

Pod koniec miesiąca widoczny nad 
ranem w gwiazdozbiorze Wodnika 
(+ l wielk. gwiazd.). 

a. l 8 __ l w połud. 

h m 
14 53.6 
14 51.9 
14 49.9 

NEPTUN 

o 
-14 421 

-14 34 
-1424 

h m 
2 26 
l 06 

23 41 
Widoczny całą noc w gwiazdozbio
rze Wagi \1.7 wlelk. gwiazd.). 

Planetoida l CERES 
11 00.9 +24 24 
l o 54.2 +24 28 
lO 49.7 +24 07 
lO 47.8 +23 26 
lO 48.6 +22 26 

22 38 
21 51 
21 09 
20 28 
19 49 

Około 7.5 wie1k. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
Lwa. 

l h czasu Warszawa 
środk. -europ. 

a l a wsch. zach. 

WENUS 

hm o h m h m 
218 -11.2 4 17 14 18 

23 04 - 7.2 4 02 14 47 
23 48 - 2.8 3 44 15 14 
20 33 + 1.7 3 27 15 41 
Można próbować odnaleźć ją tuż 
przed wschodem Słońca nisko nad 
horyzontem. Praktycznie 
d oczna . 

JOWISZ 
23 59 - 1.3 5 05 

o 08 -0"3 4 31 
o 16 +o.6 3 55 
o 25 +L5 3 19 

Nlewidoczny. 

URAN 

lO 28 l +11.5 1 14 56 
1015 +11.7 1334 
10 14 +11.8 12 12 

niewi-

16 51 
16 25 
15 59 
15 33 

l 
4 59 
3 38 

. 2 20 
Widoczny prawie c a łą noc w gwia
zdozbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.) . 

a. l a l w połud. 

h m s 
11 08 3 
11 07 51 
11 05 59 

PLUTON 

o 
+20 35~3 
+20 42.0 
+20 43 .4 

h m 
23 39 
2118 
19 59 

Dostępny w Lwie tylko przez wiel
kle teleskopy (15 wlelk. gwiazd.). 

Planetoida 4 WESTA 
11 49.6 +14 06 23 27 
1140.7 +1500 2238 
11 33.3 +15 30 21 51 
11 28.2 +15 33 21 09 
11 26.1 +t5 12 20 26 

Okol 6.8 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
Lwa. 

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: Mgławica gazowa NGC 7635 w gwiazdozbio
rze KasjopeL Zdjęcie wykonane teleskopem o średnicy zwierciadła 
193 cm w Obserwatorium Haute-Provence w poludniowej Francji. 

Znak Zodiaku: Byk. 
Druga strona okładki: Państwo Flammarionowie (w związku z arty

kułem R. Szafraniec). U dołu: Flamy na Słońcu według obserwacji Gali
leusza z 1610 r. (na podstawie tych dwóch rysunków plam można zauwa
żyć, że plamy biorą udział w rotacji Słońca), patrz artykuł S. R. Brzost
kiewicza). 

Trzecia strona okladki: Rycina tytułowa dzieła K. Scheinera p. t. 
"Rosa Ursina sive sol", Bracciano 1630 r. (patrz artykuł S. R. Brzostkie
wicza). 

Czwarta strona okładki: Galaktyka spiralna NGC 4236 w gwiazdozbio
rze Smoka. Zdjęcie wykonane 193 cm teleskopem Obserwatorium Haute
Provence. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 

Kwiecień 1963 r. 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Killńskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wewn. 61. 
Częstochowa. Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica nieczynne z po

wodu remontu. Korespondencje: Al. Pokoju 4 m 62. 
Dąbrowa Górnicza - Siedziba Oddziału przy ul. Okrzei 15 (Zofia Piaskowska). 

Sekretariat czynny w czwartki od godz. 19-20. Pokazy nieba po uprzednim 
uzgodnieniu w Sekretariacie. 

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 ceynny w ponie
działki i czwartki w godz. 17-19. 

Gdynia - ul. to-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 sekretariacie czynna biblioteka. Pokazy nieba odbywają się w każdy 
bezchmurny wieczór po uprzednim telefonicznym porozumieniu 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 - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Rynek 8, teJ. 78. Pokazy 
nieba i zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek zgłoszonych listow
nie lub telefonicznie na umówiony termin. 

Kato\\ice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
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 astronomii (odczyt), 3-ci - Budowa teleskopu (pra
cownia). SekcJa obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 

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. 
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Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
teJ. 250-02. Sekretariat 1 bibileteka czynne w ponledzlalkl i czwartki w godz. 
18-20. Sekcje w czwartki l soboty w godz. 18-20. Przegląd filmów astrono
micznych w ostat11lą środę miesiąca o godz. 18. Odczyty wg komunikatów 
w prasie (ponledz!alkl). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
teJ. 80-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy 1 piątki w godz. 16-20. 
Polmzy nieba w bezchmurne wieczory na tarasie plant przy ul. Mickiewicza. 

Olsztyn - Zarząd Oddziału mieści się w Muzeum Mazurskim, I piętro, tel. 24-74 
(W. Radziwonowlcz). Zebrania wraz z odczytam! 1 pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku . Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomleniu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy 
nieba w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowiec ~ wlętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, III piętro. 

Oświęcim - ul. Wł. Jaglelly 12. Pokazy nieba odbywają się w każdą bezchmurną 
środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumleniem się 
z T. Szu!ą - Oświt:clm, ul. Młyńska 7. 

Poznań - Lokal własny przy ul. Stary Rynelt 9/10. Sekretariat l bibileteka 
czynne we wtorki 1 czwartki w godz. 17-19. W tymże czasie czynna pracownia 
s<llfierska. Publlczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wlec2.ór wtorkowy 
l czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku lm. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyki Polltochnlkl Szczecińskiej, 
Al. Plastów 19, pokój 206, teJ. 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 Joltalu 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 teJ. 2586. 

Tormi - Sekretariat czynny w czwartki 1 soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
klego 39/45, p. M. Kędzlerska). Odczyty l zebrania w poniedziałki o godz. 18 
w Coli. Maxlmum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

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

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Pfetra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) teJ. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 l 18-19. 
Publiczne obserwacje nieba w każdy pogodny dzień. Pokazy Planetarlum 
dla wye1eczek po uprzednim zgłoszeniu . 
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ROK MAJ 1963 Nr S 



Antena paraboliczna o średnicy 12 m (u góry) oraz anteny lnterteromeru do 
radlowej służby Słońca na częstotliwości 127 Me/s (u dołu) - Obserwatorium UMK, 
Toruń-Piwnice (fot. M. Mazur i A. Woszczyk). 

I str. okładki - Kopernik na znaczkach pocztowych (do notatki na str. 153). 
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P O L S K l E G O T O WAR lYST W A 
MIŁ OŚN IKÓ W AST RONOM il 

MAJ 1963 Nr 5 

A. Woszczyk: Astronomia w mieście Ko
pernika. - Nasz wywiad z Prof. Dr W. Iwa
nowską. - M. Karpowicz: Zagadnienie odle- ..__~=--------.;.: 
glości gwiazd od Ziemi, pierwszy teleskop 
zwierciadlany do wyznaczania paralaks. - ___ _ 
S. R. Brzostkiewicz: Czy kręgi kamienne 
w Borach Tucholskich są obiektem astrono
micznym? - Kronika. - Kronika PTMA. -
z historii polskiej astronomil (Obserwatorium 
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W lutym tego roku minęla 
490-ta rocznica urodzin MIKO
ŁAJA KOPERNIKA. 25 maja 
mija 420 lat od Jego śmierci. 
Również przed 420 laty ukaza
ly się po raz pierwszy z druku 
Jego ,.De revolutionibus" libri 
VI. Przypominając te daty dru
kujemy dwa artykuly poświę
cone miastom Kopernika: TO
RUNIOWI i FROMBORKOWI. 

Rozmową z dyrektorem Ob
serwatorium Astronomicznego 
w Toruniu - PROF. DR W. 
IW ANOWSKĄ - rozpoczyna
my serię wywiadów z kierow
nikami krajowych placówek 
astronomicznych, aby dać Czy
telnikom Uranii przegląd bie
żących prac astronomicznych 
w kraju Kopernika. 

Przypominając o zbliżają-~ 
cym się 500-leciu urodzin Wiel
kiego Astronoma, inicjujemy 
ogólnopolską akcję obchodów 
ROKU KOPERNIKOWSKIE
GO 1973 uwieńczoną powsta
niem w każdym wojewódzkim 
mieście KOPERNIKANUM -
ośrodka popularyzującego za
gadnienia kosmiczne. Niech 
Oddzial toruński PTMA będzie 
tu przykladem. 

REDAKCJA 



ANDRZEJ WOSZCZYK - T o ruń 

ASTRONOMIA W MIEŚCIE KOPERNIKA 

T oruń miasto Kopernika. Miasto, na którym Genialny Astro
nom wywarł swe wielkie piętno. Szereg zakładów nauko

wych i produkcyjnych nosi tu Jego imię: istnieje m. in. Uniwer
sytet M. Kopernika, Liceum im. Kopernika i Zakłady Serów 
Topionych im. Kopernika. Słynne toruńskie pierniki są produ
kowane przez fabrykę "Kopernik". W Bazylice św. Jana i na 
Rynku Staromiejskim stoją Jego pomniki, a przy ulicy Jego 
imienia dom w którym się urodził. A czy twórca nowego obrazu 
Wszechświata wywarł na Toruniu również i astronomiczne 
piętno? 

Dokonywanie obserwacji astronomicznych, wprawdzie ama
torskich, ale w formie dość zorganizowanej, rozpoczęto w Toru
niu dopiero po pierwszej wojnie światowej. W roku 1922, pro
fesorowie fizyki w Gimnazjum Toruńskim Józef Z a górski 
i jego kolega, Jan S z y c, zorganizowali Kółko Astrono
miczne. Kółko to, zrzeszające młodzież ze starszych klas, orga
nizowało comiesięczne zebrania na których wygłaszano referaty 
o tematyce astronomicznej i oglądano niebo przy pomocy 15 cm 
przenośnej lunety Zeiss'a ustawianej na płaskim, porośniętym 
trawą dachu Gimnazjum. Luneta, olbrzymia jak na ówczesne 
stosunki, była magnesem przyciągającym i wzbudzającym za
interesowanie sprawami nieba u wielu toruńczyków. M. in. przy 
pomocy tej lunety, p. ś w i d e r s k i, naczelnik szkól średnich 
w Kuratorium w Toruniu, dokonywał regularnych obserwacji 
Słońca. t 

Z inicjatywy Kółka Astronomicznego, Gimnazjum Toruńskie, 
decyzją Ministerstwa Oświaty z roku 1926/27 otrzymało nazwę 
Gimnazjum im. Kopernika. Corocznie, przez cały czas swego 
istnienia (do wybuchu drugiej wojny światowej), w rocznicę 
urodzin Wielkiego Astronoma, Kółko to urządzało uroczyste 
wieczornice i wystawy. Tradycja ta jest dzisiaj kontynuowana 
w Liceum im. Kopernika i przez Toruński Oddział PTMA roz
szerzona w postaci organizowania corocznych, ogólnomiejskich 
Akademii Kopernikowskich. 

Z okazji 450-tej rocznicy urodzin Kopernika, 19 lutego 1923 r. 
odbył się w Toruniu zjazd astronomów polskich, na którym po
wolano do życia Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Na zjeź-
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dzie tym, ówczesny rektor Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, prof. Władysław D z i e w u l ski, zaproponował bu
dowę w Polsce jednego, dobrze wyposażonego i dla wszystkich 
astronomów polskich dostępnego obserwatorium. Idea ta, w for
mie budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego 
PAN, tak bardzo potrzebnego polskiej astronomii, jeszcze dzisiaj 
ciągle jest aktualna i czeka na realizację. 

14 lipca 1945 pod wodzą wybitnego astronoma, prof. Dzie~ 
wulskiego, przyjeżdża z Wilna do Torunia transport uniwersy
tecki, a 24 sierpnia 1945 zostaje zatwierdzony dekret erekcyjny 
Rady Ministrów o utworzeniu w Toruniu Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika. Moment to przełomowy w historii toruńskiej 
astronomii. Na nowopowstałym uniwersytecie zostają bowiem 
powolane dwie astronomiczne katedry, katedra astronomii, po
wierzona pierwszemu prorektorowi UMK, prof. dr W. Dziewul
skiemu i pierwsza w Polsce katedra astrofizyki, powierzona 
prof. dr W. I w a n o w ski ej. Od tej chwili rozpoczynają się, 
trwające jeszcze do dziś, uporczywe zabiegi o budowę i możli
wie najlepszą organizację i wyposażenie astronomicznego war
sztatu pracy - obserwatorium. W warunkach ogólnego wyni
szczenia kraju, zadanie to niezwykle trudne. Nie było przecież 
nic - żadnych pomieszczeń, żadnych sprzętów, żadnych urzą
dzeń, żadnych książek. 

Najpierw, wysiłki prof. Dziewulskiego i prof. Iwanowskięj 
idą w kierunku znalezienia pierwszych instrumentów - zalążka 
obserwatorium oraz znalezienia odpowiedniego miejsca na przy
szłe obserwatorium. Równolegle prowadzona jest praca popula
ryzatorska, poprzez powszechne wykłady uniwersyteckie i od-
czyty okolicznościowe. · 

W końcu lipca 1946 zdecydowano, że najlepszym miejscem na 
budowę obserwatorium w okolicach Torunia jest miejscowość 
Piwnice. Nie ma tam w promieniu kilku km zakładów przemy
słowych, zabudowa okolicy jest rzadka. Odległy o 12 km w kie
runku południowo-wschodnim Toruń, oddzielony jest lasem 
o głębokości ok. 5 km. Na prośbę toruńskich astronomów, prof. 
S h a p l e y zgodził się wypożyczyć nieużywany w Harvard 
College Observatory astrograf Drapera z dwoma pryzmatami 
obiektywowymi. Astrograf ten nadszedł do Torunia w połowie 
1947 r. 

Piwnice zostały przyznane uniwersytetowi w początku 1948 r.; 
w połowie tegoż roku rozpoczęto budowę pierwszego pawilonu 
z kopułą o średnicy 5 m. Rok później, 15 lipca 1949 roku tele
skop Drapera rozpoczął regularne obserwacje astronomiczne -
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data ta może być przyjęta za datę faktycznego powstania Toruń
skiego Obserwatorium Astronomicznego. 

W latach 1947-1951 zakupiono w Szwecji za pośrednictwem 
prof. L i n d b l a d a, po stosunkowo niskiej cenie, optykę do na
stępnych dwóch instrumentów - 25 cm teleskopu parabolicz
nego i 30/40 cm kamery Schmidt'a i na miejscu przygotowano 
je do obserwacji. Były instrumenty, a nie było dla nich kopul. 
Niecierpliwi i żądni kontaktu z niebem astronomowie toruńscy, 
sami zbudowali budkę z podnoszonym dachem i w 1953 r. usta
wili w niej kamerę Schmidt'a. W budce tej kamera pracowala 
do 1957 r. 

"Wielka" rozbudowa obserwatorium rozpoczęła się w 1953 r. 
kiedy to, dzięki funduszom uzyskanym z Komitetu Wojewódz
kiego FOS w Bydgoszczy z okazji obchodzonego właśnie Roku 
Kopernikowskiego, przystąpiono do budowy głównego budynku 
obserwatorium mieszczącego pracownie naukowe i pokoje nocle
gowe oraz budowy dwóch pawilonów z kopulami o średnicy 
5 m dla posiadanych już instrumentów. Firma budowlana zeszła 
z budowy dopiero w 1959 r., ale astronomowie i instrumenty 
mogli się już wprowadzić do nowych pomieszczeń w roku 1957. 
W roku 1954 nadszedł zamówiony wcześniej u Zeiss'a refraktor 
krótkoogniskowy. Został on ustawiony w zbudowanej sposobem 
gospodarczym budce z otwieranym dachem w 1956 r. 

W 1955 roku rozpoczęto teoretyczne przygotowania do pod
jęcia badań w dziedzinie fal radiowych. Pierwszy radioteleskop 
o antenie cylindrycznej 12X26 cm zbudowano w 1957 r. W 1958 
rozpoczynał regularną służbę obserwacyjną- obserwując Słońce 
w programie MRG - radioteleskop z anteną paraboliczną 
o średnicy 12m. Fotem zbudowano następne toruńskie radiote
leskopy: mały interferometr o bazie 25 m dla obserwacji Słońca 
na częstości 127 Me/s, duży interferometr o trzech bazach 1400, 
1100 i 1100 m dla obserwacji radioźródeł na częstość 32 Me/s, 
anteny logarytmiczno-periodyczne, anteny motylkowe itd., stale 
ulepszając posiadaną aparaturę odbiorczą (vide okładka) . 

W roku 1961 na teren Obserwatorium Astronomicznego UMK 
ponownie weszła firma budowlana. Rozpoczęto budowę pomie
szczenia dla największego polskiego instrumentu obserwacyj
nego 60/90 cm kamery Schmidt'a. O uruchomieniu tego tele
skopu pisała obszernie Urania w n-rze l z bieżącego roku. 

Równolegle z kierowaniem na niebo coraz to innych instru
mentów zaopatrywano pracownie naukowe w coraz to lepszy 
pomocniczy sprzęt laboratoryjny, gwarantujący należyte wyko
rzystanie uzyskiwanego materiału obserwacyjnego: fotometry, 
komparatory, maszyny do liczenia ... Równolegle również ogla-
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sza~o drukiem w · Biu1etyń~ch Obser;vatoriuin. Astrón~mi~znego. 
UMK uzyskiwane wyniki badań. Pierwszy Biuletyn wyszedł" 
już w 1946 r., a ostatni z końca 19.62 roku nosi numer 32, Pro
wadzone badania dotyczą budowy Drogi Mlecznej i rozmieszcze
nia materii międzygwiezdnej, ruchu określonych grup gwiazd~ 
ruchu asteroid i komet. Szczególną uwagę poświęca się poszu
kiwaniu kinematycznych i spektroskopowych kryteriów popu
lacji gwiezdnych dla różnych grup ciał niebieskich. Z gwiazd 
zmiennych, gwiazdy typu RR Lyrae są najbardziej pilnie obser
wowane. Po wyróżnieniu wśród nich, na podstawie badań spek
troskopowych, dwóch populacji gwiezdnych, prowadzi się obec
nie prace mające na celu ustalenie skali temperatur barwnych 
tych gwiazd. Stwierdzenie dwóch populacji wśród gwiazd RR 
Lyrae, pociąga za sobą rozdwojenie odpowiedniego fragmentu 
krzywej Shapley'a i dalej rewizję odległości wyznaczanych na 
podstawie tej krzywej - przyjęta na kongresie Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w Rzymie w 1952 r. poprawka Baade
Iwanowska podwoiła ówczesną skalę odległości do galaktyk. 
Z ciał układu planetarnego, Słońce jest badane w Toruniu me
todami radioastronomicznymi, a komety spektroskopowo i foto
metrycznie. 

Oprócz bogatego programu badań, Toruńskie Obserwatorium 
Astronomiczne w Piwnicach spełnia jeszcze poważną rolę popu
laryzatorską. Około 1500 osób odwiedza Piwnice co roku. Wy
cieczki oglądają instrumenty obserwacyjne, słuchają wyjaśnień 
na temat metod badawczych i zapoznają się z najnowszymi osią
gnięciami astronomii. W popularyzacji astronomii wśród społe
czeństwa Torunia i Pomorza, Obserwatorium UMK jest wspo
magane przez Toruński Oddział PTMA. 

Oddział PTMA powstal w Toruniu w roku 1952. Z roku na 
rok zwiększała się jego aktywność i udział w życiu kulturalnym 
miasta. Dziś należy on do najaktywniejszych towarzystw nauko
wych tu działających. Co roku, z okazji rocznicy urodzin Koper
nika, organizowana jest przez PTMA ogólnomiejska Akademia 
Kopernikowska. Co tydzień odbywają się w Toruniu publiczne 
odczyty PTMA o tematyce astronomicznej i astronautycznej. Od 
przeszlo dwóch lat prasa pomorska, Ilustrowany Kurier Folski 
i Gazeta Toruńska, drukują comiesięczne "Kalendarzyki Astro
nomiczne" opracowywane osobno dla każdej z gazet i firmowane 
przez Toruński Oddział PTMA. W wypadku ciekawszych i do
stępnych do obserwacji szerszemu gronu, zjawisk niebieskich, 
pojawiają się w miejscowej prasie - z inicjatywy PTMA -
notatki i artykuliki omawiające dane zjawisko. 
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Z okazji zbliżającej się 500 rocznicy urodzin M. Kopernika, 
Oddział Toruński PTMA wystąpił z ciekawym programem ob
chodu tej rocznicy w Toruniu i doprowadził do powstania ogól
nowojewódzkiego "Komitetu Obchodu 500 Rocznicy Urodzin 
M. Kopernika". Jednym z celów tego Komitetu jest wystawienie 
Kopernikowi w Toruniu "żywego pomnika" w postaci Ludowego 
Obserwatorium Astronomicznego i Planetarium. 

Z racji "Roku Kopernikowskiego" w roku 1953, przy Towa
rzystwie Naukowym Toruńskim powstała "Komisja Muzeum 
Kopernika w Toruniu" mająca na celu doprowadzenie do po
wstania Muzeum Wielkiego Astronoma w Jego mieście. Z ini
cjatywy tej komisji przeprowadzono prace historyczne i konser
watorskie dokumentujące ostatecznie, że miejscem urodzenia 
Kopernika był dom nr 17 przy ulicy noszącej Jego imię (a nie 
dom nr 34 jak to sugerowali historycy niemieccy) oraz, że dom 
ten pochodzi z epoki Kopernika. A więc Kopernik się rzeczy
wiście w jego murach urodził. Wydział Sztuk Pięknych UMK 
przeprowadził ponadto badania konserwatorskie, które udowod
niły, że portret Kopernika znajdujący się w toruńskim Liceum 
im. Kopernika (obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu) jest 
najbardziej autentyczny ze wszystkich znanych portretów Ko
pernika. W czerwcu 1960, Przewodniczący Rady Państwa A. Za
wadzki, dokonał uroczystego otwarcia pierwszej muzealnej wy
stawy w Domu Kopernika- był to moment powstania Muzeum 
Kopernika w Toruniu. (Niestety z tej okazji Oddział PTMA 
utracił zajmowany w Domu Kopernika lokal i do dzisiaj nie 
może uzyskać żadnego zastępczego lokum.) 

Muzeum Kopernika pokazujące jakim On był, jakim było 
Jego dzieło i epoka, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika twórczo rozwijające Jego naukę i Lu
dowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium szerzące tę 
naukę wśród szerokich mas społeczeństwa Pomorza - oto astro
nomiczne piętno jakie wywarł Kopernik na mieście swego uro
dzenia, mieście dumnie noszącym przydomek miasta Kopernika. 

NASZE WYWIADY 

Różne są zapewne przyczyny, dla których stare przyslowie "cudze 
chwalicie ... " znalazło szczególnie dokładne zastosowanie w polskiej astro
nomii. Tak dokładne, jak gdyby nauka Kopernika wymarła doszczętnie 
w Jego kraju. W kopernikowską rocznicę przeto Redakcja Uranii posta
nowiła przypomnieć sobie i Czytelnikom o istnieniu rodzimych - wcale 
nie bagatelnych - osiągnięć we współczesnych badaniach przestrzeni 
kosmicznej, rozpoczynając serię wywiadów z kierownikami poszczegól
nych katedr i ośrodków astronomicznych. 
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Kolejność naszych wizyt podyktowana będzie 
aktualnymi wydarzeniami w świecie astrono
micznym. W majowym - kopernikowskim nu
merze Uranii WYPada przeto rozpocząć od relacji 
z Torunia; wypada i dlatego, że toruńskim ośrod
kiem kieruje dyrektor-kobieta, prof. dr Wiłhel
mina Iwanowska. 

Łączę się telefonicznie z Toruniem: 
- Czy mogę rozmawiać z Panią Profesor Iwa

nowską? 
- Słucham pana. 
Przedstawiam się, proszę o wywiad dla Uranii. 

Chwileczka namysłu i... oczywiście zgoda. 

- Jak przedstawia się aktualnie organizacja pracy naukowej i dy
daktycznej w toruńskim ośrodku astronomicznym? 

- Problem łączenia pracy dydaktycznej i naukowej obserwacyjnej 
w dziedzinie astronomii nastręcza szczególne trudności ze względu na ko
nieczność lokowania obserwatorium astronomicznego poza miastem, z dala 
od siedziby uniwersytetu. Wynika stąd konieczność dojazdów personelu 
oraz konieczność organizowania i prowadzenia izolowanej placówki na
ukowej na terenie wiejskim z całym aparatem urządzeń administracyjno
gospodarczych, jak środki transportu, żywienie, zakwaterowanie itp. 
W ośrodku toruńskim zagadnienie to zostało podjęte i rozwiązane w ten 
sposób, że praca obserwacyjna i naukowa koncentruje się w Obserwato
rium położonym w odległości 12 km od miasta. Tam są ulokowane narzę
dzia (3 mniejsze lunety zaopatrzone w pryzmaty obiektywowe i nowy 
teleskop Schmidta), radioteleskopy (ruchomy paraboloid o średnicy 12 m, 
oraz 6 interferometrów o bazach od kilku metrów do 1400 m), cala apa
ratura laboratoryjna, warsztat i większa część biblioteki. Pracownicy 
naukowi spędzają po kilka dni i nocy w tygodniu w Obserwatorium, 
zgodnie z ustalanym na każdy miesiąc rozkładem pobytów i dyżurów 
obserwacyjnych. W pozostałych dniach prowadzą zajęcia dydaktyczne 
w Toruniu, gdzie istnieje bardzo szczupły lokalowo Zakład, przystoso
wany do potrzeb dydaktycznych i administracyjnych. W Uniwersytecie 
M. Kopernika istnieje Zespól dwóch katedr astronomicznych: astronomii 
i astrofizyki; w niedalekiej przyszłości, w miarę dojrzewania młodej kadry 
naukowej, przewidujemy dalszą specjalizację i powiększenie liczby katedr. 
Również od chwili powstania Uniwersytetu istnieje w Toruniu studium 
astronomii; limit przyjęć studentów na I rok wynosi obecnie 20 osób. 

Obok placówki uniwersyteckiej istnieje na jej terenie od r. 1957 pla
cówka Polskiej Akademii Nauk pod naz~ą Pracownia Astrofizyki I Za
kładu Astronomii PAN, licząca 6 młodych pracowników naukowych. Za
kład Astronomii PAN został powołany jako zalążek przyszłego Central
nego Obserwatorium Astronomicznego PAN i obejmuje 3 pracownie 
(w Poznaniu, Warszawie i Toruniu). Pracownia toruńska ściśle współ
pracuje z Obserwatorium UMK. 

Jeśli chodzi o prace naukowo-badawcze ośrodka toruńskiego, są to 
głównie prace o charakterze obserwacyjnym z dziedzin: spektroskopii, 
astronomii gwiazdowej i radioastronomii. W skromnym zakresie wyko
nywane są również prace z mechaniki nieba. Prace naszego ośrodka kon
centrują się głównie wokół następujących problemów: l) badanie struk
tury Galaktyki (rozmieszczenie i ruchy gwiazd i materii międzygwiazdo
wej), 2) problem populacji gwiezdnych (różnice fizyko-chemiczne gwiazd 
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pochodzących z różnych okolic Galaktyki), 3) fizyka komet, 4) promieni 
wanie radiowe Słońca i radioźródeł, struktura korony słonecznej. Prace 
te są wykonywane na materialach częściowo otrzymywanych własną apa-. 
raturą, czę~ciowo uzyskiwanych za granicą (zdjęcia widm w dużej dy
spersji). Z chwilą otrzymania nowego ·teleskopu stosunek ten przesunie 
się na korzyść materiałów własnych. 

- Czy teleskop Schmidta- o którego uruchomieniu pisaliśmy w "Ura
nii" - jest już w pelni eksploatowany i jakie zagadnienia rozwiązuje się 
z uzyskanego nim materialu obserwacyjnego? 

- Od chwili zakończenia montażu teleskopu przez pracowników firmy 
Zeissa trwa okres regulacji i egzaminowania teleskopu przez 5-osobową 
ekipę pracowników naukowych Obserwatorium. Ten próbny okres potrwa 
przypuszczalnie około l roku, aby w cyklu rocznych zmian klimatycznych 
prześledzić zachowanie się teleskopu i jego "kaprysy". Mówię o kaprysach, 
ponieważ w okresie tegorocznej surowej zimy mieliśmy szereg trudności 
w użytkowaniu teleskopu w związku z gęstnieniem oliwy i smarów. Trud
ności te były przezwyciężane szeregiem zabiegów i ulepszeń, tak że tele
skop pracowal bez przerw do temperatury -l5°C. Mamy nadzieję, że na
stępnej zimy będziemy mogli zejść do jeszcze niższych temperatur, jeżeli 
takie się zdarzą, ponieważ firma Zeissa obiecała przysłać komplet smarów 
o niższej krzepliwości. Po zakończeniu rocznego okresu próbnego, a więc 
od września br. teleskop ma być udostępniony szerszemu gronu zaintere
sowanych astrofizyków według harmonogramów zatwierdzanych przez 
specjalną komisję użytkowania teleskopu. Już w ciągu okresu próbnego 
teleslmp jest wykorzystywany do prac naukowo-badawczych i do końca 
marca br. wykonał około 200 użytecznych klisz. 

W naszym ośrodku nowy teleskop jest użytkowany w postaci Teleskopu 
Schmidta z pryzmatem obiektywowym, do następujących celów: a) rozsze
rzenie dotychczasowego programu badań na gwiazdy słabsze; b) podjęcie 
badań nad rozkładem natężeń w widmach ciągłych gwiazd w możliwie 
szerokim zakresie długości fali, w szczególności dla gwiazd II populacji, 
gdzie ten rozkład jest mało znany; c) wykonanie atlasu widmowego nieba 
w postaci skalibrowanych fotometrycznie zdjęć nieba z pryzmatem obiek
tywowym, pokrywających w pierwszej kolejności pas Drogi Mlecznej. 
Program ten, którego wykonanie dla całego nieba potrwa przypuszczalnie 
kilkanaście lat, ma na celu stworzenie kliszoteki materiałów do wielu 
różnorodnych prac w przyszłości; d) okolicznościowe badania interesują
cych obiektów, jak np. pilnie fotografowane obecnie widma gwiazdy No
wej Herkulesa, widma komet itp. Ośrodek wal'szawski pragnie wyko
rzystać teleskop w wersji Cassegraina do wykonywania pomiarów polary
zacji światła gwiazd za pomocą fotometru fotoelektrycznego o dwóch 
fotomnożnikac h. 

- Czy i jakie inne jeszcze problemy znajdują się na warsztacie toruń
skich astronomów? 

- Z innych problemów opracowywanych w ośrodku toruńskim należy 
wymienić opracowanie i zastosowanie oryginalnej metody wykrywania 
silnych pól magnetycznych w gwiazdach na podstawie widm w niewiel
kiej dyspersji, oryginalną metodę klasyfikacji populacyjnej gwiazd na 
podstawie ich położeń i ruchów, prace z mechaniki nieba (orbity komet 
i sztucznych satelitów) i cały dział radioastronomii z bogato rozbudowaną 
problematyką aparaturową, radiową służbą Słońca na kilku częstościach 
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i badaniem struktury superkorony Słońca przez obserwacje okultacji 
radioźródeł. 

- Jak liczny jest zespól pracowników naukowych, czy są to wycho
wankowie toruńskiego ośrodka oraz jakie możliwości stoją przed obec
nymi i przyszlymi studentami astronomii? 

- Nasza mloda kadra składa się obecnie z 14 pracowników nauko
wych, z czego 9 uzyskało już stopnie doktora. Wszyscy, oprócz dra S. Gor
golewskiego (radioastronomia), który przybył z Poznania, są wychowan
kami Uniwersytetu Toruńskiego. Nie stanowimy jednak zamkniętej grupy 
lokalnej, przeciwnie, utrzymujemy szczególnie bliskie kontakty z młodymi 
astronomami z innych ośrodków bądź w formie miesięcznych praktyk 
wakacyjnych, na które przyjeżdżają do nas studenci z wszystkich Uni
wersytetów polskich (ostatnio mieliśmy również wymienne praktyki zWę
grami), bądź - w niedalekiej przyszłości - w formie pobytów astrono
mów z innych ośrodków, korzystających z teleskopu Schmidta. Utrzymu
jemy również żywe kontakty z naszymi absolwentami, pracującymi 
w szkolnictwie, lub w innych instytucjach. Niektórzy z nich wykonują 
w kontakcie z nami prace naukowo-badawcze, w szczególności prace 
doktorskie. Powiększanie kadry naukowej naszego Obserwatorium będzie 
uzależnione od możliwości uzyskiwania etatów. 

- Z kolei pytanie nieco osobiste: Pani Profesor jest pierwszą i jedyną 
kobietą-dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Polsce - czy 
w innych krajach jest to również tak wyjątkowe? 

- Jest na świecie chyba około dziesiątka kobiet na stanowiskach pro
fesorów astronomii; sądzę, że każda z nich mogłaby być dobrym kierow
nikiem obserwatorium. 

- Na zakończenie tradycyjna już w wywiadach prośba: Czy Pani Pro
fesor zechce zdradzić czytelnikom .,Uranii" swe naukowe i organizacyjne 
zamiary na najbliższą przyszlość? 

- Jeśli chodzi o zamierzenia organizacyjne naszego ośrodka, stoimy 
wobec konieczności budowy pomieszczeń dla pracowni radioastronomii, 
która mieści się obecnie w starym walącym się budynku. Ponadto pragnę
łabym być świadkiem powstania w Polsce Centralnego Obserwatorium 
Astronomicznego, wyposażonego w 2-metrowy teleskop i ew. "nasz" tele
skop Schmidta. Jeśli chodzi o moją pracę naukową, chciałabym mieć czas 
na dalsze rozwinięcie metod klasyfikacji populacyjnej gwiazd wedlug ich 
polożeń i ruchów i objęcie nimi dalszych rodzajów gwiazd, tworzących 
tzw. podsystemy pośrednie. Poza tym czekają na opracowanie bogate ma
teriały widm gwiazd zmiennych długookresowych w podczerwieni, przy
wiezione ze St. Zjednoczonych w r. 1960. Jak widać, problem czasu jest 
najważniejszym problemem w naszych badaniach i w naszym życiu. 

* 
Dziękując za rozmowę życzymy Pani Profesor i calemu zespolowi to

ruńskiemu dalszych, równie wspanialych sukcesów. 

rozmawiał - Maciej Mazur 
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MARIA KARPOWICZ - W a r s z a w a 

ZAGADNIENIE ODLEGLOSCI GWIAZD OD ZIEMI 
PIERWSZY TELESKOP ZWIERCIADLANY 

DO WYZNACZANIA PARALAKS 

W celu lepszego zrozumienia znaczenia teleskopu zwiercia
dlanego przy wyznaczaniu paralaks trygonometrycznych 

gwiazd (wielkości związanych bezpośrednio z odległościami), 
warto zapoznać się z samym zagadnieniem i bodaj w krótkim 
zarysie przypomnieć historię jego rozwiązania. 

Zagadnienie wyznaczania odległości gwiazd od Ziemi, jako 
jedno z podstawowych w astronomii, powstało w związku 
z teorią Kopernika - ruchu Ziemi naokoło Słońca. Przy daw
niejszych poglądach, przedkopernikańskich, zakładających nie
ruchomość Ziemi, nie było możliwości oparcia wiadomości o od
ległościach ciał niebieskich na naukowych podstawach. Można 
było jedynie domyślać się, że gwiazdy znajdują się dalej niż 
najdalsza ze znanych planet - umieszczono je w ósmej sferze, 
tzw. sferze gwiazd stałych, w odróżnieniu od sfer gwiazd błądzą
cych, czyli planet. Jeśli idzie o odległość owej ósmej sfery wy
suwano najrozmaitsze domysły, które nie mogły być poparte 
pomiarami. 

Gdy Kopernik przedstawił nowy - heliocentryczny układ 
świata, w którym Ziemia, jako trzecia z kolei planeta licząc od 
Słońca obiegała je w ciągu roku, powstała natychmiast koniecz
ność wystąpienia przesunięć paralaktycznych gwiazd, z czym 
Kopernik się liczył. 

Dla wyjaśnienia tej sprawy posłużę się pewną analogią. Jeśli 
jedziemy pociągiem i obserwujemy z okna krajobraz, wtedy 
zauważamy, że bliskie przedmioty, jak np. słupy telegraficzne 
znajdujące się przy torze kolejowym, przesuwają się bardzo 
szybko przed naszymi oczami, natomiast przedmioty dalsze -
budynki lub drzewa- wykazują znacznie mniejsze przesunię
cia. Daleki las na horyzoncie wydaje się nam prawie nieru
chomy. Mówimy, że przedmioty znajdujące się na zewnątrz ru
chomego pociągu wykazują przesunięcie paralaktyczne i to tym 
mniejsze im dalej znajdują się od pędzącego pociągu. 

Ruch Ziemi naokoło Słońca powinien również wywołać takie 
przesunięcie obiektów znajdujących się poza Ziemią. Koperni
kowi udało się wykazać paralaktyczne przesunięcie planet. 
Okres roczny w ruchu planet znajdujących się dalej od Słońca 
niż Ziemia, przejawiający się w postaci zakreślanych pętli, sta
nowił jeden z podstawowych dowodów teorii Kopernika. Jednak 
Kopernik zdawał sobie sprawę, że ruch roczny Ziemi musi wy-



URANIA 

woływać przesunięcia paralaktyczne gwiazd, jeśli obserwować 
je w ciągu roku z rozmaitych pozycji Ziemi na jej orbicie. Takie 
przesunięcie byłoby ostatecznym dowodem przemawiającym na 
korzyść nowego światopoglądu, powinno przy tym podlegać 
pewnym prawidłowościom. Chodzi o to mianowicie, iż gwiazdy 
powinny zataczać na niebie kola, elipsy lub poruszać się po 
odcinku linii prostej w zależności od ich położenia względem 
płaszczyzny ekliptyki (czyli płaszczyzny orbity Ziemi). 

Rys. l. Przesunięcia pa
ralaktyczne gwiazd na 
skutek ruchu Ziemi na
około Słońca. Gwiazdy 
zataczają kola, elipsy lub 
przesuwają się po odcin
ku linii prostej w zależ
ności od ich położenia na 
sklepieniu nieba wzglę
dem płaszczyzny eklip-

tyki. 

Wielkość tych przesunięć powinna być zależna od odległości 
poszczególnej gwiazdy od Ziemi (dla gwiazd bliższych takie pa
ralaktyczne przesunięcia powinny być większe niż dla gwiazd 
dalszych). Załączony rysunek wyjaśnia powstawanie przesunięć 
paralaktycznych gwiazd na niebie. Dla obserwatora biorącego 
udział w ruchu Ziemi naokoło Słońca gwiazda G znajdująca się 
w biegunie ekliptyki będzie zataczała w ciągu roku małe koło. 
Oczywiście z powodu małej eliptyczności drogi Ziemi naokoło 
Słońca i dużej odległości gwiazd możemy przyjąć orbitę ziem
ską za koło. Promień kątowy koła zataczanego przez gwiazdę 
w ciągu roku nosi nazwę jej paralaksy. W przypadku gwiazdy 
znajdującej się nie w biegunie ekliptyki przesunięcie paralak
tyczne będzie w ogólnym przypadku elipsą, degenerującą się 
do odcinka linii prostej dla gwiazdy leżącej w płaszczyźnie 
drogi ziemskiej. 
Wpływ przesunięcia paralaktycznego na współrzędne gwiazd 

(rektascensję i deklinację) obliczono zanim jeszcze zostało ono 
odkryte obserwacyjnie. Jak łatwo się domyśleć, przesunięcie 
paralaktyczne zmienia periodyczne współrzędne gwiazd i okres 
tych zmian musi być równy okresowi obiegu Ziemi naokoło 
Słońca. W pewnych okresach roku paralaksa wpływa najbar
dziej na deklinację gwiazdy, w innych - na rektascensję. · 
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Od czasów Kopernika wielu astronomów podejmowało próby 
obserwacyjne, których celem było odkrycie paralaksy gwiazd, 
nikomu jednak nie udało się takiego przesunięcia odkryć. Wy
nikiem podejmowanych stale i nieudanych prób mógł być albo 
powrót do geocentryzmu, lub też wniosek, iż gwiazdy znajdują 
się zbyt daleko i wskutek tego przesunięcia paralaktyczne są 
tak drobne, że nie można ich odkryć przy pomocy instrumen
tów. W miarę jednak doskonalenia techniki obserwacyjnej próby 
podejmowano na nowo, odkrywając przy okazji inne nieznane 
dotąd zjawiska. Klasyczny przykład takich prób stanowią obser
wacje B rad l e y'a z roku 1728, których wynikiem było od
krycie aberracji światła idącego od gwiazd, wywołanej również 
ruchem Ziemi naokoło Słońca. Zjawisko odkryte przez Bradley'n 
nie występowało by, gdyby Ziemia pozostawała w spoczynku. 
W ten sposób Bradley, poszukując przesunięcia paralaktycz
nego, znalazł nowy, niezwykle ważny dowód ruchu Ziemi na
około Słońca, a teoria Kopernika otrzymała nowe - nieprze
widziane nawet przez samego Kopernika - potwierdzenie obser
wacyjne. 

Pierwszą paralaksę odkrył dopiero w roku 1838 Fryderyk 
Wilhelm B e s s e l na podstawie obserwacji gwiazdy 61 Cygni. 
Bessel wybrał tę słabą (około 5m) gwiazdę ponieważ stwierdzono 
dla niej dość znaczny ruch własny, wynoszący 5,"2 *). Bessel 
spodziewał się, że jest to gwiazda bliska i paralaksa jej powinna 
być duża. Na podstawie licznych pomiarów odległości zenitalnej 
gwiazdy w czasie jej przejścia przez południk ocenił jej para
laksę na 0,"32. Wielkość ta odpowiada odległości gwiazdy od 
Ziemi około 600 000 jednostek astronomicznych, lub po prze
liczeniu na lata światła - około 10 l. św. Największą znaną 
obecnie paralaksą trygonometryczną jest paralaksa Proximy 
Centauri, która wynosi 0,"77. Odległość tej gwiazdy równa jest 
około 270 000 jedn. astr. lub 4,2 l. św. Miał rację Kopernik przy
puszczając, że odległości do gwiazd są znacznie większe niż 3000 
razy odległość Ziemi od Słońca. 

Obecnie wiemy, iż odległości gwiazd są nie tylko olbrzymie, 
ale i rozmaite. Wyraża się je w latach świetlnych lub częściej 
w tzw. parsekach- jednostkach wygodniejszych w użyciu po
nieważ znajdują się w prostej zależności od paralaksy; liczba 
parseków równa jest odwrotności paralaksy wyrażonej w sekun
dach luku. Jeden parsek równa się 3,26 lat światła. 

Do końca XIX wieku robiono liczne obserwacje- przeważnie 

*) Ruchem własnym gwiazdy nazywamy jej przesunięcie na sklepieniu 
nieba w ciągu roku. 
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za pomocą koła południkowego, teleskopu zenitalnego oraz spe
cjalnego przyrządu do pomiarów małych kątów na sklepieniu 
nieba tzw. heliometru - których celem było wyznaczenie pa
ralaks gwiazd. 

W pierwszych latach XX wieku rozpoczęto wyznaczanie pa
ralaks drogą fotograficzną w ten sposób, iż porównywano dwa 
zdjęcia tej samej okolicy nieba zrobione w odstępie półrocznym. 
Przy pomocy specjalnych komparatorów mierzono przesunięcia 
badanych gwiazd względem gwiazd bardzo słabych, co do któ
rych można było założyć, iż średnio znajdują się o wiele dalej, 
tak że ich przesunięcia paralaktyczne są niemierzalne nawet na 
drodze fotograficznej. Używano w tym celu przeważnie telesko
pów soczewkowych - refraktorów - o bardzo długiej ognisko
wej. Największym teleskopem, na którym w roku 1903 rozpo
czął pracę Frank S c h l e s i n g er, był wielki teleskop w obser
watorium Yerkes'a o średnicy 40 cali (102 cm) i długości ogni
skowej około 20 metrów. Teleskopy tego typu dają duże pole 
widzenia bez zniekształceń, co przy wyznaczaniu drobnych prze
sunięć paralaktycznych jest sprawą najważniejszą. Bowiem 
przesunięcie wywołane skończoną odległością gwiazd jest na 
zdjęciach, otrzymywanych nawet przez największe instrumenty, 
bardzo małe - nie przekracza kilku mikronów, z błędem po
miaru rzędu ułamka mikrona. Użycie instrumentów o mniej
szych rozmiarach zmniejsza to przesunięcie i utrudnia tym 
samym pomiary. 

Ze względów technicznych i z powodu znacznego osłabienia 
światła w teleskopach soczewkowych, zaniechano prawie zupeł
nie budowy refraktorów o średnicach przewyższających l m. 
Obecnie wielkie teleskopy buduje się jako reflektory, w których 
główną częścią optyczną skupiającą światło jest zwierciadło -
przeważnie paraboliczne. Po uruchomieniu dwóch wielkich tele
skopów zwierciadlanych- 60 calowego (152 cm) i 100 calowego 
(254 cm) na Mt. Wilson - starano się je wykorzystać dla pomia
rów drobnych przesunięć obrazów gwiazd wywołanych para
laksą. Długoletnie prace Adriaana van Maanena, których wyni
kiem było wyznaczenie paralaks trygonometrycznych kilkuset 
gwiazd, wykazały, że tego rodzaju teleskopy są zupełnie odpo
wiednie do tak precyzyjnych pomiarów, jeśli ograniczyć się do 
niewielkiej środkowej części pola widzenia. Dla wielkiego re
flektora na Mt. Wilson obrazy gwiazd bez błędu "komy" wystę
pują jedynie w środkowej części pola o średnicy zaledwie 7'. 
Fakt ten jest jedną z nielicznych wad dużych reflektorów uży
wanych do precyzyjnych pomiarów. Poza tym posiadają one 
znaczną przewagę nad długimi refraktorami. Nie bez znaczenia 
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jest poważna rozmca w kosztach budowy znacznie mniej-
szych dla reflektora. 

W ostatnim dziesięcioleciu powstal projekt budowy tele
skopu - astrometrycznego reflektora - głównie do wyznacza
nia paralaks trygonometrycznych słabych gwiazd w bliskim są
siedztwie Słońca, w granicach do 30 parseków (około 100 l. św.). 
Program obserwacji nowego teleskopu obeimie czerwone i białe 
karły oraz podkarły, ciekawe z tego względu, iż różnią się fizycz
nymi właściwościami od przeciętnych gwiazd typu Słońca. 

a os polarna 
b fo!o rel.loscensp 
C Mterciadło gfd~oe 
e ogntsko 
f soczewkt kore/(C!f)rte 
g paZtom podfog1 
i o!. dek/,nac;'i 

~ 
j koło deHnacp 
m lWterc,adło ploskle 

----------------~--~q 

Teleskop jest już na ukończeniu. Zasadniczo typu newtonow
skiego, z głównym zwierciadłem parabolicznym o średnicy 
60 cali (152 cm) i wtórnym płaskim, posiada optykę tak skon
struowaną jak u teleskopów typu Cassegraina, tzn. płaszczyzna 
ogniskowa znajduje się poza zwierciadłem głównym. 

Pierwszy reflektor astrometryczny stanie w nowej kopule 
o średnicy 20 metrów, na stacji obserwacyjnej US Naval Obser
vatory w Flagstaff (stan Arizona) w odległości 8 km od miasta. 
Stacja ta wzniesiona 2300 m ponad poziom morza, posiada do
skonałe warunki obserwacyjne, wiele pogodnych nocy w ciągu 
roku i dużą przeźroczystość powietrza. Dla zmniejszenia wpływu 
zmian temperatury na dokładność obserwacji, kopuła posiada 
podwójne ściany z warstwą powietrza pomiędzy nimi i dodat
kową izolację. Słup na którym stanie instrument będzie chro~ 
niony przed wpływem wysokiej temperatury za pomocą spe
cjalnej szklanej, komórkowej izolacji i aluminiowej tarczy umie
szczonej w pewnej odległości od ściany, w celu przepuszczania 
strumienia powietrza. 
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Gdy celem obserwacji jest wyznaczanie paralaks, powinno się 
obserwować wkrótce po zachodzie Słońca lub przed jego wscho
dem. W tych porach doby występuje jednak duży spadek tem
peratury i wskutek tego zwierciadło doznaje odkształceń , powo
dując zniekształcanie obrazów gwiazd. Z tych to przyczyn ma
teriał, z którego wykonane jest zwierciadło, powinien posiadać 
mały współczynnik rozszerzalności i duże przewodnictwo 
cieplne. Wielkie zwierciadła na Mt. Wilson, Falomar i w innych 
obserwatoriach zbudowano z pyreksu. Zwierciadło do reflektora 
astrometrycznego wyszlifowano z bloku odlanego z kwarcu, po
siadającego jak wiadomo pięciokrotnie mniejszy współczynnik 
rozszerzalności cieplnej. Blok posiadał średnicę 158 cm i grubość 
26,8 cm. Długość ogniskowa wyszlifowanego zwierciadła para
bolicznego wynosi 15 m. Część pola widzenia bez błędu "ko
my" - 28,'8, podczas gdy dla 5 metrowego reflektora na Mt. 
Falomar - jedynie 2,'9. Montaż teleskopu typu "widelca" jest 
taki sam jak u reflektora obserwatorium Licka. 

Teleskop ma być gotowy - według projektu - w połowie 
1963 roku. Wkrótce więc usłyszymy o jego ostatecznym zmon
towaniu i rozpoczęciu pracy. 

Astronomowie całego świata witają z radością uruchomienie 
teleskopu astrometrycznego, każdy bowiem nowy instrument 
czy nowa metoda, budzi nadzieję nowych ciekawych odkryć -
prawie zawsze spełniają się one, a często rzeczywiste osiągnięcia 
przewyższają najśmielsze przewidywania. 

STANISLA W R. BRZOSTKIEWICZ - D ą b r o w a G ó r n. 

CZY KRĘGI KAMIENNE W BORACH TUCHOLSKICH 
SĄ OBIEKTEM ASTRONOMICZNYM? 

W Borach Tucholskich w miejscowości Odry w powiecie choj
nickim (3 km od stacji Wojtal na linii kolejowej Gdynia

Kościerzyna-Bydgoszcz), w leśnictwie Karsin (oddział 233), 
znajduje się rezerwat "gwiazdziarnia". W 100-letnim drzewo
stanie rozmieszczonych jest w układzie koncentrycznym 12 krę
gów kamiennych, a pierwotnie miało ich być 19 (obszar ten jest 
również rezerwatem przyrody ze względu na rzadkie gatunki 
mchów i porostów, które występują tu w 43 gatunkach). Kręgi 
zbudowane są z dużych kamieni, których wysokość waha się 
od 25 do 70 cm, umieszczonych w odstępach kilkumetrowych 
na obwodzie kręgu. Pośrodku kręgu przeważnie ustawiony jest 
jeden lub dwa kamienie. 
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Rys. l. Szkic sytuacyjny kurhanów i kręgów kamiennych w Odrach. Po
szczególne kręgi oznaczono cyframi rzymskimi, a w prawym górnym rogu 
oznaczono koryto rzeki Wdy (Czarna Woda). Strzałka A wskazuje punkt 
na horyzoncie, w którym Słońce wschodzi 21 czerwca, B - punkt, w któ
rym Słońce wschodzi 21 grudnia, C - punkt, w którym gwiazda Kappella 

zachodziła w 1760 r. p. n . e., D - zagłębienie 6 m głębokie. 
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Kręgami kamiennymi w Odrach zainteresowano się po raz 
pierwszy w XIX w. W 1874 r . badał te kręgi archeolog gdański 
dr L i s s a u er wysuwając hipotezę, że pochodzą one z epoki 
kamiennej. Późniejsze jednak badania archeologiczne pozwoliły 
stwierdzić, że kręgi kamienne w Odrach wzniesione zostały 
w okresie rzymskim około II w. n. e., prawdopodobnie przez na
jezdniczą ludność gocko-gepłdzką (Goci i Gepidzi to plemiona 
germańskie, które zamieszkiwały południową Skandynawię). 
W 1914 r. mierniczy z Poznania P. S t e p h a n sporządził zdję
cie kartograficzne terenu i po szczegółowych obliczeniach do
szedł do wniosku, że kręgi kamienne w Odrach są obiektem 
astronomicznym. 

Poszczególne kręgi kamienne w Odrach rozmieszczone są 
w ten sposób, że linia łącząca środki kręgów IV, V i VII (Rys. l) 
wytycza kierunek wskazujący punkt na widnokręgu, w którym 
Słońce wschodzi w najdłuższym dniu roku, tj. 21 czerwca (po
czątek lata astronomicznego). Zaś linia łącząca środki kręgów 
I, II i III wskazuje punkt na widnokręgu, w którym Słońce 
wschodzi w najkrótszym dniu roku, tj. 21 grudnia (początek 
zimy astronomicznej). Ciekawe jest, że linia przechodząca przez 
środki kręgów VIII i X wskazuje punkt na widnokręgu, w któ
rym gwiazda Kappella (a Woźnicy) zachodziła w 1800 r . p. n. e. 
Przeciwnicy astronomicznego charakteru kręgów kamiennych 
w Odrach twierdzą, że w okresie ich budowy, a więc na początku 
naszej ery, Słońce wschodziło w innych punktach aniżeli wska
zują to kręgi. Różnice te są jednak stosunkowo małe (około 
O. 0 7), a przecież uwzględnić należy fakt, że budowniczowie krę
gów posługiwali się prymitywnymi metodami przy wyznaczaniu 
punktów wschodu Słońca na tamtejszym horyzoncie. W załączo
nej tabeli podane są bliższe dane o budowie poszczególnych krę
gów w Odrach. 

Ilość kamieni Wzajemna Wyso-
Nr w kręgu średnica 

odległość kość środkowy 
krę- kręgu 

obecnie l pier_wot-
kamieni kamieni kamień g u 

me w m w m w cm 

l 15 ~9 3.58 33.10 55 -
li 18 18(+1) 2.84 16.'25 45 l (leżący) 

III 16 16 3.65 18.60 70 l 
" IV 20 22(+1) 3.93 27.!'10 65 l 

V 24 23(+1) 4.38 32.10 70 l 
VI 19 20 2.36 15.05 50 l (leżący) 

VII 16 18 4.05 23.20 30 2 
VIII 8 20 4.02 25.00 40 2 (leżące) 

IX 7 24(?) 1.96 15.00 25 -
X 10 20(?) 4.30 27.40 40 l (leżący) 
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Przed wojną (1925 r. i 1936 r.) prace badawcze w Odrach pro
wadził wybitny archeolog polski prof. Józef K o s t r z e w s k i 
i na temat ten opublikował rozprawę pt. "Kurhany i kręgi ka
mienne w Odrach w powiecie chojnickim na Pomorzu" (Rocznik 
Muzeum Wielkopolskiego, Poznań 1928 r., t. III). Zaś w 1934 r. 
przeprowadził tam badania astronom z Berlina prof. Rolf M u l
l er, który potwierdził astronomiczny charakter kręgów, a wy
niki swych badań opublikował w kilku pracach, między innymi 
w rozprawie pt. "Zur Frage astronomischer Bedeutung der 
Steinsetzung von Odry", Berlin 1934 r. (Muller jako uczony 
hitlerowski określał łupieżcze wyprawy Gotów "podróżami od
krywczymi", podkreślając w ten sposób "wyższość rasy ger
mańskiej"). 

W 1962 r. rozpoczęła w Odrach badania archeologiczne ekipa 
wykopaliskowa Katedry Archeologii Folski Uniwersytetu Łódz
kiego pod kierownictwem dra Jerze go K m i e c i ń s k i e g o 
(w najbliższym czasie wydana zostanie rozprawa tego uczonego 
pt. "Zagadnienie kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzu W schod
nim w okresie rzymskim"). Badania te pozwoliły stwierdzić, że 
kręgi to formy naziemne grobów, a cały zespół kurhanów i krę
gów kamiennych w Odrach jest swego rodzaju cmentarzyskiem. 
Np. w kręgu I znaleziono dwa groby z II w. n. e. (szkieletowy 
i ciałopalny). W najbliższych latach badania archeologiczne 
w Odrach będą kontynuowane i dobrze byłoby aby w badaniach 
tych wzięli udział astronomowie (a może toruński oddział PTMA 
zainteresowałby się kręgami kamiennymi w Odrach?). Trudno 
bowiem uwierzyć w to, aby rozmieszczenie poszczególnych krę
gów było tylko przypadkowe. 

Warto tutaj przypomnieć, że w Anglii w miejscowości Stone
henge (hrabstwo Wiltshire) znajduje się podobny obiekt. Składa 
się on z koncentrycznych kół zbudowanych z olbrzymich gła
zów, pośrodku których leży głaz zwany ołtarzem. Linie łączące 
ten głaz z innymi głazami odpowiednio rozmieszczonymi wska
zują punkty na tamtejszym horyzoncie, w którym Słońce wscho
dzi i zachodzi w dniach 21 czerwca i 21 grudnia. Budowla w Sto
nehenge nie jest jednak cmentarzyskiem, a służyła wyłącznie 
celom astronomicznym (oznaczanie pór roku przez obserwacje 
punktów wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku). Przypuszcza 
się, że budowla ta była jednocześnie świątynią, w której odpra
wiano praktyki i ceremonie religijne. A może i kręgi kamienne 
w Odrach miały podobne przeznaczenie? 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że i dawni Słowianie umieli 
określać kierunki świata, a dowodem tego mogą być ruiny świą-
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tyni Światowida na wyspie Rugii, gdzie posąg Światowida 
o czterech twarzach patrzy w cztery strony świata (w mitologii 
słowiańskiej Światowid był bogiem wojny, urodzaju oraz Słońca, 
a głównym miejscem jego kultu był gród Arkona na wyspie 
Rugii zburzony przez Duńczyków w 1168 r.). 

KRONIKA 

Ostatnie badania nad cyldicznością aktywności słonecznej 

W ostatnich latach dużo uwagi 
zagadnieniu cykliczności aktyw
ności Słońca poświęcił czeski 
astronom M. K o p e c ki i grecki 
uczony J. Xanthakis. Ko
pecki zwrócił uwagę na to, że 
tzw. liczby Wolfa, charakteryzu
jące ilość plam i grup są bardzo 
niedobrym materiałem do prze
prowadzania poważniejszych ba
dań statystycznych, ze względu na 
to, że w liczbie Wolfa mamy po
łączone dwie cechy aktywności. 
Liczba Wolfa powstaje mianowi
cie w ten sposób, że obliczamy 
każdorazowo ilość grup plam oraz 
ilość plam we wszystkich gru
pach i dodajemy do siebie te ilo
ści, pomnożywszy poprzednio ilość 
grup przez 10. Jeżeli jednak w ja
kimś okresie czasu powstaje kil
ka grup i każda z nich żyje po
wiedzmy kilka tygodni - będzie
my każdą z nich widzieć dłużej 
niż gdyby ich czas życia był krót
szy; a więc ich udział w liczbie 
Wolfa będzie uzależniony od cza
su życia. Jeżeli w cyklu 15 czas 
życia grup był około 2 razy krót
szy niż w cyklu 18 - to oczywi
ście liczby Wolfa powinny być 
w cyklu 15 odpowiednio mniejsze 
i stąd wniosek, że cykl ten był 
niższy. Wniosek taki może doty
czyć naturalnie tylko liczb Wol
fa - ale z tego widać, że liczby 
te zamazują rzeczywisty przebieg, 
gdyż są skutkiem dwu różnych 
zjawisk - czasu życia grupy plam 
i produkcji plam przez daną gru
pę, oraz trzeciego zjawiska -
ilości grup. 

Kopecki przeprowadził osobno 
badanie zachowania się w ciągu 
ostatnich 7 cykli czasu życia grup 
oraz ilości grup. Okazało się, że 
ilość grup powstających w czasie 
jednego obrotu Słońca dokola osi 
podlega wyraźnej 11-letniej cy
kliczności, ale nie wykazuje żad
nych tendencji do dłuższych okre
sów. Natomiast czas życia grup 
nie wykazuje prawie wcale 11-let
niego cyklu, ale wyraźnie zmie
nia się w okresie około 80 lat. 
W liczbach Wolfa sumują się te 
dwa zjawiska dzięki czemu mamy 
wykazywany przez licznych auto
rów okres okolo 80-letni nakła
dający się na 11-letnią cyklicz
ność tego wskaźnika aktywności 
Słońca jakim są liczby Wolfa. 

Podobne wyniki uzyskal Xan
thakis, który prócz tego zająl się 
ustaleniem wzorów pozwalających 
przewidzieć jak będzie wyglądał 
dany cykl po przekroczeniu ob
serwowanego maksimum. Dziś 
niestety nie można jeszcze mówić 
o bardziej długoletnich progno
zach, a więc np. o przewidywa
niu jak będzie wygląda! cykl na
stępny, który jeszcze nie zaczął 
się. Możliwość przewidzenia prze
biegu aktywności na czas kilku 
lat po maksimum jest jednak tak
że dość ważną. Z danych Xantha
kisa wynika m. in. że najbliższe 
minimum powinno wystąpić nie 
później niż w r. 1965. Z badań 
Xanthakisa wynika także ciekawy 
wniosek, na który zwracałem już 
uwagę na podstawie innej meto
dy opracowania, ten mianowicie 
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że pochodnie słoneczne wykazy- wić o jednakowych fluktuacjach 
wały największe maksima w cy- 11-letniego cyklu dla różnych zja-
klu 13 i 17 kiedy liczby Wolfa wisk związanych z aktywnością 
raczej nie dawały specjalnie wy- słoneczną, a specjalnie okres oko-
sokich wartości, natomiast w osta- lo 80-letni zapewne występuje je-
tnim cyklu pochodnie występowa- dynie w długości życia grup plam, 
ly mniej licznie nawet niż w cy- a jego występowanie w liczbach 
klu 14 kiedy liczby Wolfa w cza- Wolfa jest jedynie wtórnym zja-
sie maksimum były blisko 3 razy wiskiem wynikającym ze zmian 
mniejsze niż w czasie maksimum czasu trwania poszczególnych 
ostatniego cyklu. Jak widać z tych grup. 
i innych rozważań nie można mó- Jan Mergentaler 

Nowe pomiary globu planety Mars 
W czasie opozycji Marsa 

w czerwcu 1954, wrześniu 1956 
i listopadzie 1958, astronom fran
cuski A. D o 11 f u s, przy pomocy 
60-cio centymetrowego refraktora 
obserwatorium na Pic du Midi 
i specjalnego, skonstruowanego 
przez siebie mikrometru, wyzna
czał rozmiary tej czerwonej pla
nety. Obserwacje prowadzone 
były w noc poprzedzającą i na
stępującą po momentach opozy
cji. Pomiary średnicy równiko
wej Dr i biegunowej Db wykony
wane były w 5-ciu barwach. Uzy
skane wyniki są następujące: 

średnica równikowa Marsa 
Dr = 6790 km 

średnica biegunowa Marsa 
Db = 6710 km. 

KRONIKA PTMA 

Wyniki te są obarczone błędem 
tylko ±20 km. Atmosfera planety 
powiększa jej średnicę o około 
30 km. Objętość planety wynosi: 

D' D 
4/ 1 II _ r _ = 1.620 X 1026 cm3 ± 1% 

8 

Przyjmując dla Marsa, za Bro
uwer'em i Clemence'm, masę pla
nety równą 6.606 X 1026 g, gęstość 
średnia tego globu jest 4.09 g/cm3• 

Eliptyczność (Dr- Db)/Dr = 0.0117 
sugeruje, że planeta posiada gę
ste jądro otoczone warstwą mate
riałów lekkich. Warstwa ta jest 
znacznie grubsza na równiku niż: 
na biegunach. 
(Wg CR Paris, 225, 18, 2229) 

A. Woszczyk 

Biuletyn Informacyjny 

Administracja Zarz. Gl. PTMA 
przystąpiła do wydawania stalego 
"Biuletynu Informacyjnego" prze
znaczonego do użytku obserwato
rów. Biuletyn oparty głównie na 
komunikatach Centrali Telegra
mów Astronomicznych IAU w Ko
penhadze - zawiera najnowsze 
informacje o ciekawych obiektach 

obserwacyjnych (komety, gwiazdy 
Nowe itp.), umożliwia podjęcie 
obserwacji we właściwym mo
mencie. Odbiorcami Biuletynu są 
aktualnie prowadzący obserwacje 
członkowie Towarzystwa, wytypo
wani przez oddziałowe Sekcje Ob
serwacyjne. 

A.~. 

"Ogród kosmiczny" powstaje w Krakowie 

Na Walnym Zebraniu krakow
skiego Oddziału PTMA w roku 
1962 została powolana na wniosek 
kol. M. Mazura - Komisja orga
nizacyjna Ludowego Obserwato-

rium i Planetarium w Krakowie. 
Komisja - .pod energicznym 

przewodnictwem kol. inż. St. Lu
bertowicza - po szczegółowym 
przeanalizowaniu szeregu możli-
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wości lokalizacyjnych, uznała za 
najbardziej odpowiednie dla przy
szłego obiektu, wzgórze na Krze
mionkach z poaustriackim fortem 
o kubaturze ca 4.000 m 3 (30 izb). 
Wobec przychylnego stanowiska 
władz administracyjnych, konser
watorskich i urbanistycznych -
Komisja prowadzi obecnie prace 
przygotowawcze do przejęcia i od
powiedniej adaptacji obiektu. Ak
cja oparta będzie całkowicie 
na funduszach pozabudżetowych; 
w znacznym stopniu na działal

ności społecznej . M. in. Folitech
nika Krakowska wykonała już 
w czynie społecznym inwentary
zację fortu wraz z otoczeniem 
i przystępuje do opracowania do
kumentacji. Konserwator miejski 
zapewnił znaczne fundusze w ra
mach zagospodarowywania obiek
tów uznanych za zabytki archi
tektury. 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Równocześnie Oddział PTMA 
prowadzi tam systematyczne ob
serwacje nieba (M. Mazur i A. Sło
wik) celem zbadania warunków 
obserwacyjnych, które okazują się 
nadspodziewanie dobre dzięki po
łożeniu fortu na poludniowym 
brzegu miasta, wysoko nad świa
tłami i dymami miejskimi oraz 
oparami Wisły. Z tego powodu 
oraz dla celów propagandowych, 
Oddział organizuje już na Krze
mionkach publiczne pokazy nie
ba, jako zaczątek pracy przyszłego 
"Ogrodu kosmicznego", w skład 
którego wejdzie obserwatorium, 
małe planetarium, siedziba PTMA 
i PTAstronautycznego, pracownie 
naukowo-dydakty=e, "ogródki" 
tematyczne z odpowiednimi mo
delami itp. 

(M. M.) 

JANUSZ PAGACZEWSKI- Kraków 

OBSERWATORIUM DOKTORA MIKOLAJA 

WE FROMBORKU 

J edyną godną wiary w literaturze światowej wzmianką o miej
scu obserwacji Mikołaja Kopernika we Fromborku, jest odpo

wiedni ustęp w dziełach Tychona Brahego. 1) 

Tycho, entuzjasta i wielbiciel Kopernika, wysyła w roku 1584 
do Fromborka swego asystenta, astronoma Eliasza Olafa Maria
nusa C i m b er a, celem powtórnego wyznaczenia szerokości 
geograficznej miejsca, z którego Doktór Mikołaj obserwował. Mo
rianus, przybywszy do Fromborka z listem polecającym Brahego 
do Przełożonego Kapituły, prosi tegoż o wskazanie mu domu 
Kopernika i miejsca, z którego dokonywał on swych obserwacji. 
Zostają mu wskazane domy, zajmowane współcześnie przez 
kanonika Ecarda von K e m p e n, leżące "bardzo niedaleko na 
zachód od wieżyczki (turricula), z której Kopernik wszystkie swe 

1) Tychonis Brahe Dani Opera Omnia, Kopenhaga 1913-29, tom X, 
strona 345. 
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obserwacje dokonywał". Tak relacjonują Cimberowi osoby star
sze, współmieszkańcy wzgórza katedralnego, pamiętający jesz
cze nieźle (41 lat po śmierci) kanonika-astronoma, pogodnymi 
wieczorami chodzącego po gankach obronnych na murach i dą
żącego z lampą w ręce do wieżyczki, na której chował sporzą
dzone własnoręcznie z drzewa jodłowego instrumenty. 

Cimber, bawiąc przez pewien czas w gościnie u Ecarda Kem
pena, wykonał zlecone mu przez Brahego obserwacje szerokości 
geograficznej Fromborka przy pomocy sekstansu, otrzymując na 
nią wartość niewiele różniącą się od wartości otrzymanej przez 
Kopernika przy pomocy wieloletnich zapewne dostrzeżeń kwa
drantem słonecznym. Kwadrant ten, zbudowany zapewne rów
nież z drzewa, musiał stać na murowanej z cegieł lub kamieni, 
solidnej podstawie, którą Kopernik nazywa "pavimentum", 
a która najprawdopodobniej znajdowała się właśnie w ogrodzie 
późniejszego domu Kempena: domy te musiały być właśnie tą 
poszukiwaną przez wielu bibliografów Kopernika kurią "extra 
muros" czyli "allodium", którą nabył on jeszcze w roku 1499, 
a w której mieszkał od czasu śmierci swego wuja, biskupa Łu
kasza, tj. od 1512. 

Obserwacje Słońca (nachylenie ekliptyki i szerokość geogra
ficzna Fromborka) dokonywane najprawdopodobniej za pomocą 
kwadrantu słonecznego, były wykonywane przez Kopernika 
w latach między 1514 a 1516, w którym to roku Astronom wy
jechał do Olsztyna, gdzie przebywał jako administrator dóbr 
kapituły do roku 1521. 

W roku 1520 wybucha wojna z Zakonem krzyżackim. W stycz
niu silny podjazd konny nadciąga z Braniewa i otacza nieliczną 
załogę polską zamkniętą w murach otaczających katedrę from
borską. Następuje krótkie, zakończone niepowodzeniem oblęże
nie, w czasie którego krzyżowcy niszczą i palą wszystko czego 
dopadną. Pastwą płomieni padł wówczas dom Doktora Mikołaja, 
wraz z pozostawionym nieopatrznie w ogródku kwadrantem sło
necznym. Kopernik uskarżał się na zniszczenie tego narzędzia, 
którego już nigdy potem nie odbudował. Natomiast ocalały 
wówczas z pogromu dwa inne narzędzia Kopernika, instrumen
turn parallacticum (triquetrum) i sfera armilarna, zwana rów
nież czasem- niesłusznie- astrolabium. Zachodzi możliwość, 
że miał je Kopernik ze sobą w Olsztynie, ale równie dobrze 
mogły one ocaleć w swym schowku na "wieżyczce", gdyż do 
wnętrza murów Krzyżacy się nie wdarli. 

Ale cóż to była za "wieżyczka" (turriculum), o której wspo
mina Brahe jako o tej, z której Kopernik miał swe obserwacje 
wykonywać? Nie była nią na pewno wieża, która obec:u.ie ucho-
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dzi za Wlezę Kopernika, zwana turris Copernicana, w której 
Kopernik zamieszkał dopiero po spaleniu mu aliodium przez 
Krzyżaków w styczniu 1'520, a więc po powrocie (jakże tryum
falnym!) z Olsztyna. Wieża ta posiadała zawsze stromy dach, 
podobny do tego, jaki posiada obecnie i nigdy nie nadawała się 
zupełnie jako miejsce do obserwacji za pomocą dużych i niepo
ręcznych narzędzi. Z kilku niewielkich okien jej najwyższego 
piętra (4 kondygnacja) mógł Kopernik conajwyżej oglądać za
ćmienia Słońca lub Księżyca, które zawsze pilnie obserwował 
wspólnie z uczonymi krakowskimi; mogły to być nadto obser
wacje koniunkcji planet z gwiazdami lub między sobą czy też 
z Księżycem, dokonywane wówczas na oko, bez narzędzi. Nie 
ma też na niej nigdzie śladów istnienia jakiegoś tarasu czy po
szerzonego balkonu (jak domyślają się niektórzy), jak również 
nie było drzwi, które by z najwyższej kondygnacji prowadziły 
wprost na ganki obronne na murach sąsiadujących z wieżą*). 
Drzwi takie istniały faktycznie, ale w ścianie od strony wschod
niej wieży i na niższej, trzeciej kondygnacji i wychodziły na 
wąski ganeczek drewniany, którym można było obejść wieżę 
z zewnątrz. Tymi to drzwiami musiał wychodzić nocami Doktór 
Mikołaj dążąc do swego obserwatorium na "wieżyczce". 

Niektórzy biografowie Kopernika uważają, że Kopernik mógł 
obserwować z ganków obronnych, pozbawionych w pewnym 
miejscu daszków. Jest to hipoteza pozbawiona podstaw. Wszak 
ganek ów miał zaledwie około l m szerokości i był drewniany, 
za chwiejny i zbyt wąski by stanowić mocną podstawę pod 
wielkie, nieporęczne triquetrum lub sferę armilarną. 

Znacznie bliżej prawdy był Ernst Z i n ner, który w swojej 
pracy "Entstehung und Ausbreitung der Coppernicanischen 
Lehre" (1943) poszukiwał jakiejś innej "wieżyczki" (turr·icula)
o wieży Kopernika pisze się zawsze "turris" - bez dachu, niż
szej o połowę od wieży Kopernika (tj. wysokiej na około 18 stóp). 
Takie wieżyczki posiadał Tycho Brahe w swym obserwatorium 
Uranieborg na wyspie Hven. Otóż takiej wieżyczki Zinner we 
Fromborku nie odkrył i przestał się w ogóle tą sprawą zajmo
wać stwierdzając zbyt pochopnie, że "Kopernik w ogóle nie 
posiadal obserwatorium, tj. budynku przeznaczonego do obser
wacji". 

Dopiero w r. 1961 Adam P e n c o n e k wystąpił w Uranii 
(1961 Nr 6) z zupełnie niezależną hipotezą, że Ę.:opernik musiał 
obserwować z XIV -wiecznego oktogonu, niskiej ale szerokiej 

*) Taka informacja BernoulHego, zawarta w jego _ pamiętnikach z po
dróży po Brandenburgii, Pomorzu i Prusach, musi polegać na nieporo
żumieniu. - · · · 
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wieży-stołpu, która dawała mu wyśmienite warunki obserwa
cyjne: gruby na 6 metrów mur poziomy,· jakby wymarzony taras 
do ustawiania narzędzi. Łatwo było się do niej dostać po wyżej 
wspomnianych gankach obronnych. Miejsce to posiadało w do
datku zaplecze w postaci grubego muru z blankami, który sta
nowił świetny parawan zakrywający pragnącego spokoju Astro
noma przed okiem i natarczywością profanów, jak również 
przed silnymi wiatrami, wstrząsającymi narzędziem. Wszak 
wszyscy poprzednicy i współcześni Kopernikowi astronomowie 
obserwowali najczęściej właśnie z balkonów lub tarasów róż
nych budynków i wież, tak że i w tym Kopernik jest ich naśla
dowcą. Dopiero późniejszy Tyrcho Brahe, będąc człowiekiem za
możnym i posiadającym finansowe poparcie króla, mógł zbu
dować sobie specjalne obserwatorium (również z tarasami 
i licznymi wieżyczkami obserwacyjnymi (zob. 3 stronę okładki 
Uranii 1962 Nr 4). 

Ośmiościenna ta wieżyczka, niska i bez dachu, nadzwyczajnie 
musiała dogadzać Kopernikowi także i pod względem otwartego 
horyzontu, którego nie zasłanialo nic ani od południa, ani od 
zachodu; jedynie od pn.-wschodu niewielki wykrój nieba zasła
niał gmach katedry, a od pn.-zachodu mogły jedynie nieco wi
doku nieba zabierać: wieża bramna i turris Copernicana. Trudno 
było marzyć o lepsze miejsce obserwacyjne, nawet z punktu 
widzenia współczesnego astronoma. Każdy z nich tam właśnie 
wybrałby swój punkt obserwacyjny, gdyby tego wymagały oko
liczności. 

Niedaleko na zachód od wieżyczki leżały- według Cimbera
domy Ecarda von Kempen, u którego gościł i w których mie
szkał do roku 1520 Kopernik. Jakże blisko miał on do swego 
obserwatorium czy to z owego aliodium czy też w czasach po 
1521 ze swej wieży-pracowni! 

Na zachód od oktogonu znajdujemy dziś dwie kanonie połą
czone murkiem i otoczone ogrodem. Na ścianie zachodniej jed
nej z nich widnieje nisza z piękną, ale późną figurą św. Michała
Archanioła z mieczem i wagą w ręku. W murku znajduje się, 
pod późną w stylu kapliczką, mała, ostrołukowa bramka -
czyżby istniała ona już za czasów Kopernika? Dalszych szcze
gółów dostarczą niewątpliwie zamierzone badania architekto
niczne obu domków. 

Niestety, w roku 1685, na oktogonie- obserwatorium- zbu
dował R a d z i e j o w s k i olbrzymią dzwonnicę, niszcząc czę-: 
ściowo pięlmy zabytek średin.iowiecznej architektury obronnej 
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i zacierając wszelkie śl::idy, jakie mogły 'pozostać tam po Koper
niku. W tym czasie nie myślano o Koperniku i wierzono jeszcze· 
silnie w niewzruszoność Ziemi. Zinner, widząc olbrzymią, ma
sywną wieżę, wziął ją na pewno jako pochodzącą w całości z jed
nego czasu, a więc z roku 1685, wypisanego na górnym obrzeżu 
wieży. Nie posiadając dostatecznej informacji architektonicznei 
nie mógł wpaść na myśl, że właśnie pod nią kryje się owa bez
cenna wieżyczka - turricula Copernicana. 

NASZA OKLADKA 

Kopernik na polskich znaczkach pocztowych 

Wśród członków Folskiego Związku Filateli
stycznego największym zainteresowaniem cieszą 
się ostatnio znaczki o tematyce geograficznej, 
astronautycznej i astronomicznej. Zwłaszcza te
mat lotów kosmicznych zdobywa sobie olbrzymią 
popularność w filatelistyce wielu państw. Chro
nologicznie jednak - a u nas w Polsce na razie 
także ilościowo - pierwszeństwo należy do 
znaczków poświęconych Mikołajowi Koperni
kowi. Na okładce prezentujemy zestaw wszyst
kich polskich "koperników" - i jeden francu
ski - ze zbiorów znanego filatelisty, Witolda 
Horaina. 

Po raz pierwszy Poczta Folska wydala zna
czek z wizerunkiem Kopernika w roku 1923 na 
pamiątkę 450-lecia Jego urodzin, w dwu warto

ściach: ciemnoniebieski za 1000 marek i karminowy za 5000 marek. Był 
to jedyny "kopernik" w okresie przedwojennym. 

W serii widoków Krakowa - wydanej w roku 1945 - znajduje się 
pomnik naszego Astronoma na dziedzińcu Collegium Maius, ciemnoli
liowy za 3 zl. Motyw ten przewija się jeszcze w serii i w bloku wydanych 
na rzecz Międzynarodowego Biura Wychowania (B. I. A.) w roku 1946. 

Z okazji I Kongresu Nauki Polskiej ukazał się w 1951 r. portret Ko
pernika, amarantowy za 1.15 zl. Dwa piękne okolicznościowe znaczki wy
dano w "Roku kopernikowskim" 1953: brązowy za 20 gr z reprodukcją 
słynnego obrazu Matejki i portret Kopernika według M. Szancera, gra
natowy za 80 gr. W emisji pomników warszawskich z 1955 r. znajduje 
się znaczek z pomnikiem Kopernika, fioletowy za 40 gr. 

W 1959 roku ukazały się portrety sześciu "Wielkich Uczonych Swiata", 
wśród nich znaczek z Kopernikiem, fioletowy za 2,50 zl. Portret naszego 
Astronoma wydano również w analogicznej serii francuskiej (patrz 
okładka). Dwa ostatnie "koperniki", to Frombork widziany "astronomicz
nie" przez Chomicza w jego zestawie miast polskich (niebieski za 20 gr) 
i "Wieża Kopernika" we Fromborku z wydanej w 1962 roku serii "pol
skich ziem północnych" (zielony za 2,50 zl). 

Trzeba jeszcze wymienić trzy rzadkie "koperniki", które ukazały się 
w obozowej poczcie jenieckiej. Mianowicie w obozie polskich oficerów
wziętych do niewoli hitlerowskiej - w Dobiegniewie (Woldenberg, 
Oflag II C), dla uczczenia 400-lecia śmierci Kopernika wydano w 1943 roku 
trzy znaczki oraz blok: z pomnikiem Astronoma w Krakowie (brązowo-
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-czerwony, 5 fenigów) i w Warszawie (niebieski, 10 fenigów) oraz z ty
tulem Jego pracy (oliwkoWY, 20 fenigów). 

Dla porządku należy podać, że hitlerowski okupant na ziemiach pol
skich, w tzw. "generalnej gubernii", WYdal także znaczki z pomnikiem 
Kopernika na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej (1940 r.), portret w se
rii "niemieckich" artystów i uczonych (Wit Stwosz, H. Diirer, J. Szuch, 
J. Eisner i M. Kopernik) w r. 1942, oraz w roku 1943 z okazji rocznicy 
śmierci ten sam portret z nadrukiem. (m) 

OBSERWACJE 

Obserwacje komety Ikeya (1963 a) 
Pierwsza kometa 1963 roku odkryta 2 stycznia br. w gwiazdozbiorze 

Hydry, przez Japończyka Ikeya - długo nie mogla być w Polsce obser
wowana. W swoim ruchu na tle gwiazd przebiegała przez gwiazdozbiory 
nieba poludniorwego (minęła południowy biegun nieba w odległości 3°) 
pojawiając się na polskim niebie dopiero w ostatnich dniach lutego. 

W okresie od 28. II. do 18. III. 1963 kometa była obserwowana przez 
członków Sekcji Obserwacyjnej O/Krakowskiego PTMA. Obserwacje 
miały następujący przebieg: 

28. II. - Pomimo złej widoczności i bliskiego położenia Księżyca ko
meta zostaje odnaleziona przy pomocy lornety Binar-Somet (25 X 100) 
nisko nad zachodnim horyzontem, w miejscu przewidzianym efemerydą. 
Kometa przedstawia się jako mglisty skondensowany obiekt - jasność 
4m-;-5m. 

l. III. - Kometa przedstawia się jako mglista plamka o średnicy 
4'-5' oraz jasności 4,m9. Pomimo małej przejrzystości powietrza dostrze
żono ślad warkocza. 

5. III. - Niebo zamglone - widoczne tylko najjaśniejsze gwiazdy. 
Zasięg Binara ograliliczony do 5 wielk. gwiazd. Kometa widoczna jako 
mglista plamka o jasności 4,m8. 

14. III. - W przerwie pomiędzy chmurami (przejrzystość powietrza 
dobra) kometa ma WYgląd WYraźnie skondensowanej mgiełki - ja
sność 4,m4. 

15. III. - Bardzo dobra przejrzystość powietrza - mroźno. Wyraźnie 
widoczny slup światła zodiakalnego. Głowa komety dostrzegalna gołym 
okiem nisko nad horyzontem. Przy pomocy Binara widoczny prosty wa
chlarzowaty warkocz (rys. na okładce) o długości 2°. Warkocz jest rów
nież dobrze widoczny w lornetce pryzmatycznej 8 X 40. 

16. III.- Przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza aż do horyzontu
WYkonano w Stacji Astronomicznej PTMA w Niepołomicach 3 zdjęcia 
komety przy pomocy własnego astrografu o średnicy obiektywu 130 mm, 
przy ekspozycjach od 2 do 5 min. Długość prostego warkocza na kliszach 
przekracza 2°. Jasność wizualna głoWY komety: 4,m5. Warkocz dobrze 
widoczny przy pomocy lornetki; jego kształt w okularze refraktora 
c/) 70 mm przy pow. -50 X : prosty, bardziej skondensowany w części środ
kowej (w osi). Wspaniałe· warunki atmosferyczne pozwalają obserwować 
kometę jeszcze o godz. 19.45 (czas śr. europ.) niespełna 5° nad horyzontem. 

17. III.- Mglisto. Obserwacje przy pomocy refraktora Zeiss c/) 110 mm, 
pow. 35, 71 oraz 142 X mają·ce na celu dostrzeżenie jądra, dają WYnik 
negatywny. Kometa ma wygląd wyraźnie skondensowanego mglistego 
obiektu. Warkocza nie da się z całą pewnością stwierdzić. Jasność głowy: 
4,m5, jej średnica: 5'. 
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18. m. - Przy bardzo zlych wanmkach widoczności - mglisto -
widoczna głowa komety jako obiekt o jasności 4,m5. 

W ciągu następnych dni pomimo stałej gotowości obserwatorów wa
runki atmosferyczne uniemożliwiają dostrzeżenie komety. 

W obserwacjach brali udział - obok autora notatki - członkowie 
oddziałowej Sekcji Obserwacyjnej, głównie M. Mazur, Zdz. Słowik oraz 
Z. Szpor. Część obserwacji dokonana z terenu fortu na Krzemionkach 
potwierdziła raz jeszcze celowość wykorzystania tego obiektu jako 
przyszłego amatorskiego obserwatorium (patrz notatka w Kronice 
PTMA). 

Andrzej Słowik - Kraków 

Obserwacje minimów Algola 

W listopadzie 1962 roku, w ramach prac Szkolnego Kółka Astrono
micznego, przeprowadzono obserwacje gwiazdy zmiennej zaćmieniowej 
6 Per, uzyskując łącznie 83 oceny blasku. Obserwowały następujące osoby 
(w nawiasach ilość obserwacji) : M. Kam i ń s ki (7), L . N o w ak (9), 
J . O l s z y c a (7), H. P i k (8), U. S i e czka (6), E. S t e f a n i ak (7), 
Z. T e lek a (6), K. W i e c z orek (16). Obserwacje dokonywane byly 
gołym okiem, przy użyciu metody Blażko-Nijlanda. Dla konfrontacji wy
ników przy opracowaniu, wykorzystano również obserwacje opiekuna 
Kólka p . mgra A. B i s ku p ski e g o w liczbie 17 ocen. 

Po wyeliminowaniu ekstynkcji wyznaczone zostały metodą kalkową 
następujące heliocentryczne momenty minimum blasku Algola. 

Minimum hel. o-e Obserwator 

J.D. 2437974.297 =F 0.010 - 0.011 A. Biskupski 
974.388 + 0.011 - 0.020 J . Olszyca 
974.301 + 0.011 - 0.007 K. Wieczorek 
977.180 + 0.010 + 0.005 L. Nowak 

Minimum normalne (heliocentryczne) = J. D. 2437977. + 0.010, 
O- C = ~,dOlO. Odskoki O- C liczone były na podstawie elementów 
zaczerpniętych z " Ogólnego Katalogu Gwiazd Zmiennych" (1958). 

Karol Wieczorek 
SKA przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w l..odzi 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Maj 1963 r. 

Wieczorem nad zachodnim horyzontem możemy jeszcze w pierwszych 
dniach maja próbować odnaleźć Merkurego. Jednak tym razem warunki 
obserwacji planety są znacznie gorsze niż w ostatnich dniach kwietnia, 
ponieważ Merkury zdąża do dolnego złączenia ze Słońcem w polowie 
maja i w związku z tym jasność jego z dnia na dzień szybko spada. 
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-Wemis i Jowisz wschodzą na krótkO' przed: Słońcem, ale giną jeszcze 
w jego blasku i są ,praktycznie niewidoczne. Satum widoczny jest ran-r 
kiem nad południowo-wschodnim haryżontern jako gwiazda +l wiel
kości w gwiazdozbiorze Wodnika. Neptuna możemy całą noc obserwow<1ć 
w gwiazdozbiorze Wagi, ale odnajdziemy go tylko przez lunetę. 

Wieczorem widoczny jest też jeszcze gwiazdozbiór Lwa, gdzie nadal 
przebywają trzy planety: Mars, Uran i Pluton oraz dwie planetoidy: Ceres 
i Westa. Mars widoczny jest gołym okiem, Urana odnajdziemy nawet 
przez lornetkę, a Pluton dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Obie 
planetoidy odszukamy wśród gwiazd przez lunetę. 

ld3h Niewidoczne, bliskie złączenie Marsa z Księżycem. Zakrycie Marsa 
przez tarczę Księżyca będzie widoczne na Oceanie Spokojnym oraz 
w Srodkowej i Foludoiowej Ameryce. 

2d8h Niewidoczne złączenie Urana z Księżycem. 
3d7h Westa nieruchoma w rektascensji. Od tego momentu planetoida 

zmienia kierunek swego pozomego ruchu wśród gwiazd. 
5d14h Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem. Tego dnia Neptun znaj-

dzie się też najbliżej Ziemi w odległości 4.4 miliarda km. 
7dllh Merkury nieruchomy w rektascensji. 
8dlOh Zlączenie Neptuna z Księżycem. 
9dl8h Uran nieruchorny w rektascensji. 
16d10h Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem. 
18d4h Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem. 
19dl7h Niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem. 
21d6h Złączenie Wenus z Księżycem. O 20h Słońce wstępuje w znak 

Bliźniąt i jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 60°. 
26dl7h Pluton nieruchomy w rektascensji. 
29d Nastąpią dwa niewidoczne złączenia Księżyca z planetami: o 9h 

z Marsem i o 15h z Uranem. 
30dlOh Merkury nieruchomy w rektascensji, po raz drugi w tym mie

siącu zmienia kierunek swego ruchu wśród gwiazd. W ogóle jest to już· 
piąta zmiana kierunku ruchu ciał niebieskich widocznych na majowym 
niebie. 

Minima Algola (beta Perseusza): maj Ud4h55m, 14dlh40m, 16d22h30m, 
19dl9h20m. 

Momenty wszyst'kich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. Uwaga: jeśli w maju nastąpi zmiana czasu, należy do każdego mo
mentu dodać lh i otrzymamy wówczas wszystkie chwile w czasie wschod
nio-europejskim, czasie letnim w Polsce. 

Data 
1963 

IV 21 
V l 

11 
21 
31 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 
od Słońca od Ziemi od Słońca j od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km j.a. mlnk ID 
0.728 108.9 1.297 193.8 1.662 248.4 1.138 170.2 
0.728 108.8 1.357 202.8 1.658 247.9 1.228 183.6 
0.728 108.8 1.413 211.3 1.654 247.3 1.317 196.9 
0.727 108.7 1.466 219.2 1.649 246.5 1.404 210.0 
0.726 108.5 1.515 226.6 1.643 245.6 1.490 222.7 



Maj 1963 r. sr..oRc2 

1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk. -europ. 

r. cmul " l ~ wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. wsch., zach. 

m l h m o h m i h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
V l + 2.8 2 30 +14.8 4 29 19 30 4 23 19 16 4 27 19 12 4 09 19 17 418 18 57 4 07 19 00 410 18 49 3 55 18 54 

11 + 3.7 3 08 +17,6 4 10 19 48 4 04 19 34 4 09 19 28 3 49 19 35 4 Ol 19 12 3 48 1918 3 53 19 05 3 37 19 11 
21 3.6 3 48 +20.0 3 53 20 05 3 48 20 50 3 54 19 44 3 31 19 52 3 47 19 27 3 33 19 33 3 39 19 19 3 20 19 28 
31 + 2.6 4 28 +21.8 3 41 2019 3 37 20 03 3 44 19 56 3 18 20 08 3 37 19 39 3 22 19 46 3 29 19 31 3 08 19 42 

VI lO + 0.9 510,+22.9 3 35 20 28 3 31 2012 3 38 20 05 311 2018 3 31 19 48 3 16 19 55 3 23 19 40 3 02 19 51 

Q 
KSIĘZYC := 

Fazy Księżyca: > 
2! 

d h ...... 
Pierwsza kw. IV 30 16 > Pełnia V 8 19 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
Warszawa 

1h czasu 
Warszawa 

Data środk.·europ . Data środk.·europ. Data środk.·europ . 

" l ~ wsch., zach. " l a wsch., zach. " l ~ wsch., zach. 
Ostatnia kw. V 16 15 
Nów Y 23 5 
Pierwsza kw. V 30 6 

Odległość l Srednica Księżyca tarczy od Ziemi 
- -

h m l o 
' 

hm hm hm o hm hm hm o hm hm 
V l 9 091 +18.3 10 59 153 V11 16 55 -19.5 22 00 5 36 V 21 l 53 + 6.2 3 08 17 03 

2 10 00 +15.2 12 08 2 22 12 17 46 -21.2 22 57 6 14 22 2 51 +11.4 3 35 18 30 
3 10 48 +n.5 13 16 2 45 13 18 39 -22.0 23 47 7 Ol 23 3 50 +15.9 4 05 19 54, 
4 1134 + 7.4 14 23 3 05 14 19 33 -21.7 - 7 58 24 4 51 +19.4 4 44 21121 
5 12 19 + 3.1 15 29 3 23 15 20 28 -20.2 o 30 9 03 25 5 54 +21,4 5 31 2218 
6 13 03 -- 1.3 16 34 3 41 16 21 22 -17.7 l 04 10 15 26 6 55 +22.1 6 28 23 12! 
7 13 47 - 5.7 17 40 3 59 17 22 16 -14.2 l 34 1132 27 7 55 +21.3 7 34 23 531 

d h 
Naj w. V 7 51 29~4 
Naj m. V22 5 33.3 

l ..... 
CJl 

8 14 32 - 9.8 18 47 4 17 18 23 10 - 9.8 l 59 12 51 28 8 52 +19.3 8 43 -
9 1518 -13.6 19 53 4 39 19 o 04 - 4.7 2 23,14 13 29 9 45 +16.4 9 54 o 25 

10 16 05 -16.9 20 58 5 05 20 o 58 + 0.7 2 45 15 37 30 10 35 +12.8 1104 o 51 
31 1122 + 8.8 12 12 112 

-l 
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M aj 1963 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1963 

V. l " 
11 
21 
31 

v. l 
11 
21 
31 

l l h czasu 
środk.- europ. 

l a a 

Warszawa 

wsch. l zach. 

MERKURY 

hm o hm h m 
3 45 +22.6 4 37 20 55 
3 50 +21.2 4 13 2011 
3 32 +17.3 3 40 18 48 
3 21 +14.7 3 06 17 42 

Do polowy miesiąca widoczny wie-
czorem nad zachodnim horyzontem 
jako dość słaba gwiazda (około 
+2 wielkości). 

MARS 
9 13 +18.3 10 33 l 57 
9 29 +16.8 10 19 l 25 
9 46 +15.2 lO 06 o 52 

lO 04 +13.4 9 56 o 20 

Widoczny w pierwszej polowie 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa jako 
czerwona gwiazda około +1 wiel
kości. 

SATURN 

v. l l 2140 ,-15.0 l 2 04 
21 2143 -14.8 o 47 

VI. 10 21 43 -14.8 23 24 1

1120 
10 05 
8 47 

v. 3 
23 

VI. 12 

v. l 
11 
21 
31 

VI. 10 

Widoczny rankiem nad poludnio
wo-wschodnim horyzontem w gwia
zdozbiorze Wodnika (+l wielkości 
gwiazd.). 

a 

h m 
14 49.9 
14 47.7 
14 45.9 

l w połud. 
NEPTUN 

o 
-14 241 

-1415 
-1407 

hm 
23 41 
22 20 
21 00 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.). 

Planetoida l CERES 
lO 48.6 +22 26 19 49 
lO 51.8 +2113 19 13 
1057.2 +1950 1838 
1104.4 +1817 1805 
1113.2 +16 38 17 35 

Około 8.3 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej polowie nocy w gwia
zdozbiorze Lwa. 

l h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

wsch. l zach. 

hm 
o 33 
118 
2 03 
2 50 

WENUS 

o 
+ 1.7 + 6.3 
+10.7 
+14.7 

hm 
3 27 
3 09 
2 51 
2 36 

h m 
15 41 
16 11 
16 40 
17 11 

Wschodzi na godzinę przed Słoń
cem. Praktycznie niewidoczna. 

o 25 
o 33 
o 40 
o 47 

JOWISZ 
+1.5 3 19 
+2.3 2 45 
+3.1 2 08 
+3.8 132 

15 33 
15 07 
14 38 
14 10 

Pod koniec miesiąca wschodzi nad 
ranem, ale ginie w blasku wscho
dzącego Słońca. Praktycznie nie
widoczny, 

URAN 

10 14 l +11.8,12 12 l 
10 14 +11.8 10 53 
10 16 +11.6 9 37 

2 20 
l Ol 

23 39 
Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

a 

h m s 
11 05 59 
11 05 28 
11 05 43 

l o l w połud. 
PLUTON 

o 
+20 43~4 
+2o 39.2 
+20 30,1 

h m 
19 59 
18 40 
17 21 

Dostępny wieczorem w gwiazdo
zblasze Lwa, tylko przez wielkie 
teleskopy (15 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 4 WESTA 
11 26.1 +15 12 20 26 
1126.9 +14 28 19 48 
11 30.4 +13 26 19 11 
11 36.4 +12 10 18 38 
11 44.5 +lO 41 18 06 
Około 7.6 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej polowie nocy w gwia
zdozbiorze Lwa. 

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.1). 
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Z NASZYCH OBSERWATORIOW 

Gwiazda Nowa odkryta przezElis Dahlgren (Urania nr 3/63, str. 77) na 
pograniczu gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa, otrzymała ostatecznie 
miano Nova Herculis 1963. Na III str. okładki zamieszczamy serię obser
wacji spektroskopowych wykonanych w Obserwatorium UMK w Toru
niu-Piwnicach. 

A - widmo N Her 1963 uzyskane w dniu 14. III.1963 przy pomocy 
astrografu Drapera z pryzmatem obiektywowym 12° i siatką dyfrakcyjną. 
Obserwator: A Woszczyk. Dobrze widoczne szerokie linie emisyjne wo
doru, ograniczone od strony fioletowej widma ciemnymi liniami absorbcyj
nymi. 

B - ewolucja widma N Her 1963 w okresie od 26. II. do 28. III. br. Ma
teriał obserwacyjny uzyskany przez zespól obserwatorów - A. Burnicki, 
R. Glębocki, W. Iwanowska, J. Smoliński, A. Woszczyk - przy pomocy 
teleskopu Schmidta-Cassegraina. Widoczne dopplerowskie przesunięcie 
ciemnych prążków absorpcyjnych wodoru - serii Balmera, względem 
odpowiednich prążków w typowym widmie klasy A (ostatnie u dołu), 
spowodowane znaczną prędkością ekspansji otoczki Nowej - rzędu 
1000 km/sek. 

C - Widmo komety Ikeya (1963a) sfotografowane w dniu 17. III.1963 
przy pomocy malej kamery Schmidta z pryzmatem obiektywowym Zeissa 
o kącie łamiącym 10°. Dobrze widoczne typowe dla widm kometarnych 
pasma C2 oraz nakładające się na nie krótkie pasma NH2• 

A. s. 

ERRATA - W notatce A. Marksa na str. 122 Uranii nr 4/ 63 - 3 wiersz od dołu
wkradła się omylka. Dokiadność pomiaru prędkości światła wynosi oczywiścle 
±3 misek, a nie jak podano w notatce ±3 ml Również w tym samym numerze, 
w artykule J. Mergentalera ,;Aktywność Słońca w r. 1962" chochlik drukarski po
przestawia! wiersze zmieniając sens zdania na str. 110, za co gorąco przepraszamy 
Autora i Czytelników. 

INFORMACJE O ODDZIALACH P. T. M. A. 
Ma-j 1963 r. 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom Kultury. 
Białystok - Ul. Killńskiego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej. Pokazy nieba 

odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr 5591 wewn. 61. 
Częstochowa. Obserwatorium Astronomiczne w Parku Staszica nieczynne z po

wodu remontu. Korespondencje: Al. Pokoju 4 m 62. 
Dąbrowa Górnicza - Siedziba Oddziału przy ul. Okrzei 15 (Zofia Piaskowska). 

Sekretariat czynny w czwartki od godz. 19-20. Pokazy nieba po uprzednim 
uzgodnieniu w Sekretariacie. 

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. 10-go Lutego 24, w biurach Polski 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 sekretariacle 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 (tel. Zabrze 3301 wewn. 155). 

Jelenia Góra - Siedziba Oddziału w Szkole Rzemiosł, ul. Obrońców Pokoju 10. 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 8-15. 

Jędrzejów - Ludowe Obserwatorium Astronomiczne. Rynek 8, teJ. 78. Pokazy 
nieba i zwiedzanie zbiorów gnomicznych dla wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonicznie na umówiony termin. 

Katowice - Szopena 8, m. 3, z list. Cezarego Janiszewskiego. 
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Kraków - Siedziba Oddziału przy ul. Solskiego ~o. I p. Sekretariat i biblioteka 
czynne w każdy poniedziałek 1 czwartek w godz. 18-20. W sali odczytoWej 
na m p. (otwartej od godz. 18) w każdy poniedziałek zajęcia wg programu: 
1-szy poniedziałek m-ea - "Wieczór nowości astronomicznych", 2 1 4-ty -
Wybrane zagadnienia z astronomii (odczyt), 3-ci - Budowa teleskopu (pra
cownia). Sekcja obserwacyjna prowadzi seminaria w pierwszy czwartek m-ea 
o godz. 18. 

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 1 świąt, po uprzednim zgłoszeniu. 

Lódź - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Traugutta 18, pokój 511, 
teł. 250-02. Sekretariat 1 biblioteka czynne w poniedziałki i czwartki 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 komunikatów 
w prasie (poniedziałki). Teleskopowe pokazy nieba wg zgłoszeń. 

Nowy Sącz - Siedziba Oddziału w lokalu własnym przy ul. Jagiellońskiej 50a, 
teJ. M-52. Sekretariat czynny w poniedziałki, środy 1 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, teł. 24-74 
(W. Radziwonow!cz). Zebranta wraz z odczytami 1 pokazami nieba - raz 
w miesiącu na Zamku. Pokazy dla wycieczek po uprzednim zawiadomlentu 
telefonicznym. 

Opole - Siedziba w lokalu własnym przy ul. Strzelców Bytomskich 3, Woj. Dom 
Kultury, pokój 45. Sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Pokazy 
nieba w kopule obserwacyjnej na tarasie Miejskiego Pałacu Młodzieży. 

Ostrowlec Sw!ętokrzyskl - Siedziba Oddziału w lokalu własnym w Zakładowym 
Domu Kultury, Al. l-go Maja, m piętro. 

Oświęcim - ul. Wł. Jaglelly 12. Pokazy nieba odbywają się w katdą bezchmurną 
środę od godz. 19-tej w pawilonie PTMA, za uprzednim porozumlentem się 
z T. Szufą- Oświęcim, ul. Młyńska 7. 

Poznafl - 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 
S7lltlerska. Publlczne pokazy nieba w katdy bezchmurny wiec>.ór wtorkowy 
1 czwartkowy na terenie Dostrzegalni P. T. M. A. w Parku !m. Kasprzaka. 

Szczecin - Siedzibą Oddziału jest Katedra Fizyk! Polltechn!k! Szczecińskiej, 
Al. Piastów 19, pokój 206, teł. 470-91, wewn. 276. Pokazy nieba odbywają się 
w środy lub czwartki (zaletn!e od pogody) po uprzednim porozumleniu slę 
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 teł. 2586. 

Torufl - Sekretariat czynny w czwartki l soboty w godz. 18-20 (ul. J. Nowic
ktego 39/45, p. M. Kędz!erska). Odczyty l zebranta w poniedziałki o godz. 18 
w eon. Maxlmum UMK. Pokazy nieba po uprzednim uzgodnieniu w sekre
tariacie. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie ł. Sekretariat i Sekcje są czynne we wtorki, 
czwartki l soboty w godzinach 18-21, biblioteka czynna w czwartki. Pokazy 
nieba w dni powszednie w katdy pogodny wieczór. Odczyty w pierwszy 
czwartek po piętnastym. 

Wrocław - Siedziba Zarządu Oddziału - ul. Plotra Skargi 18a (Wzgórze Party
zantów) teł. 347-32. Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 9-11 l 18-19. 
Public:me obserwacje nieba w katdy pogodny dzień. Pokazy Planetarium 
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 

Redaguje kolegium: M. Kiblński, M. Mazur, J. Mietelski, A. Słowili:, E. Szeligie
wicz. Red. techn.: A. Cichowicz. Adres Redakcji: Kraków, ul. Solskiego 30/8, 
teJ. 538-92. Rada Redakcyjna: Wł. Zonn (przew.), J. Gadomski, A. Piaskowski, 
K. Rudnicki. Wydawca - Polskle Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd 
Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena 1 egz. 6 zł, 
dla Członków PTMA - w ramach składki: 60 zł rocznie. Druk - Krakowska Dru
karnia Prasowa, Kraków, Wieiopole l. Zam. 678/63. F-Nakład 3.300egz. Ark.druk. 2. 
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Od góry: widmo Nowej Herkulesa 1963, ewolucja widma N Her 1963, widmo 
komety Ikeya - 1963a, wg obserwacji wykonanych w Obserwatorium UMK, To
ruń-Piwnice (patrz notatka na str. 159). 

Wygląd komety Ikeya (1963a) wg rysunku A. Słowika (do notatki w dziale 
obserwacje). Olugość warkocza: około 2°. 

IV str. okładki - aparatura odbiorcza i kallbracyjna dla obserwacji radio
astronollllcznych w pasmach 127 1 327 Me/s - Obserwatorium UMK, Toruń-Piwnice. 
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Czteroczęściowa klepsydra 
średniowieczna (z lewej) 
oraz nowoczesna centrala 
zegarowa z zegarem kwar
cowym (u dołu) - kontrast 
dwu epok w dziedzinie 
pomiaru czasu, (wystawa 
o czasie w Chorzowskim 
Planetarium, fot. E. Feser). 

I str. okładki - Fotogra
fia astrolabium przestrzen
nego na wystawie w Cho
rzowie. źródło światła 

umieszczone w biegunie da
je na płaskim ekranie efek
towny a zarazem poucza
jący obraz (fot. E. Feser). 



URANIA 
MIESIĘCZNIK P O l S K l E G O T O W A R lYST W A 

MIŁOŚNIKÓW ASTR OHOMil 

ROK XXXIV CZERWIEC 1963 Nr B 

Spis treści 

L. Zaj d ler: Zadania i organizacja służby 
czagu w Polsce. - J. Salabun: Czas i jego 
porrUar w rozwoju dziejowym. - Nasze wy
wiady: Prof. Dr J. Witkowski. - Kronika.
Kronika PTMA. - z historii polskiej astro
nomii (Krakowskie sygnały czasu). - z ko
respondencji. - To i owo. - Instrumenty , 
astronomiczne (Największy teleskop s łonecz
ny na świecie. Australijska kamera słonecz
na.) - Obserwacje (Zmiany jasności gwiazdy 
Y CVn.) - Kalendarzyk astronomiczny. 

Contcnts 

L. Zajdler: The Alms and the Organlza
tion of the Time Service in Poland. - J. sa
tabun: Time and its measurement in the 
historical development. - Our Interviews: 
Professer Dr J. Witkowski. - Chronicie. -
Chronicle of PTMA. - From the HJstory 
of Polish Astronomy (Time signals in Cra
cov). - Correspondence. - Miscellaneous. -
Astronomlcal Instruments (The Greatest So
lar Telcscope of the World. Australlan Solar 
Camera.) - Observations (Light Variations 
of Y CVn). - Astronomical Ephemerls. 

Co~cplKanuc 

JI. 3alł.z~nep: 3a.z~aHHfi H opraHH3al.IHfi 
CJiy}i{fibr BpeMeHH B rron bwe. - IO. Cana
óyH: BpeMa H ero 113MepenHe B 11CTOPH'le
CKOM pa3Bl4Tl414. - HaWI4 HHTCPBbiO: IlpO
<j)eccop IO. B14TKOBCKI4ił. - X;JOHnKa. -
XponMKa IloJibCKoro 06r.u;ecTBa JIJOónTenelł 
ACTPOHOMI414. - H3 I<CTOPI<I< IIOJibCKOfl acTpO
HOM1414 (KpaKOBCKI<C C14rHaJibi BPCMCIUI). -
H3 KoppecnOHJICHI.II<I<. - To I< dL - AcTpo
HOMI<'ICCKI<e 11HCTPYMCHTbi (CaMbiił ÓOJibWOił 
COJIHC'!Hbi/ł TeJleCKOli B MJ<pe. ABCTpaJII<ił
CKaa COJIHC'!Haa KaMepa). - HaóJIIOJICHI<fl 
(IIepeMeHbl ónecxa 3BC3Jibi Y CVn).- AcTpo
HOMH'ICCKHił KaJTeHJiapb. 

* 
" TEMPUS OMNIUM RE

RUM IMPERATOR" - glosi 
haslo wystawy o czasie w Cho
rzowskim Planetarium; d.ru.ku
jemy przeto obszerny artykul 
o tej wystawie, będącej nie 
tylko dla Sląska dużym wy
darzeniem kulturalnym. Nato
miast o tym jak wygląda "re
zydencja imperatora" - i nie 
tylko o tym - mówi profesor 
dr JOZEF WITKOWSKI w na- . 
szym wywiadzie, na którą to 
wypowiedź zwracamy uwagę 
Czytelników, oraz dr LUDWIK 
ZAJDLER w swym artykule 
o organizacji slużby czasu 
w Polsce. 

W ramach imprez inicjo
wanych i organizowanych przez 
Zarząd Glówny PTMA i Re
dakcję Uranii, oglaszamy akcję 
ZACMIENIE KSIĘZYCA, ape
lując do Czytelników o wzięcie 
w niej czynnego udzialu, zaś 
posiadaczom kamer fotogra
ficznych zwracamy uwagę na 
nasz konkurs fotograficzny. 

Obradującemu w Warsza
wie COSP AR-owi (Komitet do 
Spraw Badania Przestrzeni 
Kosmicznej) życzymy pomyśl
nego rozwiązywania proble
mów kosmicznych. Zagadnie
niom tym i sprawozdaniu 
z obrad poświęcimy następny 
numer Uranii. 



162 URANIA 

LUDWIK ZAJDLER- Warszawa 

ZADANIA I ORGANIZACJA SŁUZBY CZASU W POLSCE 
"Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym 

wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywo
dem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są 

zastosowane do użytku narodów" 
(Stanisław Sta•szic) 

S łużbą czasu do niedawna zajmowały się wyłącznie obserwa
toria astronomiczne. Dla celów praktycznych - życia co

dziennego i techniki - wystarczała zazwyczaj dokładność mi
nuty, rzadziej - sekundy, jedynie w dziedzinach tak związa
nych z astronomią jak geodezja, zachodziła potrzeba zmijomości 
ułamka sekundy: jednej dziesiątej, czasami jednej setnej. Ty
sięczne części sekundy notowano wprawdzie, ale głównie w tym 
celu, aby przy ostatecznym rachunku było co skreślać. 

Od czasu wynalezienia telegrafu bez drutu szereg stacji na
daje w określonych porach dnia radiosygnały czasu według 
zegarów kontrolowanych przez obserwatoria astronomiczne. Do
kładność tych sygnałów stale wzrasta: przed 50 laty błędy sy
gnałów wynosiły często kilka dziesiątych sekundy, obecnie nie
które stacje utrzymują systematycznie dokładność kilku tysięcz
nych. Dla celów naukowych poprawki sygnałów są publikowane. 
Przeglądając miesięczne biuletyny Międzynarodowego Biura 
Czasu widzimy nie tylko postęp w postaci systematycznego 
zmniejszania się błędów sygnałów, lecz również postęp w meto
dach ich odbioru. Początkowo publikowano poprawki z dokład
nością jednej setnej, następnie przez szereg lat- jednej tysięcz
nej sekundy, od dwóch lat podawane są z dokładnością czterech 
znaków dziesiętnych. 

Do wzrostu dokładności przyczyniła się niewątpliwie nowa 
gałąź techniki -elektronika, dzięki której do dyspozycji obser
watoriów stanęły zegary kwarcowe i wspaniałe środki do reje
stracji sygnałów czasu, jak również urządzenia pomocnicze przy 
instrumentach obserwacyjnych. 

Gdy mówimy o ciągłym wzroście dokładności, o uchybieniach 
zegarów i sygnałów rzędu dziesięciotysięcznych sekundy, na
suwa się pytanie, czy taka dokładność jest rzeczywiście po
trzebna i komu przydatna. Czy nie jest to tylko "czczym 
rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą"? 

Pytanie takie może zadać nie tylko laik, ale i astronom. 
W przeważającej większości problemów, jakimi zajmują się dziś 
astronomowie, dokładność taka jest absolutnie zbędna. Jedynie 
drobny odsetek zawodowo pracujących astronomów przywią
zuje wagę do tego zagadnienia i to tylko ci, których zaintere
sowanie nie sięga do odległych mgławic, a ogranicza się do na-
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szego układu planetarnego. Jeszcze ściślej mówiąc - do układu 
trzech ciał niebieskich: Słońce, Księżyc, Ziemia. Ciała niebieskie 
spoza naszego układu planetarnego są dla astronoma zajmują
cego się służbą czasu jedynie świecącymi punktami na sferze 
niebieskiej, pomocnymi przy obserwacjach, jak latarnie morskie 
dla nawigatora na statku. Większość astronomów, szczególnie 
astronomów młodego pokolenia, odżegnuje się od tego problemu 
oceniając go jako nieciekawy i w zasadzie teoretycznie rozwią
zany, prowadzący jedynie do ustalenia pewnych jeszcze niezu
pełnie poznanych, drobnych ruchów Ziemi. Stosunek astronomii 
do elektroniki traktuje jako stosunek klienta do dostawcy nowo
czesnych środków obserwacji. 

Z punktu widzenia ogólnego postępu nauki i techniki stosu
nek tych dwóch dziedzin przedstawia się inaczej. Spontaniczny 
rozwój radiokomunikacji w ciągu ostatnich trzydziestu lat wy
maga wręcz odwrotnego ustawienia tych dziedzin przy organi
zacji nauki i techniki. Klientem jest teraz radiokomunikacja, 
a że "klient nasz -pan nasz" , astronomiczna służba czasu musi 
dostosować się do wymagań odbiorcy. A więc przede wszystkim 
sprawa dokładności "na bieżąco" . 

Opracowania ast ronomiczne, oparte zazwyczaj na wielolet
nich obserwacjach, trwają latami. Roczne opóźnienie w opubli
kowaniu poprawek sygnałów nie stanowi dla astronoma ani dla 
geodety wielkiej przeszkody . Radiotechnik natomiast , dokonując 
pomiaru częstotliwości musi znać dokładność ,,bazy czasowej" 
natychmiast. A i dokładność tej "bazy" musi być większa niż 
w praktyce astronomicznej. Dla celów astronomicznych i geode
zyjnych dopuszcza się tolerancję epoki (daty) i przedziałów cza
sowych rzędu tysięcznej sekundy. Przyjmując dla zaokrąglenia 
sekundę jako jedną stutysięczną część doby (zamiast 1/86400), 
tolerancji 0,001 sek odpowiada l · lQ- 8 jako tolerancja wyrażona 
w liczbach względnych. W telekomunikacji natomiast dziś za
kłada się dokładność względną l · l0- 10, przewidując wzrost wy
magań w ciągu nadchodzących 20 lat do l· 10- 14, a więc o sześć 
znaków dziesiętnych większą (milion razy dokładniej) , niż jest 
to w stanie dać dziś astronom! 

Jak z przytoczonych liczb widać, już dziś tradycyjna astro
nomiczna służba czasu nie wystarcza w zakresie dokładności. 
Zagadnienie zorganizowania nowoczesnej służby czasu stało się 
jedną z najważniejszych potrzeb techniki. Na temat ten odbyło 
się wiele konferencji krajowych i międzynarodowych, obok 
istniejących od dawna komisji przy Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej i Geodezyjnej powstały nowe organy koordy
nujące, wśród których najżywszą działalność przejawia Między-
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narodowy Komitet Doradczy do spraw Radiokomunikacji (CCIR) 
przy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej*). Jednym 
z pierwszych zadań CCIR jest zapewnienie na drodze międzyna
rodowych zobowiązań emisji radiowych sygnałów wzorcowych 
czasu i częstotliwości tak, aby dotarły bez przeszkód do każdego 
użytkownika w każdym miejscu na Ziemi i w przestrzeni mię
dzyplanetarnej. 

O wadze, jaką do tego zagadnienia przykłada Nauka Polska, 
świadczy fakt, że pierwszy zeszyt nowego wydawnictwa perio
dycznego "Problemy Telekomunikacji", liczącego 190 stron dru
ku, poświęcony został właśnie problemowi służby czasu**). De
zyderat zorganizowania "państwowej służby czasu" zgłoszony 
został już przed paru laty na różnych konferencjach międzyre
sortowych pod egidą Polskiej Akademii Nauk. 

Należy tu zwrócić uwagę na terminologię, pod którą się kryje 
coś więcej niż sprawa słownictwa. W wydawnictwach Między
narodowej Unii Telekomunikacyjnej przez ,.służbę czasu i czę
stotliwości wzorcowych" rozumie się służbę , zapewniającą odbiór 
sygnałów z wymaganą dokładnością, nie postulując bynajmniej, 
że źródłem dokładnego czasu mają być obserwacje astrono
miczne. My, astronomowie, rozumiemy to nieco szerzej. W na
szym pojęciu służba czasu stanowi całokształt czynności zwią
zanych z astronomicznym wyznaczaniem, konserwacją (przy 
użyciu zegarów) i dystrybucją czasu, w których nadawanie sy
gnałów stanowi zaledwie fragment czynności (dystrybucja), i to 
na dodatek czynności, które jako przeznaczone dla użytkowni
ków nie-astronomów, do nie tak dawna były trochę lekcewa
żone. "Fragment" ten dla telekomunikacji stanowi dziś istotę 
rzeczy, a wobec "zacofania" astronomów, cała astronomiczna 
służba czasu jest przez nich lekceważona. Toteż fizycy i radio
technicy poszukują dziś nowych dróg i dążą do całkowitego wy
eliminowania usług astronomów, opartych na obserwacjach 
w świecie makrokosmosu, i zbudowania własnego wzorca czasu, 
opartego na zjawiskach ze świata mikrokosmosu, dostępnych 
do obserwacji w laboratoriach "ziemskich". W tym kierunku 
prowadzone są badania także w kraju, przejawiające się w kon
strukcji tzw. zegara atomowego. 

*) Autor jest przewodniczącym krajowej VII Komisji Studiów CCIR, 
zajmującej się sprawą czasu i częstotliwości. 

**) "Problemy Telekomunikacji", Warszawa, Wydawnictwa Komuni
kacji i Łączności, 1962, zeszyt l pt. "Współczesna służba czasu i częstotli
wości wzorcowych" (praca zbiorowa). 
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Zegar atomowy ma być dla techniki w przyszłości jedynym 
źródłem miary czasu. Już dziś w niektórych postanowieniach 
Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej zamiast używać po
jęcia czas efemeryd lub czas uniwersalny UT2, mówi się "czas 
odmierzany w jednostkach odpowiadających 9 192 631 770 okre
som drgań zegara cezowego". Należy jednak pamiętać, że liczba 
ta ustalona jest na drodze porównań czasu "atomowego" z cza
sem "astronomicznym" i obarczona może być błędem około 20 
okresów. Mając to na uwadze, Jedenasta Generalna Konferencja 
Miar w r. 1960 ustaliła, że jednostką czasu jest sekunda czasu 
efemeryd według definicji ustalonej przez Międzynarodową 
Unię Astronomiczną , dopuszczając jednocześnie stosowanie 
wzorców atomowych jako odtwarzających tę jednostkę z bardzo 
dużą dokładnością, nieodzowną dla potrzeb wyższej metrologii. 
Uchwałą tą zacieśniono współpracę między astronomią i tech
niką. 

W celu realizacji tej uchwały w naszym kraju nawiązana zo
stała już współpraca między astronomami i technikami. W bu
dowie są u nas dwa zegary atomowe, cezowy (Instytut Podsta
wowych Problemów Techniki PAN w Warszawie) i amoniakalny 
(Instytut Fizyki PAN w Poznaniu) , które oddane będą w naj
bliższych latach do użytku w służbie czasu. My, astronomowie, 
rozumiemy oczywiście służbę czasu "w szerszym znaczeniu", 
włączając tu również (a może przede wszystkim?) badania nad 
nierównomiernością ruchu wirowego Ziemi, teorię ruchów Księ
życa i inne zagadnienia teoretyczne, ale głównym celem "pań
stwowej służby czasu" jest zabezpieczenie emisji dokładnych 
sygnałów czasu i częstotliwości wzorcowych. 

Od kilku lat niektóre instytucje korzystają już z wzorcowych 
częstotliwości przekazywanych drogą kablową ze Stacji Szero
kościowej PAN w Borowcu (instytucje na terenie Poznania) lub 
z Głównego Urzędu Miar (Warszawa i okolice). Czynione są już 
przygotowania do uruchomienia regularnych emisji radiowych, 
z wykorzystaniem centralnej stacji radiofonicznej w Warszawie, 
nadającej na częstotliwości 227 kHz. Przewiduje się także nada
wanie wkrótce pełnych serii sygnałów czasu z Głównego Urzędu 
Miar w miejsce dotychczasowych "skróconych" do sześciu kro
pek. Wystąpienie z takimi sygnałami na arenę światową wymaga 
jednak zabezpieczenia dokładności i kontroli, a więc pewnego 
okresu przygotowawczego. 

Najlepiej nawet zorganizowana krajowa służba czasu nie 
może zabezpieczyć wymaganej obecnie dokładności emisji sy
gnałów wzorcowych. Jedynie powiązanie ze sobą wyników ob
serwacji astronomicznych i porównań zegarów w różnych czę-
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ściach Ziemi, porównań dotychczasowych przez systematyczny 
odbiór wielu radiosygnałów czasu, pozwala na stworzenie mię
dzynarodowego wzorca czasu -- fikcyjnego "średniego" zegara 
wszystkich obserwatoriów-- którego chód realizuje skalę czasu 
zbliżoną do czasu efemeryd. Włączenie się "państwowej służby 
czasu" do służby międzynarodowej (na razie tylko Stacja Szero
kościowa PAN współpracuje z Międzynarodowym Biurem Czasu) 
będzie stanowiło -- mówiąc słowami Staszica -- zastosowanie 
do użytku narodów tej dziedziny naszej nauki. 

JOZEF SALABUN -- C h orz ó w 

CZAS I JEGO POMIAR W ROZWOJU DZIEJOWYM 

T emu zagadnieniu poświęcona jest wystawa w Planetarium 
Śląskim. Otwarcie jej odbyło się dnia 2 kwietnia br., a przy

gotowania do niej trwały dwa lata. W skład Komitetu Organi
zacyjnego wchodziły poważne Instytucje naukowe i państwowe 
z całej Polski, zainteresowane tą problematyką a to: Główny 
Urząd Miar w Warszawie, Obserwatorium Astronomiczne Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Astronomii 
Uniwersytetu we Wrocławiu, Astronomiczna Stacja Szeroko
ściowa PAN w Borowcu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Muzea Narodowe w Krakowie, Poznaniu i Warsza
wie oraz Muzeum Śląskie we Wrocławiu, Muzeum Techniki 
NOT w Warszawie, Centralne Laboratorium Aparatów Pomia
rowych i Optyki w Warszawie oraz Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie, które jako 
inicjator tej imprezy --przyjęło na siebie obowiązki kierownic
twa organizacyjnego. 

Wystawa ta ma charakter problemowy dotyczący wyznacza
nia i odmierzania czasu. Podstawę tej specjalności stanowią 

trwające wiecznie ruchy periodyczne. Do takich ruchów należą 
naturalne ruchy Ziemi, a to obrotowy i postępowy, względnie 
ich odzwierciedlenie na sferze niebieskiej. Okresowość wystę
puje także w periodycznych ruchach kolebnika, w ruchu waha
dłowym i w oscylacjach balansu, a także w drganiach płytek 
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kwarcowych i ruchach oscylacyjnych atomów. Te wszystkie zja
wiska stanowiły i stanowią podstawę działania wszelkich czaso
mierzy. Naturalnym zegarem wzorcowym jest Ziemia, zaś miarą 
czasu jest kąt godzinny prawdziwego lub średniego Słońca, 
a także punktu równonocy wiosennej, jeśli idzie o czas gwia
zdowy. Pozorny ruch dzienny Słońca średniego wzięto za pod
stawę do określenia naturalnej jednostki miary czasu, a to śred
niej doby słonecznej. Stąd wywodzi się definicja średniej se
kundy słonecznej , która jest równa 1/86400 średniej doby sło
necznej. 

Wyznaczony z obserwacji astronomicznych czas uniwersalny 
nie upływa jednostajnie ze względu na drobne zakłócenia w ru
chu obrotowym Ziemi, wobec tego wynikła potrzeba wyznacza
nia czasu nie na podstawie kąta godzinnego Słońca , lecz na 
podstawie pozycji Słońca, a to jego długości ekliptycznej (efe
merydy). Ruch Słońca na sferze niebieskiej daje się obliczyć 
dokładnie, gdyż odbywa się on zgodnie z drugą zasadą dynamiki. 
Czas efemeryd zatem jest czasem fizycznym, newtonowskim 
i dlatego właściwymi zjawiskami do pomiaru jego są ruchy 
orbitalne plane~ dookoła Słońca lub satelitów dookoła ich pla
net. Czas efemeryd otrzymuje się z czasu uniwersalnego przez 
uwzględnienie odpowiednich poprawek na ruchy biegunów 
i okresowe wahania w ruchu obrotowym Ziemi. Uznawana do 
niedawna definicja sekundy jest z tych względów obecnie nie
wystarczająca, wobec zmiennej długości doby. W 1955 roku 
wprowadzono nową definicję jednostki czasu, według której 
"jednostką czasu jest jedna sekunda równa 1/31556925,975 czę
ści roku zwrotnikowego epoki 1900,0. Jest to sekunda czasu 
efemeryd". Pozwolę sobie tutaj na żart, gdy stwierdzę, że wpro
wadzenie czasu efemeryd przewidział już Boy-Żeleński w swo
ich "Słówkach", pisząc "by nie było ambarasu, wzięto rok za 
miarę czasu". 

Cykliczność naturalnych zjawisk pozornego ruchu Słońca 
dała w zaraniu dziejów podstawę do zbudowania zegarów sło
necznych, poce:ątkowo w postaci pionowych prętów zwanych 
gnomonami, a później z polasem pochylonym do poziomu pod 
kątem równym szerokości geograficznej miejsca obserwacji 
i równoległym do osi ziemskiej. Na tej zasadzie powstały różne 
rodzaje zegarów słonecznych, a to równikowe, poziome i pio
nowe. Rodzaj ich zależał od położenia ściany, na którą padał 
cień polosu. Na zasadzie stałej częstotliwości działają - jako 
regulatory w zegarach mechanicznych - kolebnik, wahadło, 
balans z wychwytami, później zegary elektryczne synchroniczne, 
zegary kwarcowe i atomowe. Generator podstawy czasu w oscy-
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lografie elektronowym działa również na zasadzie częstotliwości 
i dlatego oscylograf ma zastosowanie w wyznaczaniu odległości 
na podstawie echa odbitych fal elektromagnetycznych (rada
rowych). 

Problem częstotliwości w różnych dziedzinach zjawisk, amia
nowicie mechaniki, elektryczności i atomistyki stanowi pod
stawę pomiaru czasu i jest na wystawie konsekwentnie i syste
matycznie wyeksponowany. W tym celu zgromadzono ponad 
300 ciekawych oryginalnych eksponatów oraz pomysłowych mo
deli dydaktycznych. Wystawa obejmuje 10 działów, a każdy 
z nich stanowi zwartą całość dydaktyczno-naukową. 

1. Niebo - jako zegar i kalendarz 

Obserwacje heliakalnego wschodu Syriusza, kalendarz egip
ski, piękny, wyryty w metapleksie fluoryzującym Zodiak z Den
dery, gnomony, menhiry, wprowadzają widza w epokę tajemnic 
nieba oglądanego przez Egipcjan. Położenie Słońca, Księżyca 
i różnych konstelacji gwiazd na sferze niebieskiej, ilustrują na
leżycie temat tego działu i wprowadzają widza w problematykę 
kalendariagrafiL Projekt kalendarza światowego uzupełnia treść 
tego działu, a piękny model tellurium-zodiak, tłumaczy te zja
wiska ze stanowiska heliocentrycznego układu planetarnego. 

2. Czas w ukladzie słonecznym 

Okresowość zaćmień Słońca oraz jego aktywności 1 JeJ na
stępstw, prawa rządzące ruchem ciał układu słonecznego, wy
eksponowane za pomocą plansz, modeli planet i nomogramu -
stanowią treść tego działu. 

3. Problem czasu 

Czas gwiazdowy, prawdziwy i średni słoneczny, czasy stre
fowe składają się na treść tego działu. Oryginalne zegary cza
sów strefowych, mapa czasów strefowych, a także specjalnie 
skonstruowany elektryczny synchroniczny zegar strefowy, mo
del wahądła Foucault'a, który równocześnie demonstruje różnice 
pomiędzy prawdziwą dobą słoneczną a dobą gwiazdową- wy
jaśniają istotę problematyki tego działu. 

4. Dawne narzędzia do wyznaczania czasu i obserwatoria 
astronomiczne 

Rekonstrukcje laski Jakuba, kopernikowskich przyrządów: 
triquetrum, kwadrantu i astrolabium oraz horometru do okre
ślania godzin nocnych, plansze tłumaczące działanie tych narzę
dzi, obrazy dawnych obserwatoriów astronomicznych z ich wy
posażeniem - budzą wielkie zainteresowanie wśród zwiedza
jących. 
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5. Gnomonika 
Eksponaty tego działu są szczególnie interesujące. Modele 

gnomonów i różne rodzaje zegarów słonecznych, pierścienie 
i kompasy słoneczne, wieczyste kalendarze, klepsydry, zegary 
oliwne i ogniowe - emocjonują zwiedzających. Słynne astrola
bium arabskie z 1482 roku oraz specjalnie skonstruowany rzut
nik do przestrzennego astrolabium (pierwsza strona okładki), 
tłumaczy budowę i działanie tego uniwersalnego przyrządu 
astronomicznego, a uzupełnia je znakomicie model sfery armi
larnej w kształcie kuli z matapleksu, z której elementy sfery 
rzutowane są na płaszczyznę styczną w biegunie, za pomocą 
różnokolorowych nitek jako promieni rzutujących, wyznaczają
cych na tej płaszczyźnie podstawowe koła układu horyzontal
nego i równikowego. Niezmiernie pouczającym jest również 
model gnomonu z rozpiętym łukiem, po którym przesuwa się 
sztuczne słońce, a koniec cienia tego gnomonu zakreśla hiperbole 
różne w każdym miesiącu. Zainteresowanie budzą również kom
pasy słoneczne, działające na tej samej zasadzie, co zegary sło
neczne. Okazuje się, że zegary słoneczne nie stanowią obecnie 
tylko ozdoby parków czy muzeów, ale spełniając rolę kompa
sów słonecznych, oddają duże usługi w wyprawach naukowych 
w okolice podbiegunowe. Kompasu słonecznego używał Amund
sen a także amerykańska armia w czasie działań wojennych 
w Afryce. 

6. Zegary mechaniczne 
W dziale tym defilujemy przed zegarami mechanicznymi 

z napędem grawitacyjnym i sprężynowym, z różnymi regulato
rami. Majestatyczny staruszek - najstarszy zegar wieżowy 
w Polsce, własność Muzeum UJ, uruchomiony w Planetarium, 
ogłasza- jak dawniej biciem w gong- pełne godziny. Zegary 
kaflowe, powozowe, ścienne, szafkowe, talerzowe, reprezentują 
style dawnych epok, kunszt zegarmistrzowski, a piękne kuranty 
delikatną muzyką wprawiają widza w zadumę. 

7. Zegary elektryczne 
W miarę postępu nauki i techniki rozwijają się również me

tody pomiaru czasu. Częstotliwość prądów zmiennych steruje 
działaniem tych zegarów. Pierwsze zegary elektryczne zasilane 
impulsami elektrodynamicznymi, zegary synchroniczne, astro
nomiczny Shortta, zegar kwarcowy oraz różne elektryczne· wy
łączniki czasowe - ilustrują to zagadnienie. 

8. Służba czasu 
Jak astronomowie wyznaczają czas - można dowiedzieć się 

przez dokonanie bezpośrednich obserwacji przy użyciu narzę
dzia przejściowego działającego w połączeniu z chronografem 
drukującym, który rejestruje czas obserwacji. Morska służba 
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czasu wyposażona w osobną centralę zegarową morską oraz 
sekstans, poucza zwiedzającego, w jaki sposób w nawigacji na 
podstawie wyznaczania czasu określa się położenie statku na 
morzu z obserwacji astronomicznych. 

9. Czas w nauce 
Co to jest czas jądrowy i atomowy oraz jak odmierzamy czas 

wstecz na podstawie zjawiska rozpadu promieniotwórczego pier
wiastków- informują nas odpowiednio wykonane plansze oraz 
zestaw liczników Geigera-Miillera. Służba czasu w sejsmologii, 
z sejsmografami, na których aparatura zarejestrowała "tąpnię
cia" i dalekie wstrząsy oraz zapisy parametrów różnych zjawisk 
meteorologicznych w czasie - stanowią treść tego działu. 

10. Czas w technice 
Centrala zegarowa z zegarami wtórnymi i zegarynką, stero

wane zegarem kwarcowym, ze schematem połączeń - nadają 
calości pełny wyraz (druga strona okładki). 

Ten ogólny przegląd wystawy pozwala Czytelnikowi wyrobić 
sobie wyobrażenie o wartości dydaktycznej tej imprezy, która 
zdobyła sobie uznanie i poparcie u najwyższych autorytetów 
państwowych i naukowych. Poparcia swego udzielił tej wysta
wie prezes Rady Ministrów Obywatel JózefCyranki e w i c z. 
Członek Rady Państwa i I Zastępca Przewodniczącego WRN 
w Katowicach, Obywatel Pułkownik Jerzy Z i ę t e k- otwie
rając tę wystawę, powiedział: " ... wystawa ta jest wielkim semi
narium o czasie ... " 

Prof. Dr Karol E s t r e i c h e r - profesor historii sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oświadczył: " ... jest to pierwsza 
wystawa, która znakomicie łączy nauki humanistyczne z przy
rodniczymi i można by jej dać tytuł ARS ET SCIENTIA ... " 
Prof. Dr Eugeniusz Rybka wyraził opinię, że treść wystawy 
odpowiada bardzo dobrze tematowi, a Prof. Dr Józef W i t k o w
s ki stwierdził, że wystawa ta imponuje swoją systematyczno
ścią, logicznym zestawem eksponatów i modeli i że jest lepsza 
niż te wystawy, które widział on za granicą, stałe i "ad hoc" 
zorganizowane. I w istocie tak ·jest, a to dzięki rzetelnemu 
wkładowi i ofiarnej pracy calego sztabu pracowników nauko
wych, którzy starali się należycie wyeksponować wszelkie war
tości dydaktyczne tak ze stanowiska naukowego, jak też i histo
rii sztuki, obok równie ważnych aspektów technicznych. Toteż 
hasło tej wystawy "TEMPUS OMNIUM RERUM IMPERA
TOR" należycie odzwierciedla jej cel i treść. 

*) Wystawa czynna jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków od 
godz. 9.00 do 19.00. Ze względu na dużą frekwencję Dyrekcja Planetarium 
prosi o wcześniejsze rezerwowanie terminu zwiedzania. 
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NASZE WYWIADY 

W numerze Uranii poswu~conym zagadnie
niom czasu chcemy przedstawić naszym Czytel
nikom obserwatorium, w którym sluźba czasu 
jest najistotniejszą częścią dzialalności: Astrono
miczną Stację Szerokościową P AN w Borowcu. 

Zwróciliśmy się przeto do dyrektora Zakladu 
Astronomii PAN i kierownika Stacji w Bo
rowcu - prof. dr Józefa Witkowskiego, z prośbą 
o udzieleni"! szeregu informacji o tej placówce. 

- Kiedy i w jakim celu utworzono Stację 
w Borowcu? 

- Historia powstania ASS PAN (Astronomiczna Stacja Szerokościowa 
Polskiej Akademii Nauk) sięga r. 1949. W listopadzie tego roku na kon
ferencji Astrometrycznej w Moskwie zapadła uchwała utworzenia w ra
mach współpracy polsko-radzieckiej Stacji Szerokościowej w okolicach 
Poznania i przy tym na szerokości Irkucka. Fakt, że różnica długości ge
ograficznej takich dwóch stacji wynosi prawie 90° (przy jednakiej szero
kości) zapewnia optymalne warunki dla wyznaczenia z obserwacji sze
rokości prowadzonych w tych punktach wspórzędnych x i y chwilowego 
bieguna Ziemi. Para takich Stacji umożliwia więc prowadzenie całkiem 
niezależnej służby ruchu biegunów Ziemi. 

Projekt utworzenia Stacji został zaakceptowany przez MSW, które 
też zamówiło w firmie Zeiss potrzebny do tego celu teleskop zenitalny. 
Z chwilą powstania PAN, sprawa budowy, organizacji i prowadzenia 
Stacji została przejęta przez Akademię. 

Miejsce pod Stacje zostało wybrane na płdn.-wsch. od Poznania w od
ległości 20 km od miasta, przy szosie Poznań-Kórnik . Stacja zajmuje 
10 ha ziemi, na której postawiono budynki: stacyjny, mieszkalny i gospo
darczy. Od płn.-zach. wiatrów chroni Stację modrzewiowy las. 

- Nazwa placówki sugeruje bardzo wąski wycinek badań obserwa
cyjnych; czy tak jest w istocie? 

Zakres działalności Stacji został ujęty bardziej szeroko, niż wynika to 
z samej nazwy. Problematyka badań naukowych Stacji obejmuje bo
wiem następujące punkty: l) Przemieszczenie osi obrotu wewnątrz Ziemi, 
2) Ruch wirowy Ziemi, jego okres i zmienność, 3) Przypływy skorupy 
Ziemi spowodowane grawitacyjnym działaniem Księżyca i Słońca. 

Badania dotyczące pierwszego zagadnienia sprowadzają się do obser
wacji zmian szerokości astronomicznej *) specjalnym narzędziem zwanym 
teleskopem zenitalnym. 

Jak wiadomo, oś Ziemi wykonuje niewielkie ruchy wewnątrz ciała 
Ziemi, co powoduje wędrówkę biegunów na jej powierzchni. Rozróżniamy 
ruch bieguna po kole z okresem 433 dni i ruch roczny po elipsie. Naj
większe odchylenie bieguna od średniego położenia dochodzi do 0".4. Ru
chy biegunów wykryte obserwacyjnie z końcem 19 w. są stale śledzone 
od r. 1900 na Stacjach międzynarodowej służby szerokości, rozmieszczo-

*) Szerokość astronomiczną otrzymujemy bezpośrednio z obserwacji; 
różni się ona nieznacznie od szerokości geograficznej. 
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nych wzdłuż równoleżnika +39° 8'. Przemieszczenia biegunów wywołują 
zmiany szerokości i długości. 

Miesięczne sprawozdania ASS są przekazywane do Central Bureau of 
the International Polar Motion Service w Mizusawa (Japonia) i do Mię
dzynarodowych Centrów Danych. ASS należy do zespołu 20 Stacji szero
kości należących do Service des Informations Rapides w Paryżu, brała 
również udział w Międzynarodowym Roku Geofizycznym. 

Problem ruchu wirowego Ziemi związany jest z długością doby gwia
zdowej i zmiennością tego okresu. Wymaga więc, postawionej na wyso
kim poziomie służby czasu. Obejmuje ona zarówno wyznaczenie czasu 
z obserwacji astronomicznych, jak i konserwację czasu w oparciu o bazę 
zegarową. Konieczne jest też nawiązanie własnych zegarów do zegarów 
innych służb czasu, przy pomocy radiowych sygnałów czasu. 

Już w pierwszych latach swego istnienia ASS uzyskała wysoką klasy
fikację w zespole 30 Obserwatoriów świata należących do Międzynarodo
wej Służby Czasu i dostarczających materiałów dla wyznaczenia defini
tywnego czasu do Bureau International de l'Heure (B. I. H.) w Paryżu, 

brała udział w wyznaczaniach długości prowadzonych w ramach MRG 
i kontynuuje je w programie MWG. Zestawienia wyników służby czasu 
ASS są przesyłane miesięcznie do Międzynarodowych Centrów Danych 
w Paryżu i Moskwie. 

Służba czasu oparta na zegarach kwarcowych stale kontrolowanych 
spełnia rolę służby częstotliwości. Ta ostatnia posiada zasadnicze zna
czenie dla przemysłu i techniki. Podawanie dokładnego czasu i częstotli
wości wchodzi w zakres zagadnień naukowych o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki i obronności kraju. Pod tym względem ASS odgrywa rolę 
najpoważniejszego ogniwa w zespole Instytucji powolanych do konserwa
cji wzorców czasu i częstotliwości. 

Zagadnienia przepływów skorupy ziemskiej {psz) spowodowanych gra
witacyjnym działaniem Księżyca i Słońca stanowią względnie nową gałąź 
geofizyki astronomicznej powstalej w drugiej polowie XIX stulecia, 
a w Polsce dotychczas nie uprawianej. Badania p. s. z. zazębiają się 

z obserwacjami szerokości poprzez zmiany nachylenia linii pionu i z tego 
głównie powodu zostały włączone do programu ASS. 

Do najbardziej znanych i obserwowanych przejawów p. s. z. należą: 
zmiany natężenia siły ciężkości oraz odchylenia linii pionu. 

Zmiany przepływowe przyspieszenia ziemskiego wywołane przez Księ
życ wynoszą maksymalnie 0.17 milligal, przez Słońce zaś 0.08 milligal 
(ziemskie przyspieszenie g 981 gal). Odchylenie linii pionu spowodo
wane Księżycem stanowi max. 0".02; odpowiednia wartość dla Słońca 
jest dwa razy mniejsza. Na skutek p. s. z. podnosimy się i opuszczamy 
max. 23 cm. 

Dla wyznaczenia zmian natężenia sily ciężkości służy czuły grawimetr, 
zaś odchylenia linii pionu wyznaczamy przy pomocy wahadeł poziomych. 
Wszystkie zjawiska związane z p. s. z. były przedmiotem intensywnych 
badań w czasie MRG. Brała w nich czynny udział ASS. 

Obecnie na całym globie ziemskim istnieje ponad 30 stałych stacji 
grawitacyjnych i wahadłowych. Centrala permanentnej komisji p. s. z. 
mieści się w Brukseli. 
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- Najistotniejszymi narzędziami pracy w Borowcu są teleskopy astr" 
metryczne i oczywiście zegary; jakie to są instrumenty? 

- Instrumentarium ASS jest specjalistyczne, odpowiadające proble
matyce Stacji. Sekcja szerokości dysponuje dwoma teleskopami zenital
nymi Zeiss'a o średnicy obiektywu 125 mm i odległości ogniskowej 
1750 mm, umieszczonymi w dwóch pawilonach o rozsuwalnych dachach. 
Dla kontroli azymutu narzędzi służą dwie miry położone w odległości 
292 m na pólnoc od samych teleskopów. 

Służba czasu prowadzona jest na dwóch narzędziach przejściowych 
Zeissa, typu załamanego, o średnicy obiektywu 100 mm i ogniskowej 
1000 mm. Narzędzia są zaopatrzone w mikrometry bezosobowe i posia
dają pólnocne i poludniowe miry. Pawilony są rozsuwalne tak, iż pod
czas obserwacji narzędzia znajdują się na wolnym powietrzu. 

Na bazę zegarową Stacji składają się trzy zegary kwarcowe konstruk
cji inż. Stanisława Cierniewskiego i zegar wahadłowy angielski Shortt. 
Pod względem dokładności zegary kwarcowe Stacji nie ustępują najlep
szym zegarom zagranicznych służb czasu. Stacja zaopatrzona jest w apa
raturę radiową i elektronową do odbioru radiosygnałów czasu i porów
nywania zegarów; na uwagę zasługuje chronograf drukujący systemu 
inż. St. Cierniewskiego. 

Instrumentarium służące do badania p. s. z. składa się z grawimetru 
Askania-Werke wypożyczonego z Zakładu Geofizyki PAN oraz z 4 wa
hadeł poziomych. Jedna para wahadeł jest własnej konstrukcji - są to 
wahadła podwójne typu Lettau o dużej czulości 0".002,mm. Pozostale dwa 
wahadła są to przerobione we własnym zakresie wahadła typu Tomas
chek'a. 

- Jaki jest personel placówki, w której prowadzi się tak ciąglą i od
powiedzialną slużbę? 

- Personel ASS sklada się obecnie z 5 pom. pracowników nauko
wych - dr M. Dobrzycka, dr I. Domiński, mgr W. Jakś, dr J. Moczko, 
dr S . Nowak, 3 naukowo-technicznych i 3 administracyjnych. 

W ciągu pięcioletniego okresu istnienia ASS, pracownicy Stacji ogło
sili drukiem, względnie złożyli w redakcjach pism naukowych ogółem 
37 prac. 

ASS posiada nowoczesną dostosowaną do problematyki Stacji biblio
tekę nieustannie rosnącą na podstawie wymiany publikacji. ASS rozsyła 
poza publikacjami, składającymi się z odbitek prac współpracowników 
Stacji: miesięczny Cyrkularz zawierający wyniki otrzymane zarówno 
przez służbę szerokości jak i przez służbę czasu oraz miesięczny Biuletyn 
podający częstotliwości wyznaczane przez własną służbę czasu. 

- Czy przewiduje Pan Profesor dalszą rozbudowę i chyba nieu
stanną modernizację obserwatorium? 

- Program rozwoju ASS idzie w kierunku zwiększenia personelu 
naukowego, obecnie zbyt szczuplego i liczbowo nie odpowiadającego nor
mom przyjętym naogól w Obserwatoriach. 

Koniecznym jest uzupełnienie i modernizacja instrumentarium Stacji 
przez zastąpienie wizualnych teleskopów zenitalnych i narzędzi przej
ściowych - fotograficznym teleskopem zenitalnym (PZT - photographie 
zenith tube) pozwalającym wyznaczać jednocześnie czas i szerokość. Dru
gim narzędziem byłoby astrolabium Danjona, jako kontrola PZT. Baza 
zegarowa winna być wzmocniona przez nabycie wzorca atomowego. 
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To są skromne, dyktowane troską o utrzymanie ASS na światowym 
poziomie, dezyderata obliczone na najbliższe pięciolecie. O dalszych per
spektywach nie ma celu mówić, nawet astronomowi, w naszych trudnych 
warunkach. 

- Na zakończenie jeszcze jedna prośba, już nie jako do kierownika 
Stacji w Borowcu, lecz najwybitniejszego w kraju znawcy problemu 
czasu: Jak przedstawi a się zagadnienie czasu w praktyce astronomicznej 
wobec różnych filozoficznych pojęć o czasie? 

- Problem czasu przewija się poprzez wszystkie formy świadomego 
bytu człowieka. Niestety, nie możemy dać ogólnej i jasnej odpowiedzi na 
pytanie - czym jest czas? Z dziedziny filozofii, zagadnienie to przeszlo 
do fizyki i astronomii, relatywistyki i kosmologii. Teoria względności od
rzuciła czas absolutny i uzależniła nasze pojęcia trwania zjawisk i ich 
jednoczesności od układu odniesienia. Poglądy nie są jeszcze dostatecz
nie ustalone i Newtonowska koncepcja czasu wraca dziś do nauki w po
staci czasu "kosmologicznego". 

Astronom w swej pracy zawodowej ma wciąż do czynienia z pomia
rem czasu. Moment obserwacji astronomicznej musi być znany z dokład
nością odpowiadającą danemu zagadnieniu. W miarę postępu techniki 
obserwacyjnej dokładność pomiaru czasu wzrasta. W związku z tym za
chodzi potrzeba zastąpienia niedokładnych i niedostatecznie stałych jed
nostek czasu nowymi. Podstawową jednostkę czasu - sekundę czerpiemy 
dziś nie z ruchu wirowego Ziemi , lecz z jej ruchu orbitalnego dookoła 
Słońca. Rachubę czasu odnosimy również do biegu Ziemi po orbicie. 
W praktyce podstawą cywilnej rachuby czasu jest czas uniwersalny, nie 
wiele różniący się od średniego dziennego ruchu Słońca. Wyznaczamy go 
z obserwacji astronomicznych wprowadzając poprawki na wszelkie znane 
nam zakłócające czynniki. Wyniki podstawowych służb czasu naszego 
globu zostają opracowane i wyrównane w BIH i dają w rezultacie czas 
uniwersalny (U. T.). Z czasu uniwersalnego wyznaczamy czas efemeryd, 
uwzględniając poprawki uzyskane z porównania obserwacji Księżyca 
z efemerydą grawitacyjną. Jest to czas jednostajnie biegnący - czas 
Newtonowski, potrzebny do badań w dziedzinie Mechaniki Nieba. 

* 
Dziękując Panu Profesorowi za obszerne wypowiedzi udaje nam się 

jeszcze uzyskać obietnicę napisania do jednego z najbliższych numerów 
Uranii artykułu naświetlającego problem czasu w aspekcie filozoficznym. 

Rozmawiał - Maciej Mazur 

KRONIKA 

Supernowa w Małej Niedźwiedzicy? 

Radziecki astronom W. S a ty
w a l d i e w z Obserwatorium 
Tadżyckiego przeglądając klisze 
obejmujące ~djęcia obszaru Ma
lej Niedźwiedzicy, z okresu 1941 
do 1961 stwierdził pojawienie się 
w roku 1956 gwiazdy Nowej. 
24 września tego roku miała ona 
jasność 6m. w ciągu sierpnia ja
sność jej spadła do nm. Na pły
tach z 22 maja 1957 roku gwiazda 

l ta była obiektem około 10-tej 
wielkości. Na podstawie wcze
śniejszych zdjęć patrolowych te
go obszaru nieba można stwier
dzić, że przed 8 sierpnia 1956 była 
slabsza niż 12,5 mag., a w maju 
1955 slabsza niż 21,2 mag. Na 
zdjęciach wykonanych w grud
niu 1962, zawierających gwiazdy 
do 16 wielkości, Nowa nie była 
widoczna. 
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B. K u kark i n na podstawie 
krzywej zmian jasności wniosku
je, że mamy tu do czynienia z su
pernową Typu I. Ponieważ w ma
ksimum blasku gwiazdy tego ty
pu mają absolutną wielkość gwia
zdową około 18 mag. oszacowana 
odległość do niej od naszej Ga
laktyki zawarta jest w przedziale 
200 000 do 300 000 parseków. Po-

nieważ w miejscu supernowej Sa
tywaldiewa nie obserwuje się żad
nej galaktyki, należy przypusz
czać że gwiazda ta należy do 
karlowatej galaktyki typu Sculp
tor. 

(wg Sky and Telescope Vol XXV-
3, 1963) 

W. Dziembowsld 

Niezwykły układ wizualnie podwójny 

Układ B 1163 Ceti znany jest 
od roku 1890, ale jeszcze do 
niedawna astronomowie nie po
trafili rozstrzygnąć, czy tworzą go 
składniki obiegające się w ciągu 
16-tu lat po bardzo WYdłużonych 
orbitach eliptycznych, czy w okre
sie 32 lat po prawie kolowych 
torach, których płaszczyzna two
rzy bardzo mały kąt z kierunkiem 
do Słońca. Niedawno W. H. van 
den B o s, w oparciu o wyniki 
obserwacji W. S. F i n s e n a 
i G. Van B i e s b r o e ck a WY
znaczył nowe elementy orbity. 

Wśród nich zaskakująca jest ol
brzymia ekscentryczność orbity 
WYnosząca 0,97. Odległość wza
jemna składników zmienia się 
w przedziale 0,3 do 18 j. a. Okres 
obiegu wynosi 16 lat i oba skład
niki posiadają masy i typy wid
mowe zbliżone do Procjona. 

Obecnie składniki znajdują się 
blisko pozycji odpowiadającej ich 
maksymalnej widomej odległości 
(0,35 sek. luku). 
(wg Sky and Telescope Vol. XXV, 
No. l, 1963) 

W. Dziembowski 

Obserwacje astronomiczne spoza atmosfery Ziemi 

W roku 1959 podjęta została 
w USA pierwsza próba dokony
wania zdjęć obiektów niebieskich 
spoza atmosfery Ziemi. Wypusz
czony na wysokość 24 km balon 
Stratoscope I dokonał zdjęć gra
nulacji fotosfery Słońca. Pelne 
powodzenie tej imprezy i dobra 
jakość otrzymanych wyników 
spowodowały podjęcie drugiej 
próby w bieżącym roku, tym ra
zem z zadaniem dokonania ob
serwacji na nocnym niebie. 

W marcu br. z lotniska Pa
lestine w stanie Texas wystarto
wał również na wysokość 24 km 
balon Stratoscope II. Zadaniem 
jego było dokonanie badań spek
trafotometrycznych atmosfery 
Marsa. W tym celu wyposażono 
balon w teleskop systemu Gre
gory'ego o średnicy zwierciadła 
głównego 91 cm i ogniskowej 
365 cm. Dodatkowy system op
tyczny zapewniał uzyskanie po-

większeń odpowiadających ogni
skowej 90 m. Dla badań widma 
posłuży! spektrofotometr o WYSo
kim stopniu czulości w zakresie 
podczerwieni. Zdolność rodzielezą 
teleskopu określono na 0,1 sek. 
luku. 

Do wyniesienia Stratoscope II 
na wysokość 24 km posłużyły dwa 
balony o średnicach 20 i 65 m na
pełnione helem. Szereg specjal
nych urządzeń zapewnia! lagodny 
start oraz utrzymanie właściwe
go kierunku lotu. Utrzymywanie 
balonu na odpowiedniej WYSOko
ści drogą odrzucania balastu oraz 
regulacja ciśnienia w powłokach, 
jak również sprowadzenie balonu 
na Ziemię odbywało się drogą ra
diową. Specjalny system telewi
zyjny mial za zadanie nakierowa
nie teleskopu na żądany obiekt. 

Podkreślić należy, że uzyska
ne tą drogą zdjęcia odznaczają 
się wyjątkową wyrazistością, 
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a dzięki eliminacji zakłóceń atmo
sferycznych optyka uzyskuje 
lOOOfo teoretycznej zdolności roz
dzielczej. 

Twórcy Stratoscope II zapo
wiadają ponowne wypuszczenie 
balonu w jesieni br. Ma on być 
tym razem wyposażany w apara
tuvę dla zdjęć powierzchni planet. 

Zapowiedzialllo również próbę fo
tograf-icznego wyodrębnienia poje
dyńczych gwiazd w jądrze Wiel
kiej Mgławicy Andromedy, cze
go do tej pory nie udało się osią
gnąć na Ziemi nawet za pomocą 
największych narzędzi. 
(wg Sterne u. Weltraum Nr 4/63) 

Edward Szeligiewicz 

Zaburzenia na tarczy Jowisza 

W ubiegłym roku w kilku ob
serwatoriach astronomicznych za
obserwowano niezwykle silny 
wzrost aktywności powierzchni 
Jowisza w poludniowym pasie 
równikowym. Pierwsze wskazu
jące na to dane pochodzą z ob
serwacji wykonanych 30 sier.pnia 
1962 roku w Obserwatorium Ateń
skim. Szczegółowo przebieg za
burzeń w pasie równikowym ob
serwowany był przez Lary B o r n
h u r s t a w Monterey Park w Ka
lifornii w okresie od 24. IX. do 
30. X. Zauważył on na powierz-

16. VI. 1958 

Obserwacje Jowisza w ostat
nich miesiącach 1962 roku 
i pierwszych 1963 były niemożli
we, ponieważ znajdował się on 

chni planety początkowo niewiel
ki ciemny strumień, który stop
niowo narastał w kierunku 
wschodnim. To samo zjawisko by
lo obserwowane przez astrono
mów węgierskich w Budapeszcie, 
pomiędzy 10-17 pażdziernika 
1962. Według Bornhursta na ra
stające zaburzenie osiągnęło 29. X. 
Czerwoną Flamę, powodując jej 
zblednięcie. 

Wg Wsiechswiackiego 
(Astr. Cirk. Nr 232, 1962) wygląd 
tarczy Jowisza przedstawia! się 
jak na rysunku. 

4. X. 1962 

w pobliżu Słońca i dopiero obec
nie obserwacje tych ciekawych 
zjawisk mogły być wznowione. 

W. Dziembowski 

Diamenty w meteorycie 

Diamenty znajdowano od 
r. 1888 w niektórych meteorytach, 
lecz były one ogólnie o wiele 
mniejsze od ich ziemskich partne
rów. Ostatnio inny meteoryt do
dano do listy meteorytów zawie
rających diamenty, 

Michał E. L i p s c h u t z, 
w Centrum Lotów Przestrzennych 
Goddarda, używał promieni 
Roentgena w technice dyfrakcyj
nej dla identyfikacji diamentów 
w małych próbkach fragmentów 
meteorytu Dyalpur w Chicagow-
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skim Muzeum Historii Naturalnej. 
Przeważna część lO-uncjowego 
meteorytu Dyalpur, który spadł 
8 maja 1872 r., znajduje się 

w British Museum w Londynie. 
Spośród znanych uprzednio 

meteorytów jako posiadających 
diaJmenty: Nova Urei, Goalpara 
i Canon-Diablo, pierwsze dwa 
znane są jako urelity. Dr Lip-

schutz poddal swojej analizie me
teoryt Dyalpur ponieważ jest on 
jednym ze znanych urelitów. 
W 14 numerze czasopisma Science 
mówi, że wierzy on, iż diamenty 
uformowały się w czasie rozpę
knięcia się meteorytu pierwot
nego. 

J. Pagaczewski 

Ruchy ziemskiego bieguna 

Jednym z najbardziej pełnym 
sukcesu, kooperatywnym przed
sięwzięciem wśród astronomów 
różnych narodowości jest Między
narodowa Służba Szerokościowa 
(ILS), która od roku 1899 kon
tynuuje systematyczne obserwa
cje celem zbadania trasy wędrów
ki biegunów ziemskich. Regular
nych pomiarów dokonuje się na 
pięciu stacjach rozłożonych do
koła Ziemi w szerokości + 39°08': 
Gaithersburg, Maryland; Ukiah, 
Kaliformia; Mizusawa, Japonia; 
Kitab, Uzbecka SSR; i Carloforte, 
Sardynia. 

W Cyrkularzu Nr 1804 Mię
dzynarodowej Unii Astronomicz
nej, G. Cecchini z Turynu (Ita
lia) opublikował ostatnio tabelę, 
w której zestawia obserwacje ILS 
od roku 1955 do początku roku 
1962. Na rysunku mamy zesta
wione rezultaty dla 1960 i 1961. 
środek współrzędnych przyjęto 
w średniej długoczasowej pozy
cji bieguna, oś pionowa skierowa
na jest ku długości 0° (Green
wich), oś pozioma w lewo ku dłu
gości wschodniej 90°. 

VI Olimpiada 

VI Olimpiada Astronomiczna, 
która po raz pierwszy objęła 
swym zasięgiem obszar calego 
kraju, odbywała się w czasie od 
listopada 1962 r. do kwietnia 
1963 r. Olimpiada była .zorgani
zowana - podobnie jak i po
przednie - w trzech etapach. 

Podczas pierwszego etapu 
uczestnicy (około 250 osób) roz
wiązywali we własnym zakresie 

f96Q.o o• 

Krzywa wskazuje wędrówkę 
aktualnej osi Ziemi po jej po
wierzchni, punkty oznaczają 1/20 
część roku. Ze skali rysunku wi
doczny jest mały wymiar ruchu 
bieguna - l cm na rysunku od
powiada 0,09 sekundy luku albo 
1,8 metra na powierzchni Ziemi. 

Międzynarodowa Służba Sze
rokościowa zbiera rocznie około 
1300 obserwacji. W tymże czasie • 
wykonuje się olbrzymie ilości 
wysokokwalifikowanych obser
'Yacji w innych obserwatoriach 
przy pomocy fotograficznych lub 
zenitalnych tub i astrolabiów 
pryzmatycznych. 

J. Pagaczewski 

Astinomiczna 
ania rachunkowe i obserwa

c ·ne. W drugim etapie przepro
w dzonym dnia 9 marca br. 
w Cieplicach, Gdańsku, Katowi
cach, Łańcucie, Łodzi i Radomiu 
uczestniczyło 104 uczniów i uczen
nic przeważnie z klas XI. W wy
niku tych eliminacji do finału 
Olimpiady zakwalifikowało się 
30 uczniów i jedna uczennica. 

Trzeci etap Olimpiady, poprze-
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dzony obowiązkową konsultacją czystości tej wzięli udział: człon-
dla uczestników, rozpoczął się kawie Komisji Olimpiady, czlon-
24 kwietnia br. W czasie finalo- kawie Rady Naukowej Planeta-
wych eliminacji uczniowie roz- rium oraz przedstawiciele róż-
wiązywali w dniach 25 i 26 kwie- nych Kuratoriów. Do rolodzieży 
tnia zadania przy pomocy apa- wygłosili przemówienia: Dyrektor 
ratury Planetarium, obrotowej Planetarium Mgr J. S a l a b u n, 
mapy nieba, rocznika astrono- przewodniczący Komisji Olimpia-
micznego itp. Wszyscy uczestnicy dy, Mgr ląż. J. S u ck e l -- wi-
finalu otrzymali te same zada- cekurator Katowickiego Okręgu 
nia. W skład Komisji III etapu Szkolnego oraz Prof. Dr E. Ryb-
oceniającej odpowiedzi i rozwią- k a -- przewodniczący Rady Nau-
zania zadań wchodzili równ1ież kowej Planetarium, który wręczyl 
przedstawiciele kilku Kuratoriów. nagrody uczestnikom finalu. 

Zakończenie Olimpiady odbylo następującą kolejność najlepszych 
się w Planetarium Sląskim W wyniku eliminacji ustalono 

• w dniu 27 kwietnia 1963 r. W uro- finalistów: 
l. Antoni Winiarski -- kl. XI. -- Bytom 
2. Jerzy Ulanawski -- kl. IX. -- Chorzów 
3. Ryszard Pigoń -- kl. X. -- Częstochowa 
4. Marek Abramowicz -- kl. XI. -- Gdańsk-Oliwa 
5. Aleksander Wolszczan- kl. XI. -- Szczecin 
6. Jerzy Woliński kl. XI. -- Mielec 

Dwaj pierwsi finaliści byli nany. O kolejności uzyskanych 
w bieżącym roku szkolnym człon- miejsc w kilku przypadkach decy-
kami Młodzieżowego Kółka Astro- dowaly dziesiąte części punktów. 
nomicznego prowadzonego w Pla- Komisja Olimpiady czyni obec-
netarium. nie starania, aby laureaci przy-

Wszyscy uczestnicy finału szlych Olimpiad Astronomicznych 
otrzymali nagrody, wśród których uzyskali podobne uprawnienia, 
były cenne przedmioty, jak np. jak laureaci innych olimpiad, co 
kamera filmowa, aparaty radio- niewątpliwie zapewni tej impre-
we "Migo", aparaty fotograficz- zie znacznie większe powodzenie 
ne, adaptery, zegarki, modele Pla- wśród młodzieży. Sprawa ta zo-
netarium z metapleksu itp. Na- stanie pozytywnie załatwiona 
leży podkreślić, że poziom uczest- prawdopodobnie już w bieżącym 
ników Linalu był bardzo wyrów- roku. 

Maria Paiików 
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KRONIKA PTMA 

Wobec trudności redakcyjnych 
:spowodowanych wyjazdem za gra
nicę Naczelnego Redaktora Uranii 
dr A . W r ó b l e w s k i e g o i Se
kretarza Redakcji dr G. S i t ar
.s ki e g o, numer majowy i czerw
cowy naszego miesięcznika reda-

go wało w czynie społecznym 5-cio
osobowe Kolegium Redakcyjne. 
Od numeru lipcowego redakcję 
Uranii przejmują ponownie dr A. 
Wróblewski i dr G. Sitarski przy 
równoczesnym rozszerzeniu skła
du Rady Redakcyjnej. 

Akcja: zaćmienie Księżyca 

W pierwszej polowie nocy 
617 lipca br. nastąpi częściowe 
.zaćmienie Księżyca, widoczne 
także w Polsce. Foczątek częścio
wego zaćmienia o godz. 21 min. 
33 (czas środkowo-europejski), 
największa faza o godz. 23 min. 03 
·(tarcza Księżyca zanurzona do 
0.7 swej średnicy w cieniu Zie
mi); wyjście z cienia o godz. 24 
min . 33. 

Biuro Zarządu Gl. PTMA i Re
dakcja Uranii komunikują wstęp
nie o tym zjawisku naszym Czy
telnikom już w tym numerze Ura
nii, inicjując przeprowadzenie 
"akcji zaćmieniowej" przez Od
-działy i poszczególnych Członków 
PTMA na terenie calego Kraju. 

Dogodne godziny oraz okres 
wakacyjny pozwalają wykorzy-

stać to zjawisko dla przeprowa
dzenia masowych pokazów z od
powiednimi prelekcjami zwłasz
cza w ośrodkach wczasowych, na 
letnich koloniach i obozach. In
formacje, porady i ewentualną 
pomoc udzieli Biuro Zarządu Gl. 
PTMA. 

Natomiast dla posiadaczy lu
netek i teleskopów podamy w lip
cowym numerze Uranii instrukcję 
obserwacyjną z mapą Księżyca, 
celem przeprowadzenia dokład
nych obserwacji zjawiska. 

Apelujemy do wszystkich 
Członków PTMA, aby wzięli 
czynny udział w tej akcji, której 
efektem będzie dobra populary
zacja astronomii i dobra propa
ganda naszego Towarzystwa. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zarząd Gl. PTMA i Redakcja 
Uranii ogłaszają nieustający kon
kurs fotograficzny, obejmujący 
tematem wszystko, co jest zwią
-zane z astronomią i astronautyką, 
z zawodową pracą astronomów 
i życiem naszego Towarzystwa. 

Celem konkursu jest ukazan·e 
rodzimej działalności astrono
micznej, spopularyzowanie i udo
kumentowanie własnych na tym 
polu osiągnięć . Oczywiście - cho
dzi nam także o uzysk!M1ie wła
snego, bogatego materialu ilustra
·Cyjnego do Uranii. 

Udział w konkursie mogą brać 
wszyscy fotografujący. Format 

powiększeń minimalny 13 X 18 cm, 
maksymalny 30 X 40 cm, na papie
rze błyszczącym. 

Nadsyłane fotogramy oceniane 
będą co kwarta! (kwiecień, lipiec, 
październik, styczeń) przez jury, 
składające się z przedstawicieli 
Zarządu Gl. PTMA, Redakcji 
Uranii i Krak. Towarzystwa Fo
tograficznego. Nagrodzone prace 
będą zamieszczane w Uranii i ho
norowane wg obowiązujących sta
wek autorskich. 

Fotogramy należy przesyłać na 
adres: Zarząd Gl. PTMA, Kra
ków, ul. Solskiego 30/8. 
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Z HISTORII ASTRONOMII 

EUGENIUSZ RYBKA - Kraków 

KRAKOWSKIE SYGNAŁY CZASU 

W roku bieżącym minęło 125 lat, gdy Obserwatorium Astro
nomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęło nadawać sy

gnały czasu dla powszechnego użytku. O tym pisze Franciszek 
K ar l i ń s ki w "Rysie Dziejów Obserwatorium Astronomicz
nego" (Kraków 1864) w slowach następujących: "Od dnia 19 
lutego 1838 r. poczęto regulować zegary miejskie wedlug znaku 
poludnia chorągwią z galeryi Obserwatorium stróżowi na wieży 
maryackiej godziny wybijającemu dawanego". W ten sposób sy
gnał czasu z Obserwatorium Krakowskiego już 125 lat temu 
związał się z hejnałem z Wieży Mariackiej, który od setek lat 
regulował czas mieszkańców Krakowa. 

Czas był podawany z Obserwatorium na Wieżę Mariacką 
w miejscowe południe Krakowskie, poszczególne bowiem więk
sze miasta żyły według czasu własnego w szczególności zegary 
w Krakowie wskazywały czas średni słoneczny południka Obser
watorium krakowskiego. Pod koniec XIX w., dokładniej od 6 
grudnia 1891 r., zarządzono w Krakowie cofnięcie wstecz zega
rów w mieście o 20 min., aby wskazywały one czas środkowo
-europejski, który wtedy przyjęty został jako obowiązujący 
w monarchii Austro-Węgierskiej. Zarządzenie prezydenta mia
sta Krakowa zawierało przy tym takie zdanie: "Uregulowanie 
to zegarów miejskich nastąpi w porozumieniu z miejscowem c. k. 
Obserwatoryum Astronomicznem celem zaprowadzenia w mie
ście Krakowie zgodnie z postępem czasu, jednolitości miary te
goż". Obserwatorium było więc obowiązane do czuwania nad 
tym, aby zegary w Krakowie dobrze chodziły. Oczywiście, nie 
regulowano pod koniec XIX w. czasu przez machanie chorągwią, 
bo Wieża Mariacka została połączona kablem telefonicznym 
z Obserwatorium. 

Przez szereg lat, również w latach międzywojennych, Obser
watorium Astronomiczne U. J. podawało telefonicznie dokładny 
czas różnym instytucjom krakowskim wśród nich na Wieżę Ma
riacką. Po 1926 r. kiedy to powstały w Polsce stacje nadawcze 
Folskiego Radia, sygnał czasu mógł być przekazywany drogą 
radiową. Pod kontrolą astronomów polskich sygnały czasu zna
lazły się od l października 1928 r., gdy Obserwatorium Astrono
miczne Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło nadawać na całą 
Polskę sygnały. Po zainstalowaniu radioodbiornika na Wieży 
Mariackiej sygnały czasu z Obserwatorium Krakowskiego stal 
się już niepotrzebne. 
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Ogólnopolskiego znaczenia nabrały Krakowskie sygnały czasu 
po II wojnie światowej, Warszawskie Obserwatorium uległo bo
wiem całkowitemu zniszczeniu i podjąć nadawania czasu nie 
mogło. Prof. Tadeusz B a n a c h i e w i c z zawarł przeto umowę 
z Polskim Radiem, że tego rodzaju sygnały będą nadawane z Ob
serwatorium Astronomicznego U. J. Nadawanie sygnałów czasu 
rozpoczęto 12 lutego 1946 r. według nowego schematu zachowa
nego do chwili obecnej. Według tego schematu krakowski sy
gnał czasu składa się z długich wstępnych sygnałów, zakończo
nych pięcioma krótkimi kropkami, z których ostatni przypada 
dokładnie na godzinę 12. Przez pewien czas podawano sygnał 
trzy razy na dobę, rano, w południe i wieczorem, zasadniczo 
jednak sygnały czasu z Obserwatorium Astronomicznego U. J. 
dawane były tylko raz dziennie w południe. 

Sygnały te nie są zautomatyzowane, podawane są bowiem 
ręcznie za pomocą klucza, stosowanego do wystukiwania tele
gramów alfabetem Morse'a. Trening astronomów, którzy potra
fią rejestrować zjawiska niebieskie z dokładnością do ułamka se
kundy, sprawia, że osiągana jest przy tym znacznie większa 
dokładność, niż jest wymagana przez Polskie Radio. Oczywiście, 
że udział w nadawaniu sygnałów czasu biorą tylko odpowiednio 
wyćwiczeni astronomowie. 

W zapowiedzi, poprzedzającej nadanie sygnału czasu, podaje 
się, że będzie on podany z dokładnością do 1/2 sek., bo dla zwy
kłych odbiorców czasu, regulujących zegary według czasu po
dawanego w południe przez Polskie Radio, większa dokładność 
nie jest potrzebna. Okazało się jednak z kontrolnych badań prze
prowadzonych w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Poznańskiego, gdzie krakowskie sygnały czasu były rejestrowane 
na chronografie i porównywane z czasem, jaki miały wskazy
wać, że dokładność krakowskich sygnałów czasu jest znacznie 
większa niż się ją zapowiada, bo zawarta jest, zależnie od osób 
podających sygnał, w granicach od 08,04 do 08,13. 

Codziennie we wszystkich zakątkach Polski, gdzie tylko są 
zainstalowane radioodbiorniki rozlega się przed 12h zapowiedź 
spikera radiowego, że za chwilę Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego nada sygnał czasu, po sygnale zaś 
rozlega się bicie zegara i hejnał z Wieży Mariackiej. Sygnał 
czasu z Obserwatorium Astronomicznego U. J. w Krakowie 
wraz z hejnałem z Wieży Mariackiej, wszedł głęboko w tradycję. 
Jest on symbolem tego, że tak, jak to było przed wiekami, astro
nomowie czuwają nad dostarczeniem naszemu społeczeństwu do
brze sprawdzonego czasu, stanowiącego kanwę naszego życia. 
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Z KORESPONDENCJI 

W lutowym numerze z br. "Uranii" (s. 59) znajduje się notatka J. Ga
domskiego pt.: "Czy Kopernik był księdzem?", w której przytoczono po
gląd w tej sprawie znanego kopernikologa E. Brach v o g l a. Według 
tego poglądu Kopernik miał zostać wyświęcony na księdza przed 20. X. 
1497 r., prawdopodobnie jeszcze przed wyjazdem do Italii, jesienią 1496 r. 
przez swego wuja Lukasza Waczenrode. Brachvogel opar! swoje twier
dzenie na pewnym akcie notarialnym, spisanym w Bolonii 20. X. 1497 r., 
a opublikowanym w 1920 przez L. S i g h i n o l f i e g o, w którym o Ko
perniku ma być powiedziane m. in.: "canonicus Wuermiensis, scholaris 
Boloniensis studens in iure canonico, presbyter constitutus". Autor tej 
notatki (tj. J. G.) dodaje jeszcze od siebie dalsze uwagi, stwierdzające 
zgodność tego ustalenia z innymi znanymi faktami z życia Kopernika. 

Tymczasem w "Kwartalniku Historycznym" z r. 1961 (nr 3, r. 68, 
s. 739-743) znajduje się artykuł sprawozdawczy H. Z i n s a pt.: "Czy 
M. Kopernik miał święcenia kapłańskie?", informujący o wynikach ba
dania E. R o s e n a, który w pracy poświęconej specjalnie temu zagad
nieniu pt.: "Copernicus was not a priest" (Kopernik nie był księdzem) 
m. in. stwierdził, że wydawca wspomnianego wyżej dokumentu L. Sighi
nolfi błędnie odczytał znajdujący się tam skrót jako presbiter zamiast 
personaliter, nie zdając sobie nawet sprawy z wagi problemu, któremu 
tak odczytany dokument mógł służyć." (s. 742). Trzeba tu zaraz dodać, 
że dla każdego obznajomionego choć trochę z ówczesnym dyktatem doku
mentów tego rodzaju pomyłka Sighinolfiego jest widoczna: chodziło tu 
bowiem o stwierdzenie- żeby u:lyć współczesnej polskiej terminologii -
iż Kopernik "stanął oblicznie" (tj. osobiście) przed spisującym akt no
tariuszem. 

Tak więc podstawa źródłowa poglądu Brachvogla (a więc i J. Ga
domskiego) została obalona. Ale - jak sądzić wolno - nie znaczy to, 
by tym samym mial być uznany za słuszny pogląd przeciwny, jakoby 
Kopernik był kapłanem. Wprawdzie H. Zins w końcowym ustępie swego 
artykułu podaje, że Rosen w oparciu o inny dokument uważa sprawę 
święceń kapłańskich M. Kopernika za ostatecznie negatywnie rozstrzyg
niętą, to jednak - jeżeli polegać na streszczeniu H. Zinsa (s. 743) -
trudno pogodzić się z takim postawieniem sprawy. Okoliczność bowiem, 
że odnośny dokument wymienia Kopernika wśród kanoników, a nie wy
mienia go wśród księży, niczego nie dowodzi, bo Kopernik jako kanonik 
nie tylko mógł mieć święcenia kapłańskie, ale najprawdopodobniej je 
miał. Wobec tego należy chyba omawianą sprawę uważać nadal za 
otwartą. 

Wojciech Hejnasz - Toruń 

TO I OWO 

Celem zapoznania naszych Czytelników, zwlaszcza przyszlych "olim
pijczyków", z tematyką i skalą trudności zadań Olimpiady Astronomicz
nej - drukujemy cztery spośród nich, proponując rodzaj malego kon
kursu: pomiędzy autorów prawidlowych rozwiązań rozlosowane zostaną 
nagrody książkowe. Rozwiązania należy przesylać do dnia 15. VI. br. na 
adres PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30. 

l. Ile wynosiłby na Neptunie ciężar człowieka, który na Ziemi waży 
50 kG. (Masa Neptuna jest 17 razy większa od masy Ziemi, a jego śred
nica czterokrotnie większa od średnicy kuli ziemskiej). 
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\ 
2. Wskazać, w jakich gwiazdozbiorach znajdują się Słońce i Księżyc 

w ostatniej kwadrze, gdy współrzędne Słońca dnia 17. IV. br. wynoszą: 
rektascensja 1h37m 
deklinacja + 10°08' 

Przy pomocy obrotowej mapy nieba wyznaczyć przybliżony moment 
wschodu Księżyca w Chorzowie w dniu 17 kwietnia 1963 r. 

3. Na jaką odległość kątową może oddalić się Ziemia od Słońca dla 
obserwatora znajdującego się: 

a) na Marsie 
b) na Wenus. 

4. Przy pomocy aparatu fotograficznego wykonać zdjęcie nieba, które 
dowodziloby ruchu dziennego sfery niebieskiej. 

Do rozwiązania zadania dolączyć odbitkę i podać dane dotyczące zdję
cia oraz uzasadnienie. W jaki sposób na zdjęciu zarejestrowany zostal 
czas ekspozycji? 

INSTRUMENTY ASTRONOMICZNE 

Największy teleskop słoneczny na świecie 

Głównymi instrumentami do obserwacji Słońca są teleskopy w1ezowe. 
Odznaczają się one odmiennym układem optycznym niż inne teleskopy 
astronomiczne ze względu na dążenie do uzyskania dużego obrazu Słońca, 
co osiąga się przez stosowanie obiektywów o dużej odległości ognisko
wej. Jednocześnie nie potrzeba dążyć do skupiania dużych ilości światła 
ponieważ jasność tarczy słonecznej jest olbrzymia. Z tego względu można 
stosować obiektywy o średnicy nie przekraczającej 60 cm. Przy tej śred
nicy optyczna zdolność rozdzielcza równa już jest maksymalnej obser
wacyjnej zdolności rozdzielczej jaką można uzyskać przy obserwacji 
z powierzchni Ziemi przy wyjątkowo dobrych warunkach meteorologicz
nych. Użycie większego obiektywu mijałoby się już z celem, gdyż nie 
przyniosłoby polepszenia jakości obrazu. 

Ze względu na dużą odległość ogniskową obiektywu budowa teleskopu 
obracanego w całości za pozornym ruchem Słońca byłaby wysoce ucią
żliwa. Ponadto, w większości obserwacji wygodnie jest, jeżeli obraz 
Słońca jest nieruchomy. 

Dlatego właśnie w teleskopach do obserwacji powierzchni Słońca po
wszechnie stosowane są heliostaty, to znaczy układy dwu ruchomych 
płaskich zwierciadeł skierowujących promienie Słońca na nieruchomy 
obiektyw teleskopu. Obiektyw ten może być ustawiony w płaszczyźnie 

pionowej i wówczas bieg promieni jest horyzontalny - równoległy do 
powierzchni Ziemi, lub w płaszczyźnie poziomej, i wówczas bieg promieni 
jest wertykalny - prostopadły do powierzchni gruntu. Oczywiście pierw
sze rozwiązanie jest mniej kłopotliwe technicznie, ale posiada tę wielką 
wadę, że na bieg promieni wywierają duży wpływ turbulencje powietrza. 
W drugim ~ystemie są one mniejsze, ale za to wykonanie techniczne tele
skopu jest trudniejsze, dlatego, że heliostat i obiektyw teleskopu muszą 
być umieszczone na szczycie odpowiednio wysokiej wieży o bardzo so-
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lidnej konstrukcji dla uniknięcia wstrząsów wywoływanych szczególnie 
przez wiatr. Daje to jednak dodatkową korzyść obserwacyjną, wynikającą 
z oddalenia podstawowych części układu optycznego od powierzchni Ziemi 
w strefę mniejszych turbulencji atmosferycznych i mniejszych wahań 
temperatury. 

Konstruktorzy z budowanego obecnie w Narodowym Obserwatorium 
Astronomicznym na Kitt Peak (2032 m npm) w Stanach Zjednoczonych, 
największego na świecie teleskopu wieżowego, wybrali jeszcze inne roz
wiązanie konstrukcyjne, pośrednie pomiędzy poprzednio wymienionymi. 

W teleskopie tym bieg promieni jest ukośny ponieważ oś optyczna 
teleskopu zwrócona jest na biegun niebieski. Dzięki temu można było 
zastosować heliostat jednozwierciadlowy. Przez zmniejszenie ilości po
wierzchni odbijających uzyskuje się lepszy obraz, gdyż zmniejsza się 

wprowadzane przez nie zniekształcenia. Ponadto kąt jaki tworzy zwier
ciadło heliostatu z płaszczyzną obiektywu nawet w czasie wielogodzinnej 
obserwacji jest praktycznie niezmienny, podczas gdy w heliostatach dwu
zwierciadłowych wzajemne położenie poszczególnych części optycznych 
układu nieprzerwanie się zmienia i to w dużych granicach. Maksymalna 
stalość układu optycznego ma duże znaczenie przy obserwacjach, gdyż 
zmniejsza wywoływane przez niego blędy systematyczne. Jest to szczegól
nie istotne przy takich na przykład pracach obserwacyjnych jak badanie 
polaryzacji światla słonecznego. 

Heliostat umieszczony jest na szczycie 30-to metrowej wieży. Jego 
kwarcowe (mała rozszerzalność cieplna) zwierciadło ma średnicę 200 cm. 
Od strony poludniowej do wieży tej przytyka druga wieża, ukośnie na
chylona, która tworzy z poziomem kąt równy szerokości geograficznej 
miejsca położenia obserwatorium. Wewnętrz tej wieży biegną promienie 
odbite od zwierciadła heliostatu. Przedłużenie tej wieży stanowi wyko-
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pana w gruncie pochyla sztolnia. Na jej dnie w odległości 144 m od 
zwierciadła heliostatu znajduje się wklęsłe zwierciadło paraboloidalne 
o średnicy 150 cm i odległości ogniskowej 90 m. Stanowi ono obiektyw 
teleskopu. Jego oś optyczna jest odchylona od biegu promieni z heliostatu 
o kąt 0,0 625 co powoduje odchylenie biegu promieni odbitych od zwier
ciadła o kąt 1,0 250. W odległości 54 m od obiektywu odbite od niego pro
mienie natrafiają na płaskie zwierciadło o średnicy 120 cm, które skie
rowuje je do pionowego szybu o głębokości przeszlo 36 m, na dnie któ
rego powstaje obraz Słońca o średnicy od 85,2 cm (gdy Ziemia znajduje 
się w perihelium) do 82,55 ,cm (gdy Ziemia jest w aphelium):-Pomiary 
są prowadzone na dnie tego szybu. 

Największą trudność przy budowie wielkich teleskopów wieżowych sta
nowi zapobieganie turbulencjom powietrza wewnątrz teleskopu. Dla ich 
uniknięcia konstruktorzy tego ogromnego instrumentu zastosowali zereg 
nowych rozwiązań mających w szczególności na celu zapobieżenie na
grzewaniu całej konstrukcji przez jej izolację z zewnątrz. W tym celu 
pokryta ona została specjalną substancją, której podstawowym składni
kiem jest dwutlenek tytanu pochłaniający tylko 5-7-10°/o padającego na 
niego promieniowania, a jednocześnie dobrze wypromieniowujący pro
mienie podczerwone -- cieplne. Ponadto zastosowane zostało wodne chło
dzenie pochyłej wieży. 

Wewnętrzne części układu optycznego są zabezpieczone przed waha
niami temperatury przez urządzenia termostatyczne, odprowadzające cie
pło na zewnątrz. Zadbano także o utrzymanie stalej temperatury zwier
ciadeł przy pomocy odpowiednich urządzeń chłodzących zapobiegających 
termicznym odkształceniom powierzchni. W ten sposób cala konstrukcja 
ma temperaturę równą w przybliżeniu temperaturze powietrza. Można 
sądzić, iż te nowe rozwiązania techniczne wpłyną na znaczne polepsze
nie jakości obrazów. 

Zastosowany w tym teleskopie układ optyczny posiada jednak także 
pewną wadę; obraz Słońca obraca się w płaszczyźnie prostopadlej do 
osi optycznej co utrudnia obserwacje. Poza tym kąt między kierunkiem 
na Słońce, a zwierciadłem heliostatu jest mniejszy niż w heliostacie dwu
zwierciadłowym. Im zaś bardziej "plaska" padają promienie świetlne na 
zwierciadło tym większe powoduje ono zniekształcenie. 

Ostateczną opinię o przydatności tego nowego układu optycznego można 
będzie wyrazić dopiero po zgromadzeniu pewn€€0 materialu obserwacyj
nego. Można jednak sądzić, że ogromny teleskop słoneczny na Kilt Peak 
stanowi istotny krok naprzód w dziedzinie naziemnych obserwacji po
wierzchni Słońca. Ma on być zresztą stosowany również do obserwacji 
planet i gwiazd jaśniejszych niż 6m. 

Andrzej Marks -- Warszawa 
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Australijska kamera słone(:zna 

Dążenie do uzyskania dobrych zdjęć fotograficznych powierzchni Słońca 
napotyka na szereg trudności, przede wszystkim na skutek turbulencji 
powietrza na drodze promienia świetlnego w atmosferze. Falowanie po
wietrza czyni obraz nieostrym i rozmazanym, co występuje szczególnie 
wyrażnie dla teleskopów o dużych średnicach obiektywów- ponad 60 cm. 
Teoretycznej zdolności rozdzielczej tych instrumentów - która wzrasta 
ze wzrostem średnicy obiektywu - w rzeczywistości nie można wyko
rzystać. Praktycmie wynosi ona 0,"3 i to tylko w krótkich chwilach 
dobrej widoczności, które znają obserwatorzy Słońca czy planet, kiedy na 
ułamek sekundy obraz jest spokojny i wyraźny. Wykonanie migawko
wego zdjęcia Słońca (ekspozycja rzędu 1/1000 sek) akurat w takim mo
mencie to kwestia przypadku. 

Wychodząc z tego założenia astrofizyk australijski G i o van e 11 i 
zaprojektował oryginalny instrument do fotograficznych obserwacji foto
sfery słonecznej, pozwalający otrzymać bardzo dobre obrazy powierzchni 
Słońca, przy zastosowaniu obiektywu o średnicy zaledwie 5 cali (125 mm). 

Na płycie montażowej (rys. l) rozmieszczone są wszystkie elementy 
optyczne: obiektyw glówny (01), obiektyw pomocniczy (02) tworzący na 
taśmie filmowej obraz fragmentu tarczy słonecznej, wydzielonego przez 
diafragmę (D2), dwa pryzmaty zmieniające kierunek promieni świetlnych 
celem zmniejszenia wymiarów instrumentu oraz kamera filmowa (K) za
opatrzona w wirującą migawkę szczelinową, umożliwiająca wykonanie 
w ciągu l sck ponad 150 zdjęć z czasem ekspozycji rzędu 1/1000 sek. 

Istota pracy instrumentu polega na wykonywaniu serii kinematogra
ficznych zdjęć wybranego fragmentu Słońca w tych krótkich momentach 
gdy slup powietrza na drodze promienia do obiektywu nie powoduje znie
kształceń obrazu - gdy jest on najspokojniejszy. W tym celu równolegle 
z osią optyczną instrume11tu, w bezpośredniej bliskości obiektywu, zmon
towane jest specjalne urządzenie (A) "oceniające" warunki obserwacji 
i uruchamiające kamerę filmową. 

Urządzenie to, to pewnego rodzaju przyrząd mierzący precyzyjnie 
średnicę obrazu Słońca. Istotną jego częścią jest e~ran z wyciętymi dwoma 
szczelinami, poza którymi umieszczone są fotokomórki. Odległość pomię-
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.dzy szczelinami równa jest średnicy obrazu Słońca utworzonego na ekra
nie przy pomocy osobnego obiektywu. Cały instrument zmontowany na 
paralaktycznym montażu prowadzony jest precyzyjnie za ruchem Słońca 
dzięki czemu jego obraz na ekranie zajmuje niezmiennie położenie śc: .'}le 

pomiędzy szczelinami. 
Niespokojny obraz tarczy słonecz-

nej jest obrazem rozmytym o fa
lujących brzegach - jest wskutek 
tego trochę większy od obrazu spo
kojnego o wyraźnie zdefiniowanym 
konturze. W takim przypadku na fo
tokomórki padnie więcej światła (rys . 
.2a) co spowoduje wzrost przepływa
jącego przez nie prądu. Najmniejszy 
prąd występuje w momentach gdy 
<Obraz Słońca jest najspokojniejszy 
(rys. 2b) - wówczas przekaźnik uru-
chamia kamerę filmową. 

W celu otrzymania zdjęć o najwyższej jakości należało zredukowa~ 

do minimum wpływ turbulencji powietrza wewnątrz instrumentu oraz 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Ponieważ przyczyną takich zaburzeń 
powietrza jest nagrzewanie się instrumentu wszystkie powierzchnie pod
·dane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych wykonano z poro
watego materiału. Przez ciągle odpompowanie powietrza z wnętrza obu
<lowy - jego przepływ przez porowate powierzchnie, które są w ten 
sposób chłodzone - utrzymuje się stalą temperaturę instrumentu, równą 
temperaturze otaczającego powietrza. Obiektyw główny jest również za
.slonięty porowatą zasłoną odsłanianą automatycznie w okresach pracy 
kamery. 

Staranne opracowanie konstrukcji pozwoliło na uzyskanie prawie teo
retycznej zdolności rozdzielczej dla zastosowanego 5-cio calowego obiek
tywu- tj. 1". Wielkość tę wymienia się jako graniczną wartość zdolności 
rozdzielczej , możliwą do osiągnięcia przy obserwacjach fotograficznych 
z powierzchni Ziemi. 

Andrzej Slowik - Kraków 

·OBSERWACJE 

Zmiany jasności gwiazdy Y Canum Venaticorum 

Obserwatorzy Sekcji Gwiazd Zmiennych PTMA obserwowali gwiazdę 
-zmienną Y CVn w latach 1952-1961, uzyskując łącznie 617 wizualnych 
ocen jasności, w tym: A. B isk u p ski 103 obserwacje, H. Kac z m a
rek 80 obs., Z. Kieńć 180 obs., A. Marks 95 obs., L. Wohlfeil 
"30 obs., A. W r ó b l e w s ki 129 obserwacji. Dotychczas gwiazda Y CVn 
była klasyfikowana*) jako gwiazda zmienna pólregularna o okresie 
158d.O i znacznych nieregularnościach. Ponadto stwierdzono, iż na zasad-

*) patrz "Obsćij katalog pieremiennych zwiezd" (Moskwa 1958). 
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nicze wahania nakładają się powolne zmiany z okresem 2000-2200d. Jed
nak już wstępne opracowanie obserwacji tej gwiazdy z lat 1952-1955 **) 
wskazywało, że występowanie okresu 158d.O jest trudne do stwierdzenia. 

Autor niniejszej notatki, eliminując systematyczne błędy obse,rwacji 
z lat 1957-1961 (błąd położenia i błąd barwy), uzyskał krzywą jasności 
uwidocznioną na załączonym wykresie (wykres obejmuje lata: 1957-
1959). Punkty na wykresie są punktami średnimi 5-dniowymi; pionowe 
kreski oznaczają błędy średnie kwadratowe; kółkanu oznaczono obser
wacje, dla których nie oszacowano średniego błędu kwadratowego (są to 
albo pojedyncze oceny albo punkty złożone tylko z dwóch ocen); dla 
punktów bez kresek pionowych średni błąd kwadratowy mieści się 
w granicach ± om.o2. 

!O 
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Z przytoczonego wykresu łatwo widzieć, że w zmianach jasności gwia
zdy Y CVn występują dwojakiego rodzaju maksima: 

l. maksima wysokie związane z amplitudą om.7 i występujące z okre
sem okolo 250d, 

2. maksima niskie nakładające się na poprzednie. z niewielką ampli
tudą od om.l do om.3, z okresem około 90d (nad krzywą strzałkami 
zaznaczono odstępy 90-dniowe począwszy od momentu J. D. 2436005 
w celu łatwiejszego prześledzenia krótszego okresu na tle zmian 
zasadniczych). 

Wobec poczynionych uwag gwiazdę Y CVn należy zaliczyć do gwiazd 
mało zbadanych i dalsze systematycznie prowadzone obserwacje, szcze
gólnie zespołowe, mogą wnieść wiele nowych istotnych danych. Dlatego 
też sądzę, że gwiazda ta powinna stać się jednym z głównych obiektów 
badań S(•kcji Gwiazd Zmiennych PTMA. 

Szczegóły opracowania obserwacji gwiazdy Y CVn opublikowane będą 
w czwartym numerze Dodatku Naukowego "Uranii". 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Czerwiec 1963 r. 

Andrzej Biskupski 

Nad ranem nisko nad wschodnim horyzontem widoczna jest Wenus, 
a od polowy miesiąca można także próbować o-dnaleźć tam Merkurego, 
znacznie słabszego niż Wenus. Obie planety giną w blasku wschodzącego 
Słońca i są trudne do odnalezienia. 

Wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa widoczny jest czerwony Mars, 
a przez lunetę lub lornetkę odnajdziemy także Urana. Pluton również 

**) patrz "Annual Scientific Suplement to "Urania" (Kraków 1956), 
No l, str. 28-29. 
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przebywa w Lwie, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptun 
widoczny jest przez lunety w gwiazdozbiorze Wagi. 

Po północy odnajdziemy w Koziorożcu Saturna, a w Rybach jasno 
świecącego Jowisza. Przez większe lunety możemy też odszukać na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi, Węża i Wężownika dwie planetoidy, Melpo
menę i Letycję, obie około 11 wielkości gwiazdowej. 

ld7h Złączenie Marsa z Regulusem, najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdo
zbiorze Lwa. Przez pierwsze dni czerwca wieczorem Mars widoczny jest 
blisko Regulusa, ale stopniowo coraz bardziej oddala się od niego. 

3dllh Saturn nieruchomy w rektascensji. 
5d2lh Złączenie Marsa z Uranem. Wieczorem odnajdzięmy Urana przez 

lunetę na północ od Marsa w odległości nieco większej niż średnica tarczy 
Księżyca. 

9d9h Złączenie Wenus z Merkurym. Nad ranem możemy próbować 
odnaleźć obie planety blisko siebie nisko nad wschodnim horyzontem. 

12dl7h Niewidoczne złączenie Księżyca z Saturnem. 
13dl3h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca. Kąt 

tego odchylenia wynosi ponad 23°. 
16d9h Niewidoczne złączenie Księżyca z Jowiszem. 
19d23h Księżyc w niewidocznym złączeniu z Merkurym. 
20d3h Księżyc w złączeniu z Wenus. Wąski sierp Księżyca i jasno świe

cącą Wenus nad nim możemy próbować odnaleźć przed wschodem Słońca 
nisko nad horyzontem. 

22d6h4m Słońce wstępuje w znak Raka (jego długość ekliptyczna wy
nosi wtedy 90°). Mamy początek lata astronomicznego. 

26d Tego ranka warto obserwować przez lunety Jowisza. Na tarczy 
Jowisza powinniśmy odnaleźć plamki cieni jego dwóch księżyców (są to 
cienie księżyców l i 2). Oba księżyce zbliżają się do brzegu tarczy Jowi
sza i o 3h3lm może jeszcze uda nam się zaobserwować początek zakrycia 
księżyca l przez tarczQ planety. Dziś także nasz ziemski Księżyc będzie 
w złączeniu z dwiema planetami: o 2h z Uranem i o 2lh z Marsem. Wie
czorem nad zachodnim horyzontem widoczny jest sierp Księżyca przy
ćmiewający swym blaskiem bliskiego Marsa i Regulusa. 

28d3h Po raz drugi w tym miesiącu Wenus w złączeniu z Merkurym. 
Obie planety znów są widoczne blisko siebie rankiem nad wschodnim ho
ryzontem. Tym razem warunki obserwacji są nieco lepsze. 

Minima Algola (beta Perseusza): czerwiec 26d3h. Ze względu na krótkie 
letnie noce tylko to jedno m inimum Algola warto obserwować w tym 
miesiącu. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej
skim (czasie letnim w Polsce). 

D ata 
1963 

V 31 
VI lO 

20 
30 

VII 10 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 

od Słońc a od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln kmj j.a. mln km 
0.726 108.5 1.515 226.6 1.643 245.6 1.490 222.7 
0.725 108.3 1.560 233.2 1.636 244.5 1.572 235.0 
0.723 108.1 1.600 239.2 1.628 

l 

243.3 1.650 246.7 
0.722 107.9 1.635 244.4 1.619 242.0 1.725 257.9 
0.721 107.7 1.664 248.8 1.610 240.6 1.796 268.5 



Czerwiec 1963 r. 

2h czasu Szczecin 
Data wsch.-europ. 

r. czasu l a l 3 wsch. l zach. 

m /h m o h m i h m 
V 31 + 2.6 4 28 +21.8 4 41 21 19 

Vl10 + 0.9 5 10 +22.9 4 35 21 28 
20 - 1.2 5 51 +23.4 4 33 21 34 
30 - 3.3 6 33 +23.2 4 37 21 34 

VIII O - 5. \ 7 14,+22.4 4 46 21 28 

2h czasu 

Data wsch.·europ. 
warszawa 

Data 

a l 3 wsch.! zach. 

h m o h m j h m 
VI l 12 07 + 4.4 14 18 2 31 Vlll 

2 12 52 - 0.0 15 24 2 49 12 
3 13 36 - 4.4 16 30 3 06 13 
4 14 20 - 8.7 17 36 3 24 14 
5 15 06 -12.11 18 43 3 44 15 
6 15 53 - -16_1 19 49 4 08 16 
7 16 42 -18.9 20 53 4 37 17 
8 17 331-20.9 21 53 5 13 18 
9 18 26 -22.0 22 46 5 57 19 

lO 19 21 , -22.0 23 31 6 52 20 

S LON CE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

wsch. l zach. wsch. ! zach. wsch. l zach. wsch .! zach. wsch. ! zach. wsch. ! zach. wsch. ! zach. 

hm hm hm h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
4 37 21 03 4 44 20 56 4 18 21 08 4 37 20 39 4 23 20 45 4 29 20 31 4 31 20 42 
4 31 2112 4 38 21 05 411 21 18 4 31 20 48 4 17 20 54 4 23 2040 4 02 20 51 
4 29 2118 4 36 2110 4 09 2124 4 29 20 53 4 14 21 00 4 21 20 45 4 00 20 57 
4 33 21 18 4 40 2110 4 13 2124 4 33 20 54 417 21 02 4 25 20 46 4 04 20 57 
4 42 21 12 4 49 21 05 4 22 , 21 17 4 42 20 48 4 26 20 56 4 34 20 40 4 13 20 51 

KSIĘZYC 

'h""" j wsch .-europ. Warszawa Data 

-a-~--~ - wsch.! zach. 

h m o h m l h m 
2015 -20.8 - l 7 54 V121 
21 10 -18.5 o 08 9 04 22 
22 04 -15.3 o 39 10 19 23 
22 56 -11.2 l 05 1136 24 
23 49 - 6.4 l 28 12 54 25 
o 41 - 1.1 l 50 14 15 26 
l 34 + 4.2 211 15 37 27 
2 29 + 9.4 2 35 17 Ol 28 
3 26 +14.2 3 03 18 25 29 

4 251 +18.0 3 36,19 45 s o 

2h czasu 
wsch.-europ. warsza:va 

a l ~ wsch. l zach. 

h m / o 
5 27 +20.7 

h m /h m 
4 17 20 58 

6 291 +22.0 5 10 21 59 
7 301 +21.9 6 12 22 47 
a so

1 
+20.3 7 22 23 25 

925,+17.7 8 34,23 53 
1018 +14.3 946 -
1107,+10.31056 017 
11 53 + 6.0 12 05 o 37 
12 281 + 1.5 13 11 o 55 
13 23 - 3_0 14 171 1 1:? 

Fazy Księżyca: 

Pierwsza kw. 
Pełnia 

Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h l 
Najw. VI 316 
Najm. VI 19 10

1 
l 

d h 
V 30 7 

VI 7 11 
VI 14 23 
' I 21 14 
VI 28 22 

Srednlca 
tarczy 

29!4 
32_9 

...... 
<O o 

q 
::c 
> 
~ 
...... 
> 
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Czerwlec 1963 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1963 

V. 31 
VI. lO 

20 
30 

v. 31 
VI. 10 

20 
30 

2h czasu l Warszawa 

l 
wsch.-europ. 

a l 8 wsch. l zach. 

MERKURY 

hm o hm l hm 
3 21 +14.7 4 06 18 42 
3 37 15.4 3 38 

l 
18 22 

4 18 +18.7 3 20 18 44 
5 25 +22.5 l 3 22 19 38 

Od polowy miesiąca można próbo-
wać odnaleźć go nad ranem w bla-
s ku wschodzącego Słońca (około 
-1 wielk. gw.). 

MARS 
10 04 +13.4 10 56 120 
lO 23 +11 .4 10 46 o 48 
lO 43 + 9.3 lO 39 o 18 
11 03 + 7.0 10 33 23 42 

Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa jako 
czerwona gwiazda około +1.6 wielk. 

SATURN 

v. 21 1 2143 1-14.81147 
VI. 10 2143 -14.8 o 28 

30 2141 -15.1 2306 1

11 05 
9 47 
8 25 

Widoczny pod koniec nocy w gwia
zdozbiorze Koziorożca ( około +0 .8 
wielk. gw.). 

2h czasu Warszawa 
wsch.-europ. 

a l 8 wsch. l zach. 

WENUS 

hm o hm h m 
2 50 +14.7 3 36 18 11 
3 38 +18.2 3 22 18 40 
4 29 +20.9 3 16 19 10 
5 20 +22.6 3 16 19 34 

Widoczna także nad ranem nisko 
nad wschodnim horyzontem. Zna-
cznie jaśniejsza od Merkurego 
(około -3.3 wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
o 47 +3.8 2 32 15 10 
o 54 +4.4 156 14 40 
o 59 +5.0 119 14 08 
l 04 +5.5 o 43 13 37 

Widoczny nad ranem jako jasna 
gwiazda w gwiazdozbiorze Ryb 
(około -1.9 wielko ci). 

10 14 
10 16 
10 18 

URAN 

l 
+ 11.8 1 11 53 l + 11.6 9 37 
+11.4 9 23 

2 Ol 
043 

23 21 
Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Lwa (G wieli<. gwiazd.) . 

il _l w połud. __ a __ l __ o __ l_w J2?łud. a 
------

v. 23 
VI. 12 

VII. 2 

h m 
14 47.7 
14 45.9 
14 44.6 

NEPTUN 

'l -14 15
1 

-14 07 
-14 02 

hm 
23 20 
22 00 
20 44 

Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 
wielk. gwiazd.). 

Planetoida 18 MELPOMENA 
v. 31 15 4~.7 - 3 02 23 45 
VI. 10 15 34.6 - 2 51 22 56 

20 15 27.2 - 3 00 22 09 
30 15 22.2 - 3 25 21 25 

VII. 10 15 19.7 - 4 07 20 44 
Okola 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc na granicy gwia
zdozbiorów Wag! i Węża. 

h m s 
11 05 28 
11 05 43 
11 06 43 

PLUTON 

o 
+20 39~2 
+211 30.1 
+20 17.0 

h m 
19 40 
18 21 
17 04 

Dostępny w Lwie tylko przez wiel
kie teleskopy (15 wlelk. gwiazd .). 

Planetoida 39 LETYCJA 
16 29.2 l - 5 44 o 34 
16 20.8 - 5 31 23 42 
16 13.2 l - 5 32 22 55 
16 07.1 - 5 47 22 10 
1603.1 - 615 2126 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
całą noc na granicy gwiazdozbio
rów Wagi, Węża i Wężownika. 

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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ADRESY ODDZIALOW PTMA 
Biała P o dlask a - Powiatowy Dom 

Kultury. 
Białystok - ul. Kiliriskiego l, za

kład Fizyki Akademii Medycznej, 
tel. 5591, wn . 61. 

Cz«:stochowa - Al. Pokoj u 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

F r o m bor k - ul. Katedralna 21. Sekre
tariat: Wt. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, tel. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

G d ynia - ul. lQ-go Lutego 24 (w biu
rach PLO). 

G liwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląska l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, teł. Zabrze 33-01, 
wn. 155. 

J elen ia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkola Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 20-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

K raków - ul. Solskiego 30, I p. Se
kretariat: Pon. Czw. godz. 18-20. 

Krosn o n /W . - ul. Nowotki l I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - ul. Traugutta 18, pok. 511, 
teł. 250- 02. Sekretariat: Pon. Czw. 
gudz. 18-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. SQ-52. Sekretar1at: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olszty n - Muzeum Mazurskie I p ., 
tel. 24-74 (W. RadziwinOWlCZ). 

Op ole - ul. Strzelców Bytomskiell 3, 
(Woj. Dom Kultu ry) pok. 45. Se
kretariat: godz. 16-18. 

Os trowiec Swiętokrzyski - Al. l-go 
Maja II p. (Zakladowy Dom Kul
tury). 

Oświ«:cim - ul. Wł. Jagleny 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. St.ary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Pia>"tów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Folitechniki Szcze
cińskiej) teł. 470-91, wn. 276. 

Szczecine k - ul. T. Kościuszki 10, 
m . 3, teł. 25-86. 

TorUli - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godz. 18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

War szawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wtoclaw - ul. Piotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), teł. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
J «:d rzejów - Rynek 8, teł. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownic 
lub telefonicznie na umówiony ter
min. 

K ralww - Oddział organizuje w sali 
dt:zytowej przy ul. Solskiego 30 

Jl l p. w każdy poniedziałek zaję
cia wg programu: 1-szy poniedzia
łek m-ea .,Wieczór nowości 
astronomiczn ych ", 2 i 4-ty - wy
brane zagadnienia z astro n omil 
(odczyt), 3-ci - b udowa teleskopu 
(sekcja instru mentalna) . Sekcja o b 
serwacyjna - w pierwszy czwar
tek m-ea o godz. 18. 

Lódź - Zebrania sek cji w czwartki 
i soboty w godz. 18-20. Przegląd 
filmów astronomicznych w ostat
nią środę m-ea o godz. 18. 

Poznań - Publiczne pokazy nieba 
w każdy b ezchmurny wieczór 
wtorkowy i czwartkowy na tere
nie dostrzegalni P T MA w Parku 
im. Kaspr zaka. 

\Vrocław - Plan etarium na terenie 
Hali Ludowej organizuje pokazy 
d la wycieczek po u przednim zgło
szeniu w sekretariacie Oddzia łu. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr . PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8- 15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8- 12. 

Redaguje kolegium: M. Kibiń9ld, M . Mazur, J. Mietelski, A . Słowik, E. Szellgie
wicz. Red. techn.: A. Cichowicz. Adres Redakcji: Kraków, ul. Solskiego 30/8, 
teł. 538- 92 . Rada Redakcyjna: Wł. Zonn (przew.) , J. Gadomski, A. Piaskowsld, 
K. Rudnicki. Wydawca - P olskie Towarzystwo Milośników Astronomii, zarząd 
Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena l eg z. 6 zł, 
dla Członków PTMA - w r a m a ch składki: 60 zł rocznie . Druk - Krakowska Dru
k a rnia Prasowa, Kraków, Wietopole 1. Zam. 938/63. Nakład 3.300 egz. Ark. druk. 2. 
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Zodiak z Dendery odtworzony w postaci płaskorzeźby w szkle organicznym na 
wystawie o czasie w Planetarium w Chorzowie. Dla starożytnych Egipcjan niebo 
było kalendarzem i zegarem; figury obrazujące gwiazdozbiory pasa zwierzyńco
wego symbolizują podział roku na dekady, a 12 postaci podtrzymujących oburącz 
sklepienie niebieskie - tarczą zegara dwudziestoczterogodzinnego. 

IV str. okładki - ,.Współczesny człowiek" - fotogram Bogusława Kubicy (Kra
ków) nagrodzony dyplomem na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki Amatorskiej 
w roku 1962; zdjęcie Księżyca wykonał autor w czasie zgrupowania obserwacyj
nego pa Turbaczu. 
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Spis treści 

Artykuły: Włodzimierz Zonn - Warszaw
ski Sympozjon COSPAR, Tadeus>: .Jarzębow
ski - O sztucznym pasie radiacyjnym z 9 
lipca 19b3 r., .Jerzy Andrzej Chmurzyń
ski - Pierwsze kroki eksperymentalnej 
astrobiologii. 

Poradnik obserwatora: Częściowe zaćmie
nie Ksieżyca 6/7 lipca 1963. 

Kronika: Nowa metoda wyznaczenia odle
głości galaktyki w Andromedzie. - O po
wstaniu mórz księżyco\Arych. - Zmiany ja
sności zaćmień Księżyca w U-letnim cyklu 
aktywności Słońca. - Nowe ciała niebie
skie. - Mariner II. 

z historii astronomii: .Józef Jablonowski -
obrońca dzieła i narodowości polskiej Ko
pernika. 

z korespondencji: Jeszcze o święceniach 
l<aplańskich Kopernika. - .Jeszcze o wy
cieczce do NRD. 

To i owo: "Rekordowa" kometa. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKŁADCE 
Pierwsza strona oktadkt: Fotografia Mar

sa uzyskana przez G. de Vaucouleursa po
prze ' "składanie" negatywów uzyskanych 
23 VIII 1956 r. za pomocą półtorametrowego 
reflektora na Mt Wilson. 

Druga strona okladkt: Podczas zakrycia 
Saturna przez Księżyc widocznego w Ame
ryce w dniu 11 IX 1962 r. amatorzy ame
rykascy B. Jackson i D. Jackson uzyskali 
tę clekawą serię fotograf!! (odstęp 10 se
kund), za pomocą reflektora o średnicy 
23 cm. 

Trzecia strona oktadkt: Wygląd amery
kasklej sondy kosmicznej "Mariner l" (pró
ba nieudana). Identycznie wyglądał "Mari
ner II", który po udanym wystrzeleniu 
w k\erunku Wenus dostarczył o tej pla
necie wielu ciekawych informacji. Dwie 
płaskie płytki to baterie słoneczne (solar 
panel). Widać rozmieszczenie przyrządów do 
badania pola magnetycznego (magnetometer 
sensor), temperatury (radiometer), strumieni 
cząstek promieniowania kosmlewego l sło
necznego (particie flux detector, solar pla
sma detector), pyłu międzyplanetarnego (co
smic dust detector). Inne przyrządy to an
teny oraz czujniki orientujące sondę w prze
strzeni według Słońca i Ziemi. 

Czwarta strona oktadki: Fotografia kra
teru ks!ęż.ycowego Schickard wykonana 15 
VII 1962 r. za pomocą 300 cm reflektora 
w obserwatorium Licka. 

COSP AR to synonim współ
pracy międzynarodowej w 
dziedzinie badania kosmosu. 
W związku z warszawskimi 
obradami Komitetu Badań 
Przestrzeni Kosmicznej bieżą
cy numer Uranii zawiera sze
reg materiałów z tego zakresu. 
O celach i zadaniach COSP AR 
pisze PROF. DR WŁ. ZONN. 
Do tematyki obrad pow1·ócimy 
jeszcze w kolejnych nume
rach naszego pisma. 

Innym aktualnym wydarze
niem jest przypadające na noc 
6/7 lipca br. częściowe ZA
CMIENIE KSIĘZYCA. Gorąco 
zachęcając do przeprowadze
nia amatorskich obserwacji za
mieszczamy instrukcję z map
ką Księżyca. 

Szukając odpowiedniej for
my dla naszego pisma zwra
camy się z apelem do Czytel
ników o nadsyłanie swoich 
uwag na temat treści Uranii 
i jej szaty graficznej. Prosimy 
o konkretne wypowiedzi na 
temat poszczególnych działów, 
ich zawartości i formy. Jeste
śmy ciekawi co w ostatnich 
trzech numerach spodobało się 
naszym Czytelnikom i jaką -
ich zdaniem - formę Uranii 
należałoby przyjąć w przy
szłości? 

Przejawiające się ostatnio 
trudności w produkcji papie
ru, a jednocześnie zwiększa
jące się potrzeby eksportowe 
spowodowały, iż wszystkie 
wydawnictwa zastosowały da
leko idącą oszczędność, ogra
niczając nakład i objętość 
pism. Ograniczenia te nie omi
nęły również Uranii. Nie 
zmniejszając jednak jej do
tychczasowej objętości wyda
jemy obecnie numer waka
cyjny - podwójny. Kolejny 
numer Uranii otrzymają Czy
telnicy 1 września br. 



194 URANIA 

WŁODZIMIERZ ZONN Warszawa 

WARSZAWSKI SYMPOZJON COSPAR 

Artykuł niniejszy narusza dotychczasową tradycję umieszcza
nia notatek o COSPAR p o każdorazowym sympozjonie tej 

organizacji.*) Tym razem piszemy o niej prze d sympozjo
nem, który ma się odbyć w Warszawie, w pierwszej połowie 
czerwca 1963 r. właśnie dlatego, że ma się odbyć w naszym 
kraju i że w związku z tym wielu pośród czytelników, którzy 
dotychczas tylko biernie śledzili życie tej organizacji, obecnie 
mogą w niej uczestniczyć czynnie. A czynny udział zobowią
zuje do znajomości nie tylko ogólnej tematyki, lecz także 
struktury naukowej i organizacyjnej COSPAR. 

Tym, którzy po raz pierwszy z tą organizacją się zetknęli 
(i nie lubią w~wać starych roczników pism) wyjaśniamy, 
że COSPAR jest skrótem Committee on Space Research = Ko
mitet do badań przestrzeni. Cytujemy następnie dość ważny dla 
zrozumienia celów tej organizacji wyjątek z jej statutu: 

"Celem COSPAR jest wspieranie - w skali międzynarodo
wej - rozwoju wszystkich badań naukowych prowadzonych 
przy użyciu rakiet i pojazdów o napędzie rakietowym. Działal
ność COSPAR ma obejmować badania podstawowe. COSPAR, 
normalnym rzeczy biegiem, nie zajmuje się takimi problemami 
technologicznymi, jak napęd, konstrukcja rakiet, sterowanie 
i prowadzenie" ... 

Czytelników, którzy lubią ważyć każde słowo, uderzyć może 
dość niezwykły w statutach fakt użycia negacji. Nie często się 
zdarza, aby jakaś organizacja naukowa wymieniała dziedziny 
lub zagadnienia, którymi się n i e zamierza zajmować. Takie 
sformułowanie jest w naszym wypadku wyrazem pewnych kło
potliwych sytuacji wiążących z powstaniem i funkcjonowaniem 
COSPAR, u których podłoża leżą, jak to najczęściej bywa, spra
wy polityczne. Tutaj pozwolę sobie na własny komentarz. 

COSPAR jest organizacją czysto naukową, a zatem mającą 
na celu sprawy poznawcze. Tak zapewne należy rozumieć ów 
zwrot "badania podstawowe" (fundamental research). Głównym 
zadaniem techniki (tak w skrócie będę nazywał nauki techr 
niczne) nie jest poznawanie, lecz wykorzystanie prawd pozna
nych dla dobra człowieka. I tym się różni technika od nauki. 

*) Sprawozdanie z piei"WWSzego sympozjonu opublikowała "Urania" 
w Nr 4 z 1960 r.; z drugiego - w Nr 7 z 1961 r. Z trzeciego nie opu
blikowała z winy niżej podpisanego; zailnteresowanych odsyłamy do "Po
stępów Astronomii, tom X, zeszyt 4, 1962. 

' 
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Należyte wykorzystanie jednak praw natury w służbie czło
wieka wymaga wszechstronnego i głębokiego ich rozumienia, 
co pociąga za sobą uczestnictwo techników w odkrywaniu i in
terpretacji praw natury. I tutaj zadera się różnica między nauką 
i techniką. Dlatego błędem było by odmówienie technice war
tości poznawczych. Z tych zapewne powodów COSPAR ni 2 ma 
ochoty do odcinania się od techniki. 

Celem głównym jednak techniki - jak powiedziałem już -
jest dobro człowieka. A tutaj występują, jak wiemy daleko 
idące kontrowersje. Wiell}. techników redukuje ów cel do do .... 
bra małej tylko gn.tpy ludzi, najczęściej do ludzi jednego kraju, 
czasami do jedn~j tylko instytucji. Od nich właśnie COSPAR 
chce się odciąć. 

Przekładając to na nieco uproszczony język prasy codzien·
nej, znaczy to, że COSPAR chce się całkowicie odciąć od wszel
kich pogmatwm1 politycznych lub ekonomicznych i dlatego 
wymienia przykładowo kilka zagadnień technicznych wmota
nych dziś w koło wielkiej polityki; nie pomniejszając przy tym 
wcale roli poznawczej techniki. Tak zapewne należy rozszy
frować ową negację. Na przykład zagadnienie napędu (paliwa) 
w rakietach wymaga zapewne "badań podstawowych" w dzie
dzinie fizyko-chemii lub technologii paliw "prowadzonych przy 
użyciu rakiet ... " Jakiż byłby inny powód do wyłączenia tego 
zagadnienia z kręgu nauk, którymi się opiekuje COSP AR? 

Przejdźmy od tych dość przykrych akcentów w działalności 
COSPAR do jego zadań wŁaściwych. Zaczniemy od astronomii 
najbliższej se:vcu naszych czytelników. Otóż można by śmiało 
rzec, że badania trzech najbliższych nam ciał niebieskich, Księ
życa, Marsa i Wenus opierają się dziś, jeśli nie wyłącznie - to 
głównie, na obserw~cjach dokonywanych poza Ziemią. Nie my
ślę tu tylko o zdjęciach robionych z niedużych odległości, lub 
zdjęciach odwrotnej strony Księżyca, ale także o fotografii 
w i d m tych ciał w nadfiolecie i dalekiej podczerwieni. To 
małe "okienko" - widzialna część widma, przez które obser
wowaliśmy tyle lat, w zagadnieniach fizyki planet jest miej
scem szczególnie niefortunnym. Gazy o niskiej temperaturze 
i stosunkowo dużej gęstości złożone z cząsteczek (nie atomów) 
produkują linie i pasma głównie w podcze['wieni i dlatego tam 
tylko można oczekiwać rozwiązań najbardziej istotnych zagad
nień wiążących się ze stanem fizycznym i składem chemicznym 
atmosfer planet. 

Badania w nadfiolecie może nie mają tak dużego znaczenia 
w fizyce planet, mają natomiast olbrzymie znaczenie w fizyce 
Słońca i gwiazd. Wiemy bowiem dobrze o tym, że wszelkim 



196 URANIA 

prz·emianom atomowym lub jądmwym towarzyszy wydzielanie 
się olbrzymich porcji energii, którym odpowiada promieniowa
nie o małej długości fali. Małe energie występują tylko wtedy, 
gdy coś się dzieje na peryferiach atomu, daleko od jego jądra 
(to "coś" objawia się wtedy w widzialnej części widma). 
Wszelkie poważniejsze przeobrażenia gwiazd wywołują procesy 
odbywające się w głębi atomu, lub nawet w głębi jądra ato
mowego i dlatego znajomość ich jest tak ważna w nauce o ewo
lucji, którą przesiąknięta jest cała dzisiejsza astronomia. 

Nie ma chyba żadnego poważniejszego zagadnienia we współ
czesnej astrofizyce, którego rozwiązania nie przyśpieszyła by 
znacznie możność obserwacji poza Ziemią. Jak wiemy, w tym 
kierunku zrobiono już wiele szczęśliwych prób i dlatego można 
twierdzić, iż przyszłością astronomii obserwacyjnej będą za
pewne instrumenty na orbitach, nie na powierzchni naszej nie 
bardzo wygodnej do obserwacji planety. 

Na ostatnim sympozium COSPAR w Waszyngtonie słynny 
teoretyk amerykmiski L. S p i t z er dał próbkę popularnego, 
acz niezmiernie wnikliwego i rzetelnego spojrzenia w przyszłość 
astronomii, szkicując projekt wypuszczenia na orbitę dużego 
10 metrowego zwierciadła. Taki instrument należałoby mon
tować i nawet szlifować "tam" na orbicie wykorzystując 
ogromne plusy "bezciążenia", które na powierzchni Ziemi wy
wołuje gięcia, naprężenia i olbrzymie trudności konstrukcyjne 
w dużych teleskopach. Wykonany "tam" reflektor miałby za
lety zbliżone do tego, co się w podręcznikach opisuje jako in
strument "idealny". Jego zdolność rozdzielcza wynosiła by 
około 10-4 sekundy łuku! Moglibyśmy przy jego pomocy mie
rzyć paralaksy gwia~d znajdujących się w odległości do 10 000 
parseków, a więc gwiazd znajdujących się w jądrze Galaktyki! 
Potrafilibyśmy odkryć domniemane układy planetarne wokół 
wszystkich gwiazd w promieniu co najmniej 10 parseków. Mo
glibyśmy "rozłożyć" wszystkie znane gromady kuliste na po
jedyncze gwiazdy i zbadać widmo każdej z nich. Co za wspa
niałe perspektywy rozwoju nauki o ewolucji gwiazd i układów 
gwiazdowych! Potrafilibyśmy rozłożyć jądra wielu bliskich ga
laktyk kończąc w ten sposób dzieło W. B a a d e g o, któremu 
przed kilkunastu laty udało się (z jakimż trudem!) mzłożyć ją
dro galaktyki w Andromedzie. 
Sądzę jednak, że do czasu, kiedy cala astronomia przejdzie 

na instrumenty krążące na orbitach, jest jeszcze baDdzo daleko. 
Dlatego w tej chwili COSPAR interesuje się tylko badaniem 
tych trzech najbli:l:szych nam ciał niebieskich, fizyką Słońca, 
fizyką materii międzygwiawowej i jeszcze czymś, co nie jest 
właściwie astronomią, ale dość ściśle z nią związanym. Miano-
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WlCle egzobiologią (którą kiedyś nazywano też astrobiologią). 
Mówiąc prościej - zagadnieniem życia na innych planetach. 
Z różnych oznak wnioskować można, że ten temat będzie jed
nym z najaktualniejszych na sympozjonie Warszawskim. 

Nie bez znaczenia w całym zespole nauk o przestrzeni jest 
pewna dyscyplina nie mająca wcale charakteru nauki przyrod
niczej, która mimo to interweniuje we wszystkich niemal że 
naukach współczesnych. Mam tu na myśli cybernetykę. Nie 
wyobrażam sobie, aby w naukach o przestrzeni zabrakło w przy
szłości przedstawicieli tej właśnie młodej, lecz jakże obiecują
cej nauki. Aby zilustrować jej znaczenie przytoczę chociażby to, 
że nawet w definicji istoty żywej ostatni głos mieli cyberne
tycy, nie biologowie. Słynny matematyk radziecki Koł m o
g o r o w podał najtrafniejszą zdaniem wielu uczonych defini
cję istoty żywej posługując się oczywiście pojęciami cyberne
tycznymi. 

W swoim sprawowaniu pominąłem wiele innych nauk wcho
dzących w skład COSPAR, przede wszystkim fizykę atmosfery, 
fizykę promieni kosmicznych i wiele wiele jeszcze innych dzie-· 
dzin wiedzy przyrodniczej; pominąłem je tylko dlatego, że moi 
czytelnicy rekrutują się wśród astronomów, których zaintereso~ 
wania nie muszą sięgać do nauk innych. 

W chwili gdy czytelnik dostanie do rąk niniejsze sprawozda
nie, obrady IV sympozjonu COSPAR w Warszawie już się skoń
czą. Cóż zrobić, prasa nie działa błyskawicznie! 

TADEUSZ JARZĘBOWSKI - W r o c l a w 

O SZTUCZNYM PASIE RADIACYJNYM 
Z 9 LIPCA 1962 R. 

W dniu 9 lipca 1962 roku eksplodowala na wysokości 400 km 
nad wyspą J ohmstorn na P<ł!cyfiku bomba nuklearna. Wy

buch ten wywołał szereg zjawisk w jonosferze i magnetosierze 
Ziemi. Najistotniejszym z astronomicznego punktu widzenia 
było powstanie sztucznego pierścienia radiacyjnego wokół 
Ziemi. 

Zanim omówimy to zagadnienie może najpierw dla porów
nania parę słów o naturalnych pierścieniach radiacyjnych Zie
mi, które znamy pod nazwą pasów van Allena (lub van Allena
Wiernowa). 

Jak wiadomo z fizyki, gdy cząstka naelektryzowana znajdzie 
się w polu magnetycznym, będzie poruszała się wokół linii sil 
tego pola po torach spiralnych. Jeżeli zaś w kierunku, w któ-
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rym porusza się cząstka, natężenie pola magnetycznego wzra
sta, cząstka może "odbić się" i zawrócić z powrotem. Otóż 
natężenie pola magnetycznego ziemskiego wzrasta w miarę 
zbliżania się ku biegunom. Jeżeli zatem jakaś biegnąca z ko
smo3u cząstka naelektryzowt:ma (np. elektron) napotyka pole 
magnetyczne Ziemi, zacznie poruszać się po linii spiralnej ku 
jednemu z biegunów, następnie może nastąpić odbicie i cząstka 
pobiegnie z powrotem ku drugiemu biegunowi, tam znowu na
stępuje odbicie itd. A zatem cząstka dostaje się w swego ro
dzaju pułapkę - biega od bieguna do bieguna i nie może wy
dostać się ze sfery pola magnetycznego Ziemi. Wokół Ziemi, 
w tej tzw. magnetosfGrze będzie gromadziła się więc znaczna 
ilość cząstek naelektryzowanych, które stanowią właśnie owe 
pierścienie radiacyjne. 

p1 e-rśc ień · 

Rys. l. Na górnej c--.tęści rysunku schemat naturalnych pasów radiacyj
nych Ziemi. Na dolnej części - położenie i rozmiary ztucznego pasa 
radiacyjnego. Część górna i dolna rysunku, oraz rozmiary Ziemi i pasów 

radiacyjnych, są narysowane w tej samej skali 

Rakiety kosmiczne wykryły trzy wyraźnie wyróżniające si.ę 
naturalne pierścienie radiacyjne - widzimy je narysowane 
schematycznie na górnej części rysunku l. Pierwszy pierścień 
(wewnętrzny) przypada w średniej odległości od powierzchni 
Ziemi około 3 tysięcy kilometrów; maksimum natężenia dru
giego pierścienia (zewnętrznego) znajduje się w odległości 20 
tysięcy kilometrów; odległość trzeciego pasa, skrajnego, wynosi 
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już około 70 tysięcy kilometrów. Największe natężenie stru
mienia elektronów zaobserwowano w pasie skrajnym - przez 
każdy centymetr kwadratowy w ciągu kawej sekundy prze
biega tam około 108 elektronów. W pasie zewnętrznym stru
mień ten ocenia się na 106, zaś w pasie wewnętrznym koncen
tracja elektronów jest jeszcze mniejsza. Tych parę słów o pier
ścieniach naturalnych. 

Dokonując eksplozji bomby nuklearnej w kosmosie spodzie
wano się wytworzenia pewnego sztucznego pasa radiacyjnego -
nie przypuszczano jednak, że natężenie jego będzie tak duże. 
W wyniku eksplozji, jak stwierdzono na podstawie danych do
starczonych przez sztuczne satelity, wyłapanych zostało mia
nowicie przez pole magnetyczne ziemskie około 1026 elektro
nów, które wytworzyły potężny pierścień radiacyjny 1). Folo
żenie i rozmiary tego pierścienia przedstawione są schema
tycznie na dolnej części rysunku l. Naszkicowane linie za
mknięte są liniami jednakowego strumienia e1ektronów. Naj
większy strumień elektronów za1-ejestrowano w środkowej 
części pierścienia w odległości około 2 do 6 tysięcy kilometrów 
od powierzchni Ziemi (najmniejszy zamknięty obwód na ry
sunku). Natężenie strumienia elektronów przekraczało tam na
wet 109 elektronów na oentymetr kwadratowy na sekundę. 

Jak w1dać, sztuczny pierścień radiacyjny wytworzył się na 
wysokościach znacznie większych niż miejsce eksplozji. Powstal 
on w rejonie, gdzie występował wewnętrzny pas radiacyjny, 
sięgając również częściowo i do strefy pasa zewnętrznego. Ilość 
elektmnów w sztucznym pasie mdiacyjnym byla jednakże nie
porównywalnie większa. Wewnętrzny i częściowo zewnętrzny 
pas radiacyjny zostały więc niejako "przyćmione" nowopowsta
łym sztucznym pierścieniem radiacyjnym. Trzeba jeszcze do
dać, iż natężenie strumienia elektronów w nowopowstałym 
pierścieniu było dość różne nad różnymi długościami geogra
ficznymi, tak że używanie słowa "pierścień" może nie jest tu 
najwłaściwsze. 

Sztuczny pierścień radiacyjny nie jest tworem trwałym; na
tężenie strumienia elektronów systematycznie w nim maleje, 
jak to wynika z danych dostarczonych przez sztuczne satelity 
już z okresu pierwszych kilku tygodni (wynika to również 
z krzywej na rysunku 3). Siady tego sztucznego pasa radia
cyjnego utrzymywać się będą jednakże eo najmniej przez kilka 
a może nawet kilkanaście lat. 

1) Zwróćmy na marginesie uwagę na trochę śmieszny może szczegół, iż 
ta wielka liczba elektronów - 1026 - stanowi tylko dziesiątą część grama 
(masa elektronu wynosi 9 • 10-28 grama). 
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Projektanci eksplozji nuklearnej w kosmosie nie przewidzieli 
również, że silny strumień elektronów powstałego pasa radia
cyjnego zniszczy w krótkim czasie baterie słoneczne przebiega
jących przez ten pas sztucznych satelitów. I tak już w trzy dni 
po eksplozji, 12 lipca, zamilkł satelita Ariel I; 2 sierpnia za
milkł Transit IV-B, zaś 14 sierpnia tegoż roku przestały działać 
baterie słoneczne w satelicie Traac. Dodajmy, że zaobserwo
wany w sztucznym pierścieniu strumień 109 elektronów/cm-· 
· sek przekracza znacznie dawkę śmiertelną - powstały pier
ścień stanowił zatem dodatkową groźbę dla ewentualnych lo
tów kosmicznych. 

Na koniec może jeszcze parę słów "z innej beczki" , jakkol
wi k beZ'pośrednio w związku z eksplozją. W numerze 10 Uranii 
z 1961 roku omówiliśmy promieniowanie- synchrotronowe, tj. 
promieniowanie, które powstaje podczas ruchu elektronów wo
kół linii sił pola magnetycznego. Dla przypomnienia przedsta
wiono to poglądowo na ilustracji 2. 

/ 

Rys. 2. Poglądowe przedstawienie powstawania promieniowania synchro
tronowego. Tor spiralny - trajektoria elektronu; linia prosta wewnątrz 
spirali - kierunek linii sil pola magnetycznego; zakro<pkowane stożki ze 

&trzałkami - promieniowanie synchrotronowe 

Otóż promieniowania synchrotronowego winniśmy spodzie
wać się również i od elektronów poruszających się w polu ma
gnetycznym ziemskim. Promieniowanie synchrotronowe po
wstające w naturalnych pierścieniach radiacyjnych Ziemi jest 
jednakże zbyt słabe, by mogło być mierzalne. Ale strumień 
elektronów w sztucznym pasie radiacyjnym był o parę rzędów 
większy i promieniowania synchrotronowego w tym wypadku 
należało się spodziewać. Obserwacje całkowicie to potwierdziły 

Na rysunku 3 na osi odciętych odłożony jest czas, na osi 
rzędnych natężenie :promieniowania radiowego na fali 10 me
trów. Jak widać, w dniu 9 lipca - w dniu eksplozji, nastąpit 
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Rys. 3. Zaobserwowany 
w wyniku eksplozji nu
klearnej wzrost promie
niowania radiowego na 
długości 10 metrów. Ob
serwacje wykooywane 
były na stacjach Jica
marca i Huancayo 

w Peru 

nagły wzrost promieniowania, po czym stopniowo, w ciągu na
stępnych tygodni, natężenie tego promieniowania malało. Zwią
zek obu zjawisk jest tak oczywisty, iż nie może być żadnych 
wątpliwości co do tego, że zaobserwowane promieniowanie ra
diowe było promieniowaniem synchronowym elektronów 
w sztucznym pasie radiacyjnym. Wyn:iki obserwacji zgadzają się 
zresztą z przeprowadzonymi w tym kierunku obliczeniami, 
a obliczenia nie trudno było w tym wypadku wykonać, gdyż 
dane o strumieniu elektronów dostarczyły satelity, a natężenie 
pola magnetycznego ziemskiego jest znane. Obserwacje wyka
zały zresztą nawet polaryzację tego promieniowania - jak 
należało oczekiwać dla promieniowania synchrotronowego. 
Powyższy wynik jest nadzwyczaj istotny z astronomicznego 

punktu widzenia. Promieniowanie synchrotronowe obserwowali 
bowiem fizycy dotychczas w synchrotronach, ale w skali 
kosmicznej było ono hipotezą. Jak wiemy, mechanizm ten su
gerowany jest dla wyjaśnienia pmmieniowania radiowego Ga
laktyki i niektórych mgławic, dla wyjaśnienia części promie
niowania radiowego Słońca i ewentualnie nawet planet. Fakt 
zaobserwowania promieniowania synchrotronowego sztucznego 
pasa radiacyjnego Ziemi byłby więc pierwszym obserwacyjnym 
potwierdzeniem występowania promieniowania synchrotronar
wego w skali kosmicznej. 

Errata 

Nr 4, 1963 r., str. 109, w. 28 powinno być: jonów CO+, C02+ i N2 +. 
Str. 109, w. 30, powinno być: pasmo CN. Str. 108, w. 3 od dołu, powinno 
być: Ashbrook - Jackson. Nr 5, 1963 r., str. 148, we wwrze zamiast D, 
powinno być Db. Nr 6, 1963 r., str. 189, w. 24, powinno być: 22d5h4m. 



202 URANIA 

JERZY ANDRZEJ CHMURZYŃSKI - W a r s z a w a 

PIERWSZE KROKI EKSPERYMENTALNEJ 
ASTROBIOLOGII 

W przeddzień realizctJcji podróży międzyplanetarnych biolo
gia prze..lrroczyła graruoe swoich trooycyjnych zaintereso

wań - życia na Ziemi. Wyrazem tego jest biologia kosmiczna 
zajmująca się reakcjami żywych ziemskich organizmów w wa
runkach kosmicznych oraz CłJStrobiologia, starająca się wydrzeć 
planetom ich biologiczne tajemnice. 

Dla nikogo zapewne nie ulega wątpliwości znaczenie pierw
szej z tych dyscyplin. Praktyczna realizacja międzyplanetar
nych lotów pojazdów kosmicznych z ludźmi na pokładzie wy
maga bowiem nie tylko rozwiązania problemów technicznych 
i nawigacyjnych, ale dobrej znajomości możliwości, jakimi pod 
tym względem dysponuje człowiek oraz biologicznych niebez
pieczeństw, jakim będzie musiał stawić czoło. Dla przyszłej 
praktyki, gdy astronautyka wykroczy poza pi~sze kroki prób, 
ważnym zagadnieniem jest również zachowanie się innych orga
nizmów w czasie takich podróży, albowiem mlożenie stacji bar
dawczych poza Ziemią wymagać będzie żywności na długie 
okresy, a jednym z wygodnych jej źródeł będzie hodowla przy
wiezionych z Ziemi m'lin i zwierząt. 

Więcej wątpliwości może budzić cel astrobiologii. Po co silić
się na niepewne dociekania, co żyje np. na Marsie, skoro za 
pewien - i to, jak można sądzić, niedługi - okres czasu prze
konamy się o tym na wŁasne oczy?- Na to zaJStrzeżenie można 
udzielić dwojakiej odpowiedzi. Po pierwsze trudno uczonemu 
wyperswadować, by czegoś, oo go irnteresuje, nie badał, dlatego, 
że się o tym dowie później ... Zre ztą takie naukowe przypusz
czenia mogące potem znaleźć praktyczne sprawdzenie, są dla 
niego niezmiernie ważne jako konrtrola jego metod pracy i hi
potez, którymi się posłużył przy tworzeniu swego obrazu życia 
na danej planecie. Jest jednak jes3CZ.e bardziej praktyczny 
wzgląd. Oto, jak wspomnieliśmy, wkrótce będziemy zaintere
sowani w hodowli organizmów żywych na innych planetach. 
Jak moremy sądzić na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy, na
wet na Marsie, planecie o stosunkowo najbaJI1dziej zbliżonych 
do ziemskich waMinkach, ludzie będą musieli mieszkać w her
metycznych osi~dlach. Budowa ich będzie zarówno nielatwa, 
jak kosztowna. Chyba nie trzeba szeroko uzasadniać, że umiesz·· 
czen:ie hodowli poza nimi, o i1e by~oby możlriwe, dałoby ogromne 
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korzyści. Przygotowanie do tego jest również oelem astrobiolo
gii. Zrozumiale zaś, że w fazie popr21edzająoej podróż na inną 
planetę musimy paprzestać na opracowywaniu tego problemu 
na dostępnych nam już teraz ziemskich organizmach. 

Niedawno 21ostały opublikowane dwie interesujące prace 
uc:wnych z U ni on Car b ide ResearGh InstiturtJe w Tarrytown, 
w stanie Nowy Jork, z z·akresu ekspery:mentalnej astrobiologii 1). 

Łączą one w sobie oba jej wspomniane aspekty: starają się zwe
ryfikować eksperymentalnie pewną hipotezę życia roślinnego 
na Marsie, dając zarazem doświadczalny dowód możliwości 

wprowadzenia w tamtejsze warunki przyrodnicze pewnych na
szych roślin naczyniowych. 

Hipotezą tą jest przypuszcz€'llie wysunięte przez S a l i s b u
r y' e g o, że wbrew powszechnym prz~onaniom flora Marsa 
składa się nie z bardzo prostych organizmów zbliżonych do 
grzybów, mszaków i porostów, ale przeciwnie - z fo•rm ana
logicznych do naszych ziemskich roślin wyższych. Te właśnie 
rośliny stały się prz,edmtotem dośw1wdczeń amerykańskich 
uc:wnych. 

W różnych sedach doświadcreń hodowali oni ziemskie ro~ 
śliny w warunkach chociaż częściowo zbliżonych do marsjań
skich, a to zarówno pod względem temperatury, wilgotności, 
składu chemicznego i ciśnienia atmosfery, charakteru gleby i do
stępności w niej wody, jak i zawartości ultrafioletu w oświ·etle
niu. Wiadomo, że przyciąganie, którym się nie zajmowali, a ja
kim róż.ni się środowisim Marsa od ziemskiego - w tym za
kresie jest bez istotnego znaczenia. 

Mars jest znany jako planeta o klimacie surowym (por. 
A. Wrób l e w ski: "Z tajemnic Marsa", Warszawa, PWN 
1958). Nawet jego strefa równikOWia. ma ś·rednią temperaturę 
strefy umiarlmwanej na Ziemi. Dochodzą do tego duże wahania 
dobowe temperatury ·wynikające z cienkiego pllaS'zcza rzadkiej, 
suchej i o znilwmej zawartości tlenu atmosfery. Gleba powstała 
zapewne w dużej mierze z wietrzenia skal pochodzenia wul
kanicznego przypominającego nasz sjenit i mwiera znikome 

1) S i e g e l, S. M., L. A. R o s e n, and C. G i u m ar r o: "Effects ot 
reduced oxygen tension on vascular plants. IV. Winter rye germination 
under near-Martian conditions and in other nonterrest'ial environments"; 
Proc. Nat. Acad. Sci., Wash., 48, 1962, No. 5, str. 725--728. 

Siegel, S. M., L. A. Halpern, C. Giumarro, G. Renwiek 
and G. D a vis: "Martian biology: the experimentalist's approach"; Na
ture, London 197, 1963, No. 4865, str. 329~331, ryc. l. 
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ilości wody. -Jak nasze rośliny dałyby sobie radę z tymi wa
runkami - oto pytanie, które postawiono. Co ważniejsze dla 
problemu poruszonego przez nas na początku, obiektami do
świadczalnymi były obok innych ważniejsze dla człowieka ro
śliny, jak warzywa i zboża. Te przykłady sZiCzegóhrie wykorzy
stamy w niniejszym artykule. 

Na początku zbadano odporność roślin na małą zawartość 
tlenu w atmosferze. Zachowując "ziemską" glebę i jej wilgot
ność ora7. normalną temperaturę hodowano nasiona roślin 
w dwóch rodzajach sztucznej atmosfery o niskiej, bo 20fo i 50fo 
zawartości tlenu, ale o normalnym ciśnieniu i obserwowano ich 
siłę kiełkowania w ciągu 3-6 dni. Warto zaznaczyć, że chociaż 
w iej i następnej serii doświadczeń dostarczano roślinie więcej 
wody niż wydaje się jej być na Marsie, nie można jednak i tam 
wykluczyć miejsc o bardziej korzystnym mikroklimacie, nie
wykrywalnym dotychczasowymi metodami astrofizycznymi. 
Niektóre z wyników przedstawia tabelka I. 

Tabelka I 

Procent kiełkujących nasion w ciągu 
Rodzaj 3-6 dni 

nasiona w ziemskim 

l 
w sztucznej atmosferze 

powietrzu 5% tlenu +J2% tlenu + 
l 95% argonu 98% argonu 

Salata 98 78 78 
Marchew 32 -l) 50 
Cebula 69 - 65 
Ogórek 100 96 88 
Fasola 53 60 -
Pomidor 91 33 -
Kapusta 95 71 9 
Burak cukrowy 90 21 16 
Burak 50 40 -
Zyto ~ 95 95 50 
Jęczmień 80 28 -
Ryż 23 24 24 
Nogietek 57 - 33 
Goździk 82 50 -

Inną próbę o warunkach częscwwo odbiegających od ziem
skich stanowiły doświadczenia łączące niski procent tlenu 

1) Kreską poziomą oznaczono przypadki nie badane. 
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z niską temperaturą. Stosowano tu specjalną atmosferę o skŁa
dzie przypominającym marsjańską zgodnie z naszą obecną wie
dzą: 0,09% tlenu, 0,24% co2, 1,39% argonu i 98,280/o azotu -
pod ciśnieniem 0,1 atmosfery normalnej . Tu również wyniki 
napawają optymizmem. Tak np. żyto ozime poddane rytmicz
nym zmianom temperatur od + 20°C w ciągu dnia do -l0°C 
w ciągu nocy wykiełkowało w 40% w przeciągu 21 dni dając 
kiełki dochodzące do 10 mm wysokości. 

Szczególnie inte~esujący jest przypadek ogórka stanowiący 
przykŁad pozytywnego współdziałania niskiej tempemtury 
i malej zawartośc] tlenu w powietrzu. Oto trzytygodniowe sa
dzonki ogórka wyhodowane w atmosferze z 2% zawartością 
tlenu, ochłodzone do -l0°C i odmrożone po godzinie - znio
sły ten zabieg bez szkody w przeciwieństwie do sadzonek wy
hodowanych w ziemskim powietrzu. Podobnie w temperaturach 
6-7°C nasiona ogórka w atmosferze o mniejszej niż marsjań
ska zawartości tlenu, bo 0,005% - belkowały w ciągu 20 dni 
w 50-900/o, a potem kiełek rósł z prędkością 10 mm na dzi :cń; 
natomiast w normalnym powietrzu w tej temperatuxze kiełkuje 
tylko ok. l OOfo nasion. 

Dotychczasowe eksperymenty, jak wspomniałem, były prze
prowadzone na ogół przy normalnym ciśnieniu atmosferycz
nym, na "ziemskim" podłożu i przy dostatku wody. W na
stępnym doświadczeniu zmieni:ono i te warunki. Rośliną badaną 
był sucholubny wilczomlecz, Euphorbia clandestina. Zastosowa
no "marsjal'1ską" atmosferę przy ciśnieniu 0,1 ziemskiej atmo
sfery - tj. 75 mmHg, wzgl. 100 mb. Glebę sporządzono w sto
sunku l :l z ziemi do kwiatów i specjalnej substancji pocho
dzenia wulkanicznego oraz nasycono ją wodą tylko w ilości 

1-2% wagowo. Na tym jednak nie skończyły się szykany, 
którym poddano roślinę. Po miesięcznym wzroście w t empera
turze + 25 °C umieszczono ją na trzy zimowe miesiące w nie 
ogrzewanej szklarni, gdzie średnie maksima temperatury dzien
nej tych m1esięcy wynosiły odpowiednio + 5 °C, - 2°C 
i + 8 o C, nocne zaś średnie miesięczne minima: - 9 ° C, - 12 o C 
i 0°C. W porównaniu z wilczomleczem hodowanym w zwy
ldym powietrzu przy tych samych pozostałych warunkach, 
niedostatek tlenu okazał się zbawienny. W "marsjańskiej" 

atmosferz,e z czterech roślinek trzy przeżyły eksperyment, 
w powietrzu - żadna. Poz.ostałe rewelacyjne wyniki tego do
świadczenia obrazuje tabelka II. 
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Tabelka II 

Zmiany wagi i wielkośri wilczomlecza 
--

wysokość średnica waga świeżej 
w cm w cm masy w g 

"' "' "' ~ ~ ~ 
o "' o "' o .. 
~ ~ .. ~ ~ .. ~ ~ .. ... o C) ... o C) ... o C) 

N C) c N C) c " 
C) c 

C) ·C:: ·N C) •C:: •N C) •C:: •N o o '() o o '() o o '() o. ,;.: ... o. ,;.: .... o. ,;.: ... 

w atmosferze 
l ,.marsjań· 

skiej' 11,6 11,9 +o,3 1,0 1,1 1+0,1 12,0 12,5 +o,5 
w pow ietrzu 11,4 10, l -1,3 1,0 0,5 -0,5 12,0 5,4 -6,6 

Ponieważ wilczomlecz należy do tzw. kserofitów czyli roślin 
sucholubnych, autorzy postanowili zbadać, czy inne rośliny 
o zwykłych wymogach wody zniosą "marsjańskie" warunki 
doświadczenia. Nasiona ozimego żyta umieszczano więc w syn
tetycznej atmosfer:re o ciśnieniu 0,1 atmosfery ziemskiej, za
wieszone na wysokości 15 cm nad powierzchnią wody (oczywi
ście w tych warunkach było duże nasycenie atmosfery parą 
wodną) . Jeden warunek wszakże był tu "łagodny" - tempe
ratura, wynosząca + 25°C, ale też wyniki okazały się znowu 
nadspodziewanie optymistyczne. Oto w aiągu 5 dni wykiełko
wało 75,3% nasion, a najdłuższy kor:Deń z tych 100 roślinek 
miał długość 15 mm. 

W toku dalszych badań, których tu już s:DC~egółowo nie bę
dziemy omawiali, wykazano, że rośliny naczyniowe nadspodzie
wanie dobrze znoszą wysokie natężenie promieniowania ultra
fioletowego. Tak np. napromieniowanie o energii 108 ergów/cm2 
daje tylko częściowe zahamowanie wzrostu zalążków fasoli. 

Warto na ~oniec wspomrueć o interesującym wyniku doświad
czenia przeprowad~onego na organizmie zwierzęcym, również 
mogącym mieć praktycZIIle znaczenie - mianowicie na kre
wetce. Oto larwy tych s~orupiaków, tzw. pływiki (Nauplius) 
wykluwały się w wodzie morskiej o zasoleniu 3%, lub w wo
dzie pólsłodkiej o zasoleniu l Ofo pod "marsjańską" syntetyczną 
atmosferą o ciśnieniu 75 mmłlg w przybliżeniu równie dobrze, 
jak w normalnych ziemskich warunkach. 

Autorzy, jak piszą, prZ!epmwadzili swe badania z myślą 
o udowodnieniu możliwości występowania na Marsie roślin 
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podobnych do naszych roślin naczyniowych i zwierząt o kom
plikacji budowy odpowiadającej naszym bezkręgowcom. Jednak 
nawet te pionierskie eksperymenty dały niezmiernie zachę
cające wyniki odnośnie możliwości hodowli na Marsie ziemskich 
organizmów. Oczywiście mając ten cel specjalnie na względzie 
należałoby tego typu eksperymenty prowadzić konsekwetnie 
dalej. Na przykład należałoby spróbować uzyskać pełny cykl 
wegetatywny choćby jednej ziemskiej rośliny w możliwie całko
wicie "marjańskich" warunkach- a więc na syntetycznej gle
bie o niedostatku wody, pod sztuczną atmosferą o małej za
wartości tlenu i o ciśnieniu równym 0,1 atmosf rycznego, przy 
dobowych wahaniach temperatury od -l0°C do + 20°C, od
powiednio słabszym oświetleniu z dużym stosunkowo natęże
niem promieniowania krótkofalowego. Zapewne tego rodzaju 
próby wykażą konieczność prowadzenia wstępnej odp0wiedniej 
selekcji i hodowli, zanim rezultaty będą zadowalające. Wyda
je się jednak, że należy podjąć je jak najwcześniej, by technika 
lotów kosmicznych nie wyprzedziła nie przygotowanej biologii. 

Naszego kraju nie stać na budowę i wysyłanie rakiet koomicz·
nych. Jak wiadomo jednak, praWladzimy dostępne w naszych 
warunkach badania astronautyczne. Z całą pewnością można by 
się pokusić również o podjęcie eksperymentalnych badań areo
biologicznych (od gr. Ares = Mars) i w ten. sposób dać prak
tyczny i niezmiernie ważny wkład do przyszłego podboju Czer
wonej Planety. Warto by o tym pomyśleć. 

PORADNIK OBSERWATORA 

Częściowe zaćmienic Księżyca 
6/7 lipca 1963 r. 

Przypadające na noc 6/7 lipca br. częściowe zaćmienie Księżyca stwa
-rza dla obserwatorów okazję dokonania szeregu cennych obserwacji. 
Korzystając z tej możliwości proponujemy Czytelnikom przeprowadzenie 
.skoordynowanej akcji obserwacyjnej zaćmienia i prosimy o przesłanie 
wyników obserwacji na adres Zarządu Głównego PTMA. Niżej poda
jemy szereg uwag, które mają ułatwić dokonanie obserwacji. 

Obserwacje zaćmień Księżyca mają na celu badanie fizycznych wla
ściwości powierzchni naszego naturalnego satelity oraz ogólnej budowy 
atmosfery Ziemi. 

Pierwsza grupa obserwacji nie jest w zasadzie dostępna dla amatorów 
z uwagi na konieczność użycia odpowiedniej specjalistycznej aparatury, 
natomiast amatorskie obserwacje mogą dać bogaty material, na podsta
wie którego można sądzić o ogólnym stanie atmosfery ziemskiej. 

Obecność warstwy powietrza wokól Ziemi powoduje zwiększenie roz
miarów cienia Ziemi. Zalamanie i ro:>:praszanie promieni slonecznych 
w atmosferze "rozmazuje" kantur cienia, jak również powoduje różno
rodne zabarwienie tarczy Księżyca zanurzonego w cień Ziemi. Zespół 
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Częściowe zaćmienie Księżyca 

6/7 lipca 1963 r. 

Momenty podano w czasie wschod nio
europejskim (czasie letn ·m w P ol ; ce) . i S 

Wykaz obiektów zal~ nych do obserwacji 
kontaktów z cienie~ W czasie zaćmienia 

Ksil' rca 

URANIA 

l. Byrgius A 

2. Witello 

3. Gassendi A 
4. Gassendi G 
5. Gassendi A' 

6. Gassendi J 
7. Campanus 

8. Lohrmann 
9. Flamsteed 

10. Tycho 
11. Hesiodus A 

12. Bullialdus 
13. Lubieniecki B 
14. Birt 
15. Guericke B 
16. Werner 
17. Guericke C 
18. Lalande 
19. Ptolemeus 
20. Mosting A 

21. Mosting 
22. Abenezra a 
23. Pleyfer A 
24. Kepler 
25. Milihius A 
26. Milihius 
27. Copernicus 
28. Frascator d 

29. Frascator E 
30. Retyk B 
31. Hyginus 

32. Dionisius 
33. Hypatia B 

34. Capella D 
35. Censorius 

36. Messier A 
37. Messier 
38. Manilius 
39. Menelaus 
40. Bessel 
41. Plinius 
42. Vitrivius 
43. Proclus 
44. Picard 

209 

jasny krater na zach. brzegu 
Byrgiusa 
niewielki jasny krater we
wnątrz dużego cyrku 
góra nieregularnej formy 

jasna owalna plamka na płn. 
brzegu Gassendi 

centralna górka na ciemnym 
tle krateru 

centralna górka 
matowy krater na pldn. wsch. 
brzegu Hesiodus 
centralna górka 
jasna górka 
maly krater o ciemnym dnie 
jasny maly krater 
górka na pln. brzegu krateru 
jasny krater 

jasny punkt na tle krateru 
jeden z najjaśniejszych obiek
tów na tarczy K. 

nieregularny kształt 
kształt gruszkowaty 

centralna górka 
jasna plamka na promieniu 
idącym od Tychona 
jasny obiekt na Mare Nectaris 

krater u zbiegu dwu dobrze 
widocznych szczelin 
bardw jasny krater 
jasny punkt na pldn. brzegu 
Mare Serenitatis 

bardzo jasny, posiada wygląd 
promienistej górki 

górka centralna 

na jasnym promieniu 
górka centralna 

jasny krater z promieniami 
jasna górka na Mare Crisium 
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tych zjawisk pozwala sądzń.ć o budowie i st.amie fizycZillym atmosfery. 
One też określają pewne wytyczne do przyjęcia programu obserwacyj
nego. 

Obserwacje astronomiczne zaćmienia Księżyca stamowią grupę obser
wacji barcbo popularnych i łatwych do przeprowadzenia. Folegają one 
na określeniu momentów wejścia w cień oraz, wyjśda z cienia (mo
mentów kontaktów z cieniem) poszczególnych obiektów na powie1rzchini 
Księżyca, jak również brzegów t~wczy księżycowej. 

Obserwacje można przeprowadzać już niewielkimi instrumentami. 
Najlepiej nadają się do tego celu małe lrmetki o powiększeniu od 30-
100 razy i średnicy obiektywu: do 100 mm. W tych warunkach najłatwiej 
jest określić granicę cienia, który jest zazwyczaj roZJIDyty, nie posiada
jąc wyraźnie zdefiniowanego kanturu. 

Wartość obserwacji zależy w dużej mierze od wybocu właściwych 
obiektów na tarczy Księżyca. Powinny to być obiekty o małych mzmia
rach, jednocześnie dobrze widoczne w czasie pclJni Księżyca. Duże kra
tery księżycowe nie nadają się do tych celów; wyjątek stanowią kratery 
posiadające dobrze widoczną "centralną górkę" - wyznacza się wów
czas momenty jej kontaktów z cier,iem. Na schematycznej mapce po
wierzchni Księżyca owac:wne są obiekty s~czególnie zalecane do tych 
obserwacji. Tabelka · zawiera spis tych obiektów z krótl{ą charaktery
styką ułatwiającą ich identyfikację. Cienkie łuki (linią przerywaną) 
o~naczają kontur cienia Ziemi na tarczy . Księżyca, w odstępach co 15 
min. Pozwała to na wcześniejsze ułożenie programu obserwa.cji w po
staci wykazu obiektów kolejno wchodzących w cień (względnie wycho
dzących z cienia). 

Zaleca się prowadzenie obserwacji w zespołach dwuosobowych. Obser
wator - przy lunecie - zaopatrzony w mapkę Księżyca z oznaczanymi 
obiektami oraz latarkę, sygnalizuje w dowolny umowny sposób momenty 
kontaktów z cieniem kolejnych obiektów; sek.retarz odczytuje wskazania 
zegarka i zapisuje je - w formile tabeli - obok nazwy (numeru) ko
lejnego obiektu. 

Momenty kontaktów należy notować z dokładnością l sek. Zegairek -
z centralnym selwndnikiem - należy bezpośrednio p.rzed obseirwacjami 
porównać z radiowymi sygnałami czasu, wyznaczając w ten sposób jego 
poprawkę, tj. różnicę pomiędzy czasem radiowym a wskazaniem zegarka . 
. Przy sporządzaniu zestawienia obserwacji poprawkę należy dodać -
jeśli zegarek spóź.nil się lub odjąć - jeżeli zegarek spieszył - od mo
mentów zanotowanych w dzienniku obserwacyjnym. 

Osobną grupę stanowią obserrwacje widocznośc.i poszczególny.ch obiek
tów na tarczy Księżyca w czasie zaćmienia oraz zmiany kh zabarwienia. 
Do tego celu można się posłużyć już lornetką polową (pryzmatyczną) . 
Dla identyfikacji obiektów (kratery, morza księżycowe, góry itp.) wy
starczy dowolna mapka Księżyca. Część tarczy księżycowej - choć za
nurzona w cieniu jest nadal widoczna będąc oświ~tlana światłem zała
manym lub rozproszonym w atmosf&ze ziemskiej. 

W dzienni!{u obserwacyjnym należy notować widoczność względnie 
niewido-czność wybranych uprzednio obiektów, W1szelkie uwagi na temat 
ich zabarwienia oraz czas z dokładnością l min. 

Fotograficzne obserwacje przebiegu zaćmienia dosrtarczają obiektyw
nego materiału będącego UZU!Pelinieniem obserwacji wizualnych. 

Do fotografowania przebiegu zaćmienia stosować należy aparaty foto
graficzne o możliwie najdłuższej ogniskowej. Stosowanie krótkoogni
skowych aparatów małoobrazkowych jest niecelowe. Posiadacze lustrza
nek z wymienionymi obiektywami mają !1'1J00ność zamontowania kamery 
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do wyciągu okularowego lunety lub teleskopu zwierciadlanego (po 
uprzednim odjęciu obiektywu od aparatu i usunięciu okularu lunety). 
Im dłuższa ogniskowa obiektywu zastosowanej lunety czy teleskopu, tym 
większy będzie obraz na matówce. Ostrość obrazu reguluje się przez 
odpowi€dnie wysunięcie wyciągu okularowego. 

Atrakcyjne zdjęcia przebiegu zaćmienia uzyskać można za pomocą 
aparatu kliszowego (format 6 X 9 lub 9 X 12) wykonując serię zdjęć 
w odstępach 10 do 15 min. na tej samej kliszy, przy nieZJmiennej poe.ycji 
apa1·atu przez caly czas zaćmienia. Należy przy tym aparat ustawić 
w ten sposób, by obraz Księżyca poruszającego się ruchem dziennym ze 
wschodu na zachód przesuwał się na kliszy wzdłuż przekątnej. 

Czas ekspozycji najlepiej dobrać doświadczalnie, dokonując próbnych 
zdjęć Księżyca w okresie przed pełnią. Fotografując w czasie zaćmienia 
należy pamiętać o pewnym zwiększeniu czasu ekspozycji, ponieważ nie
objęta cieniem część tarczy Księżyca nie świeci pełnym blaskiem, będąc 
zanurzona w obszarze półcienia. 

Notatka z obserwacji przebiegu zaćmienia powinna zawierać - poza 
opisem samego zjawiska- wszelkie uwagi na temat warunków obserwa
cji (warunki atmosferyczne, miejsce obserwacji itp.), instrumentu (śred
nica obiektywu, powiększenie) oraz obserwatora względnie obserwa
torów. 

Literatura: 
- P. Kulikowski, Poradnik Milośnika Astronomii, 1956, PWN. 
- A. Lisicki, Metodyka nauczania astronomii, 1961, PZWS. 
- Astronomiczeskij Kaliendar W AGO - postojannaja czast. 
- Instrukcja dlia nabliudienij solniecznych i lunnych zatmienij, 

W AGO, 1952, Moskwa. 
Opracowanie i rysunek - Andrzej Slowik 

Z KRONIKI 

Nowa metoda wyznaczenia odległości galaktyki w Andromedzie 
W obserwatorium Mount Falomar astronom amerykański Sergei G a

P o s c h k i n wykonał ostatnio, za pomocą pięciametrowego teleskopu, 
bardzo ciekawą pracę: poszukiwanie gwiazd zmiennych w galaktyce M31 
w Andromedzie. Na kliszach, których naświetlono razem 73, znaleziono 
223 zmienne, z czego 59°/o to klasyczne cefeidy, 2g0/o czerwone zmienne 
nieregularne a 86/o to układy zaćmieniowe. 

Spośród tych 8°/o na szczególną uwagę zasługuje system zaćmieniowy 
oznaczony literą G, bowiem obserwowano cmery jego minima oraz otrzy
mano krzywą blasku. Zaćmienia główne zachodzą co 4,805 dnia. Minima 
mają głębokość o,maa i o,m27, przy jasności gwiazdy poza zaćmieniami 
20m,2o. Jest to układ dwu jasnych i masywnych gwiazd typu (3 Lyr. Po
nieważ gwiazda G jest bardzo słaba (nic dziwnego, leży przecież. w innej 
galaktyce), nie można było otrzymać jej widma. Z pomiarów fotometrycz
nych wynika, że jest ona silnie niebieska. Porównanie z innymi gwiaz
dami w M 31 nasuwa możliwość typu widmowego O. 

Ponieważ otrzymano pelną krzywą ZJmian blasku, można było poku
sić się o znalezienie rozwiązania systemu, to znaczy wyznaczenie małych 
i wielkich półosi elipsoid (gwiazdy w systemach 13 Lyr są elipsoidami) 
i nachylenia orbity. Postępując dalej drogą teoretyczną wyliczono masę 
większego składnika, równą 30 masom Słońca (w zależności od okresu, 
stosunku promieni, stosunku jasności i temperatury). Przy znanej masie 
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łatwo było już wyznaczyć jasność absolutną gwiazdy. Porównując ja
sność obsen'lowaną na kliszach i absolutną, otrzymał Gapoochkin odle
głość galaktyki w Andromedzie równą 980.000 parseków z błędem praw
dopodobnym ± 350.000 parseków. Jak widać dokl:adność tej metody, ze 
względu na wielokrotne przejścia, jest niewielka. Nie zmienia to jednak 
faktu, ii.ż są to pierwsze dokładne obserwacje i pierwsze rozwiązanie 
układu zaćmieniowego spoza naszej Galaktyki Obłoków Magellana. 

(wg. The Astronamical Journal, 67, str. 358) 
Slawomir Ruciński 

O powstaniu mórz księżycowych 

Drugi numer nowego czasopisma "Icarus" poświęconego fizyce układu 
planetarnego zawiera pracę polskiego astronoma Władysława T u r
s ki e g o dotyczącą ciekawej hipotezy powstawania mórz księżycowych. 
Na podstawie obliczeń około 150 trajektorii meteorów spadających na 
powierzchnię Księżyca (rachunki wykonane w 1961 r. na elektronowej 
maszynie cyfrowej typu Merkury w Uniwersytecie w Manchester) autor 
stwierdza występowru1ie korelacji pomiędzy rozmieszczeniem mórz i roz
mieszczeniem tzw. obszru·&w zwiększonej aktywności meteorowej, czyli 
tych części powierzchni Księżyca, na IDtórych ilość meteorów spadających 
na jedrnostkę powierzchni jest większa od odpowiedniej wielkości śred
niej, dotyczącej całej powierzchni Księżyca. Efekt występowania takich 
obszarów wynika ze ,skupiającego działania pola grawitacyjnego Ziemi 
na trajektorie swobodnych meteorów. Jest on tym silniejszy im mniejsze 
są prędkości spadających meteorów (obliczenia wykonane były dla trzech 
prędkości: 10, 20 i 30 km/sek.). Interesującym jest, że: 

l. odwrotrna stmna Księżyca charakteryzuje się gęstością pokrycia bli
ską do średniej, 

2. na środku widocznej tarczy Księżyca występuje pole z mniejszą niż 
średnia gęstością pokrycia, 

3. dookoła środka widocznej tarczy obsel\'IUje się pierścień obszarów 
zwiększonej aktywności meteorowej, który jest gruby i gęściej pokryi.y 
w zachodniej części. 

Rzut oka na mapę widoczmej części Księżyca oraz na 2ldjęcia jego od
wrotnej strony uzyskane przez Lunnik III wydają się potwierdzać jako
ściowo powyższe wnioski. 

(Wg "Jcarus", Vol. I, no. 2, 1962 r.) 
Krzysztof Ziolkowski 

Zmiany jasności zaćmień Księżyca w U-letnim cyklu aktywności Słońca 

W czasie zaćmienia całkowitego Księżyc nie przestaje być widoczny, 
a tylko blask jego znacznie się =iejsza. Dzieje się to dlatego, że wów
czas Księżyc oświetlony jest przez załamane w atmosferze ziemskiej 
promienie Słońca. Z uwagi na to, że najlatwiej przez atn1osferę prze
chodzą promienie czerwone i żółte, Księżyc w czasie zaćmienia przyjmuje 
barwę czerwono-brązową. Jasność i natężenie barwy Księżyca podczas 
zaćmienia zależna jest więc od stanu atmosfery ziemskiej, a jasność ta 
jest różma przy różnych zaćmieniach. 

Na podstawie materialu obserwacyjnego z 70 zaćmień Księżyca, ze
branego w latach 1823-1920, A. D a n j o n dosredl do wniosku, że ja
sność zaćmień Księżyca zależma jest od fazy H-letniego cyklu aktywności 
Slońca (do podobnego rezultatu doszedl też G. de V a u c o u l e u r s, któ
ry zbada! 47 zaćmień Księżyca obserwowanych w latach 1894-1943). 
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Rys. 1. Zmiany jasności zaćmień Księżyca w H-letnim cyklu aktywności Słońca . 
Na linii pionowej umieszczona jest jasność zaćmleń Księżyca , a na poziomej 
lata n-letniego cyklu aktywności Słońca (według Danjona i Vaucouleurs'a). 

Przy ocenie jasności poszczególnych zaćmień Księżyca Danjon posłużył 
się następującą skalą L: 

O - bardw ciemne zaćmienie, tarcza Księżyca prawie niewidoczna, 
zwłaszcza w środku cienia Ziemi. 

l - ciemne zaćmienie, szczegóły na powierZichni Księżyca trudno 
widoczne, popielato-brązowa barwa cienia. 

2 - zaćmienie nieco jaśniejsze, crerwono-rdzawa barwa cienia, część 
brzegowa dość jasna. 

3 - zaćmienie jasne, ceglaste zabarwienie cienia z jaśniejszym brze
giem. 

4 - bardzo jasne zaćmienie, miedziano-czerwona lub pomarańcwwa 
barwa cienia, brzeg jasny. 

Wyniki swych badań Danjon zestawił w zalącWil1ej poniżej tabeli, 
z której wynika, że w ciągu dwu pierwszych lat po minimum ak.tyw;ności 
Słońca zaćmienia Księżyca są bardzo ciemne i mało ba!'Wne. Natomiast 
3-4 lata po minimum zaćmienia są już znacznie jaśniejsze i cień Ziemi 
przyjmuje wyraźną barwę czerwoną. W okresie 4-6 lat po minimum, 
a więc w pobliżu maksimum aktywności Słońca, jasność zaćmień Księ
życa nieco się zwiększa. Zaś na około 4 lat przed następnym minimum 
jasność ta jeszcze bardziej wzrasta, aby swe makisimum osiągnąć tuż 
przed minimum aktywności Słońca, po którym jasność zaćmień Księżyca 
nagle się 2Jilliliejsza. 

Lata po m1mmum 0-2 2-4 4-6 6-8 8-11 
aktywności Słońca 

Jasność zaćmienia 1.1 2.2 2.6 3.2 3.3 
Księżyca L -

Ilość zaćmień 
Księżyca 13 . 14 12 8 23 .. 
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Hipoteza Danjona wymaga potwierdzenia w oparciu o dalsze obser
wacje, a zagadnienic to jest sZJCzegóLnie ważne dla geofizyki. Wynikaloby 
bowiem z tego, że stan atmosfery ziemskiej zmienia się wraz z fazą 11-le
tniego cyklu aktywności Słońca. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

Nowe ciała niebieskie. Mariner II. 

Astronaurt;yka stosowana jest w pelnej akcji. Wokół Ziemi "wyroiły" 
się cale rzesze satelitów badających różne zagadnienia. Statystyka na 
początek marca 1963 r. wykazuje już ponad 150 udanych wystrzeleń sa
telitów i stworzenie 10 rakiet księżycowych oraz planetarnych. 

Omówimy ciekawsze obiekty, jakie weszły na orbitę w okresie: paż
dziemik 1962-luty 1963. Było ich ponad 20. Uczeni radzieccy dorzucili 
satelitę Kosmos XII (22. XII. 1962 r.) i sondę planetarną Mars I. Sonda ta 
przeszła przez orbitę "parkingową"; oznacza to, że była najpierw satelitą 
i dopiero potem, po zbadaniu orbity, została odstrzelona ponownie z omi
nięciem błędów, jakie popełniono przy starcie pierwszym. Posiada masę 
894 kg. Mknie ku planecie Mars, do której ma się zbliżyć z początkiem 
lipca 1963 r. na odległość 193 tysiące km. W tym czasie będzie miała przed 
sobą tarczę Marsa 4 razy większą .niż tarcza Księżyca. Ważną okoliczno
ścią jest tu możność dokonywania pomiarów z ominięciem przeszkód ze 
strony atmosfery ziemskiej. W tym czasie sonda i planeta znajdą się 
w odległości około 260 milionów km od Ziemi. Ostatnio (1. III. 1963 r.) 
dystans ten wynosił 79 milionów km. Mars I jako planetoida otrzymała 
kolejny numer 8. 

Sonda Mariner II o masie 220 kg, skierowana z orbity "parkingowej'' 
o średnim pułapie 183 km ku planecie Wenus w dniu 27 sierpnia 1962 r., 
spełniła już swe zadanie. Po trudmym zabiegu korel~cji orbity w ósmym 
dniu lotu, minęła planetę docelową 14 grudnia 1962 r. w odległości 
33.600 km, dokonując pomiarów w ciągu 42 minut. Dla sondy tarcza mi
janej planety miała wtedy pozorną średnicę 21°, a więc 40 razy większa 
niż Księżyc. Wyniki przekazane drogą radiową na Ziemię są godne uwagi. 
Planeta nie posiada magnetosfery, co zgadza się z zaobserwowanym za
hamowaniem jej obrotów jak u Merkurego. Brak tu więc mechanizmu 
wytwarzającego magnetyzm globu. Temperatura powierzchni wynosi 
+ 426°C. GrUJba na 30 km warstwa obłoków rozciąga się między puła
pami: 72 km (temp. + 82°C) i 100 km (temp. + 51 °C). Atmosfera wenus
jańska jest 10 razy gęstsza od ziemskiej, co tłumaczy tak wysoką tempe
raturę. W tych warunkach o życiu organicznym opartym na białku .nie 
ma mowy. Z przejścia sondy przez sferę aktywności planety, w której 
jej siły grawitacyjne przewyższają przyciąganie Słońca, wyznaczono masę 
Wenus z dokladmością 100 razy większą niż dotychczas. Mariner II "za
milkł" 4 stycznia 1963 r. w odległości 83 milionów km od Ziemi, stając 
się planetoidą nr 6 o orbicie stycznej od zewnątrz do drogi Ziemi. Po 
upływie długich okresów czasu i ona spłonie w atmosferze ziemskiej. 

Z satelitów stworzonych w okresie sprawozdawczym warto wymienić 
Explorera XV z 27 października 1962 r., który bada okołoziemskie pasy 
promieniowania Van Allena do pułapu 16.600 km oraz satelitę geodezyj
nego "Anna" (27. X. 1962 r.). "Anna" wysyła co 5.6 sekrmdy światło wiel
kiej siły (8 milionów świec), co przy fotografowaniu jej równocześnie 
z odległych od siebie okolic globu pozwala sporządzać dokładne mapy 
Ziemi. Jasność satelity krążącego na wysokości 1100 km odpowiada gwiaz
dom 7.5 wielkości. Pewną osobliwość pod względem miniaturyzacji wy
kazuje Pygmee (14. XI. 1962 r.) o masie 0.75 kg, odrzucony z innego sa
telity. Mierzy on natężenie promierni kosmicznych. 
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W okresie sprawozdawczym podejmowa111o wysilki dla uruchomienia 
za pomocą satelitów ogólnoświatowej łączności telefonicznej i telewizyj
nej. Do tej grupy prób należą satelity: Relay I (13. XII. 1962 r.) i Syn
com (14. II. 1963 r.). Nie osiągnęły one zamierzonego celu. 

Na dzień 15 października 1962 r . wykazy statystycme "ruchu na orbi
tach", oparte na namiarach radiowych i radarowych, wykazaly 128 (22 + 
+ 106) satelitów oraz 6 (2 + 4) sond kosmicznych wpvowadzonych do
tychczas na orbi,ty; (pierwsze liczby w nawiasach odnoszą się do osiąg
nięć radzieckich, drugie do amerykańskich). Z liczby tej "na chodzie'' 
utrzymywało się w tym dniu jeszcze 47 (5 + 42) satelitów i 6 (2 + 4} 
sond; sygnały wysyla!o jesz.cze 13 (0 + 13) satelitów l (O + l) sonda. 

J . Gadomski 

Z HISTORII ASTRONOMII 

Józef Jablonowski - obrońca dzieła i narodowości polskiej Kopernika. 

Książę J ózef Aleksan der J a b l o n o w ski (1712-1777), wojewoda no
wogrodzki, byl w pierwszej polowie XVIII w. gorliwym obrońcą i pro
pagatorem nauki K oper n i k a, którego dzieło "0 obrotach sfer niebie-
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skich" bylo od 1616 r. na indeksie ksiąg zakazanych. Aby przekonać Pa
pieża, że nauka Kopernika nie występuje przeciwko powadze Kościola 
Katolickiego, a jej prawdziwość jest już dowiedziona, wydaje Jabło-
nowski w Rzymie 1763 r. dzieło astronomiczno--historyczne pt. "De astro
nomiae ortu atque progressu et de telluris motu" (O początkach i postępie 
astronomii oraz o ruchu Ziemi). Dzieło to dedykuje Papieżowi Gr z e g o-
r z o w i XIII w nadziei, iż przekona ono dwór papieski i w rezultacie 
dzieło Kopernika zostanie wjęte z indel{SU. Niestety, dzieło Jablonow
skiego nie odniosło pożądanego skutku i jak wiemy dzieło Kopernika 
zostało wjęte z indeksu ksiąg zakazanych dopiero przez Papieża P i u
s a VII w 1828 r. 

Dzieło Jablonowskiego wydane zostało również w Gdańsku w 1763 r., 
a składa się ono z 7 części, z których każda poświęcona jest jednej z sied
miu planet znanych starożytnym. Część pierwsza "de astronomiae ortu" 
poświęcona jest Słoncu, część druga "de astronomiae progressu" - Księ
życowi, część trzecia "de systemate planetario Ptolomaico et Tychonico" -
Marsowi, część czwarta "de systemate Copernicano" - Merkuremu, część 
piątą "de Scripturae Sanctae testimoniis systemate Copernicano opponi 
solitis" - Jowiswwi, część szóstą "de dubiis phisicis solvendis" -Wenus 
wreszcie część siódmą "de probationibus Copernicanis" - Saturnowi. 

Jablonowski zajmował się również pochodzeniem naszego wielkiego 
astronoma, a w dniu 28 ·czerwca 1766 r. ufumdowal popiersie Kopernika 
z białego marmu11u, które umieszczone wstało w !wściele św. Jama w To
runiu (popiersie wykonał Wojciech R oj o w ski z Krakowa). Na ciem
niejszej podstawie polecił Jabłonowski umieścić odpowiedni napis, w któ
rym Kopernika nazywa "filozofem polskim". Caly napis jest dość długi, 
a czytamy tam między innymi: ". .. który najslawniejszego Tychona Brahe, 
Kartezjusza, Galileusza, Gassendiego, Melchiora, Lamberta, Bulialdusa, 
Ricciego, Newtona i innych swych naśladowców oświecil ... ". 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

Z KORESPONDENCJI 

Jeszcze o święceniach kapłańskich Kopernika 

Do notatki dra J. G a d o m ski e g o "Czy Kopernik byl księdzem?" 
(Urania, 1963 r., str. 59) chcę dodać, że ks. I. P o l k o w ski w swym 
dziele "żywot Mikolaja Kopernika" (Gniezno, 1873), porusza pl'oblem 
święceń kapłańskich K o p er n i k a. Risze on, że niektórzy biografowie 
Kopernika twierdzą jakoby on wcale księdzem nie byl. Polkowski zbija 
te twierdzenia, a jako argument podaje fakt, że gdyby Kopernik nie byl 
księdzem, to po śmierci biskupa F a b i a n a w 1523 r. nie zostałby wy
brany wikariuszem kapitularnym (rządcą diecezji w sprawach duchow
nych i administratorem dóbr biskrupich). 

Zaś W. B run c h a l ski w rozprawie Kopernik jako uniwersalista 
i autor poematu Septern Sidera" (Lwowski Komitet Obchodu 450 rocznicy 
urodzin M. Kopernika: praca zbiorowa "Mikołaj Kopernik", Lwów
Warszawa, 1924), podaje jako dowód święceń kapłańskich Kopernika to, 
że w liście do króla Zyg m u n t a I w 1516 r. pisał on między innymi: 
"Myśmy to dotychczas znosili, ... poświęciwszy się stanowi duchownemu" 
(myśmy oznacza wszystJtich członków kapituły, a między innymi i Ko
pernika). Brunohalski pi"zytacza również wypowiedź wybitnego kanonisty 
i znawcy historii kościola w Polsce prof. W. Abraham a, który wy
jaśnia, że Kopernik nie musiał mieć wszystkich święceń, ale na pewno 
mial niższe święcenia, a tym samym byl osobą duchowną. 

St. R. Brzostkiewicz 
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Jeszcze o wycieczce do NRD 

W związku z uwagami prof. F. Kęp i ń ski e g o (Urania nr 4, 
1963 r. , str. 120) odnośnie mojego ariyk,ułu "Wrażenia z wycieczki astro
nomicznej do NRD" (Urania, nr l, 1963 r., str. 7) wyjaśniam co następuje: 

l) Moje twierdzenie, iż ObserwatoriUJm w Babelsbergu wywodzi się 
od astremoma R o m e r a oparłem o wyklad astronoma niemieckiego, 
który oprowadzał naszą wycieczkę po tym obserwatorium. Z dużym na
ciskiem zwracał on uwagę na to, że Obserwatorium w Babelsbergu wy
wodzi się od Obserwatorium Berlińskiego, które na skutek rozbudowy 
miasta podupadło. Jeszcze większy nacisk wykladowca polożył na dzia
łalności Romera w Obserwa,torium Berlińskim. p ,odane w moim artykule 
twierdzenie należy rozumieć więc nie w ten sposób, iż Ri:imer zbudoJWal 
Obserwatorium w Babelsbergu (czego nie twierdziłem i nie twierdzę) , 

ale iż historycznie rzecz biorąc pGczątki jego wywodzą się od działalności 
tego genialnego Duńczyka. Oczywiście w krótkim artykule nie ma moż
liwości dokładnego wyjaśniania genezy każdego sformułowania. Jedno
cześnie wyjaśniam, iż nie czuję się kompetentny do rozstrzygania tego, 
czy powyższy wyvvód astronoma niemieckiego jest sluszny. 

2. Nie potrafię dziś wyjaśnić skąd wziąłem datę budowy 65 cm re
fraktora w Babelsbergu. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi prawdopodobnie 
chodzi tutaj o datę przebudowy - unowocześnienia tego instrumentu, 
a więc o datę budowy go w dzisiejszej postaci. 

3. Jeżeli chodzi o pisownię wyrazów obcojęzycznych pragnąłbym wy
jaśnić, iż w Encyklopedii Trzaski, Everta i Michalskiego spotkałem się 
z pisownią Sal!lssouci, taką pisownię znalazłem także na niemieckiej kar
cie pocztowej, a więc jes2lcze inną niż proponowana przez pro.f. Kępiń
skiego, lub użyta w moim artykule. 

A. Marks 

TO I OWO 

"Rekordowa" Kometa 

Odkrycie nowej komety przez amatora jest dość często notowanym 
zjawiskiem, natomiast dostrzeżenie komety periodycznej w czasie jej ko
lejnego powrotu to domena as,tronomów pracujących w dużych obser
watoriach. Mają oni możność sfotografowania komety przy pomocy du
żych teleskopów gdy jest ona jeszcze nieosiągalna dla obserwacji wizual
nych. Znajomość orbity komety periodycznej p02lwala ustalić jej miejsce 
na niebie. 

Swoistą rekordzistką w tym względzie jest amerykanka Elizabeth 
R o e m er, która przy pomocy 40 calowego reflektora Naval Observatory 
(Flagstaff - USA) sfotografowała 26 października 1960 r. periodyczną 
kometę Wirtanen w czas ie jej 3 obserwowanego pojawienia się. Kometa 
miała wówczas rekordowo malą jasność: 21m i znajdowala się w odległo
ści 9,4 j. a. od Słońca (blislw orbity Saturna - około 1,4 miliarda km). 
Jest to największa odległość w jakiej kiedykolwiek obserwowano ko
metę. 

Andrzej Słowik 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Lipiec 1963 r. 

Warunki widoczności Merkurego są w tym miesiącu niekorzystne, ale 
pod koniec lipca można próbawać odnaleźć go zaraz po zachodzie Słońca 
nisko nad zachodnim hory:wntern. 

Wiecz;orem widoczny jest jeszcze w gwiaz;dozbiorze Lwa Mars, Uran 
(przez lunety lub lornetki) i Pluton (tylko przez wielkie teleskopy. Wie
czorem też wschodzi Saturn i widoczny jest przez całą noc w gwiazdo
zbiorze Koziorożca. 

W ostatnkh godzinach nocy można też obseti"Wować Jowisza, który 
świeci pięknym blaskiem w Rybach, a nad ranem przed wsch()dem 
Słońca odnajdziemy nislw nad horyzontem Wenus. 

Prawie calą noc widoczny jest przez lunety Neptun w gwiaz;dozbio
rze Wagi, a przez większ.e lunety także w Wadze odnajdziemy dwie 
planetoidy około 11.5 wielkości gwiazdowej, Melpomenę i Letycję. Wa
runki obserwacji tych planetoid nie są zbyt dogodne, ale zaznaczając 
co noc położenia planetek na mapie nieba, WYk·reślimy fragmenty pętli, 
jakie zataczają one wśród gwiazd :mnieniając w polowie lipca kierunek 
swego pozornego ruchu na niebie. 

W lipcu też przypada częściowe zaćmienie Ks.iężyca i całkowite za
ćmienie Słońca. Zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Polsce w nocy 
z 6 na 7 lipca (szczegóły podane są dalej dla tej daty), natomiast zaćmie
nie Slm1ca będzie w Polsce niewidoczne. 

ld22h Niewidocz;ne zlączenie Merkurego z Księżycem. 
4dl5h Ziemia w swym ruchu wokół Słońca znajduje się w punkcie od

słonecznym na swej Oł"bicie. 
5d W pobliżu Jowisza widać brak jego 2 księżyca, który jest ukryty 

za tarczą planety i ukaże się spoza niej o 3h46m. 
6/7d Częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. W czasie naj

większej fazy zaćmienia w cieniu Ziemi ukryte będzie 0.7 śre.dnicy tar
czy Księżyca. Niżej podajemy dokładne momenty posz;czegó!nych faz za
ćmienia (wg Rocznika A5tr. Inst. Geod. i Kaii't. w Warszawie): 

wejście Księżyca w półcień 6d2lhl7.mO 
wejście Księżyca w cień 6d22h32.mQ 
środek zaćmienia 7d Qh 2.m4 
WYjście Księżyca z cienia 7d lh32.m8 
wyjście Księży.ca z pólcienia 7d 2h47.m7 

W Warszawie Księżyc wschodzi 6 lipca o 20h41Jn, zachodzi 7 lipca 
o 4h44lll. 

9d2lh Złączenie Księżyca z Saturnem. 
lld4h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem. 
11/12cl Tej nocy będziemy świadkami wielu ciekawych zjawisk w ukła

dzie księżyców Jowisza. Po wschodzie Jowisza nie widzimy kolo niego 
dwóch jego księżyców, ponieważ księżyc l przechodzi właśnie na tle 
tarczy planety, a księżyc 2 ukryty jest w jej cieniu; natomiast na tarczy 
Jowisza widoczny jest cień księżyca l. O 2h38m plamka księżyca l opusz
cza tavczę planety, natomiast pojawia się na niej cień księżyca 3 
(o 2h42m), który zbliża się do brzegu ·tarczy "z zamiarem" przejścia na 
jej tle. Tymczasem księżyc 2 przeszedł już przez strefę cienia planety 
i ukaże się nagle o 3hli38.mo blisko lewego brzegu tarczy planety (patrząc 
przez lunetę odwracającą), ale po kilkunasrtu minutach księżyc ten 
ukryje się za tavczą Jowisza (o 3h55m) i znowu nie będzie widoczny. Na
tomiast o 3h59m pojawi się księżyc l kończąc swoje przejście na tle 
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tarczy planety. Obserwacje dalszego przebiegu zjawisk przerwie wschód 
Słońca. 

13<12lh Złączenie Jowisza z Księżycem. O 23h górne złączenie Merku
rego ze Słońcem. 

19<1 Nad ranem obserwujemy wędrówkę cienia księżyca l na tle tarczy 
Jowisza i początek zaćmienia jego księżyca 2. Cień księżyca l pojawi się 
na tarczy planety o 2h20m, a księżyc 2 zniknie nagle w cieniu planety 
o 3h4l.Ul0. Prawie w tym samym czasie (o 3h42m) przestanie też być 
widoczny księżyc l rozpoczynając swoje przejście na tle tarczy planety. 

20<1 O 2h zlączenie Wenus z wąskim sierpem Księżyca. Księżyc jest 
bardzo bliski nowiu, bo tego też dnia nastąpi całkowite zaćmienie Słońca 
(niewidoczne w Polsce). Zaćmienie widoczne będzie w dalekopólnocnych 
rejonach Ameryki Pólnocnej oraz w przylegających częściach Atlantyku 
i Oceanu Spokojnego. W Ameryce środkowej oraz wschodniej Azji za
ćmienie widoczne będzie jako częściowe. 

21 <1151> Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem. 
23d2h33m Foczątek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

Tego dnia o 16h Słmice wstępuje w znak Lwa (jego długość ekliptycz-na 
wynos i wtedy 120'~ ). 

25<1 O 12h niewidoczne złączenie Księżyca z Marsem, a o 16lt Neptun 
nieruchomy w rektascensji. 

26/27<.1 O lh28.ml obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. 
Księżyc ten ukryty będzie najpierw w cieniu, a potem za tarczą planety 
i do wschodu Slońca już widoczny nie będzie. 

30d3h37.lll5 Obserwujemy koniec zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księ
życ ten pojawi się nagle z cienia planety blislro lewego brzegu jej tarczy 
(patrząc przez lunetę odwracającą). 

Minima Algola (beta Perseusza): lipiec 19dlh25m, 2ld22hlOm. 

Sierpień 1963 r. 

Merkury i Wenus są już praktycznie niewidoczne, chociaż w pierw
szych dniach miesiąca można jeszcze próbować odnaleźć Wenus nad ra
nem w blasku wschodzącego Słońca, a Merkurego wieczorem, zaraz po 
zachodzie Słońca nisko nad zachodnim horyzontem. 

Mars, Uran i Pluton są już niewidoczne, natomiast prawie calą noc 
możemy obserwować jasno świecącego Jowisza i znacznie słabszego Sa
turna (obie planety widoczne nad poludniowym horyrontem), a przez 
lunetę odnajdziemy też Neptuna w gwiazdozbiorze Wagi. 

2d22h Bliskie zlączenie Merkurego z Regulusem, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa. Tego dnia zaraz po zachodzie Słońca 
spróbujmy odnaleźć przez lunetę nad zachodnim horyzontem planetę 
i gwiazdę blisko siebie, w odległości nieco większej niż średnica tarczy 
Księżyca. 

5/6d Obserwujemy koniec zaćmienia i początek zakrycia 2 księżyca 
Jowisza. Księżyc wieczorem ukryty będzie w cieniu planety i o Oh37.m4 
pojawi się nagle bardzo blisko lewego brzegu tarczy Jowisza (patrząc 
przez lunetę odwracającą) i zaraz (o Oh43m) skryje się za tarczą planety; 
pojawi się znowu dopiero o 3h5m. Tej nocy o lh Saturn będzie w złącze
niu z Księżycem. 

6<1 O 3h Merkury w bliskim, ale niewidocznym złączeniu z Uranem 
a o 4h Neptun w kwadraturze ze Słońcem. 

9<117h Jowisz nieruchomy w rektascensji. 
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10d4h Jowisz w złączeniu z Księżycem. 
12/13d Tej nocy przypada maksimlliiTl promieniowania meteorów z roju 

Perseidów, którego radiant leży w gwiazdozbiorze Perseusza {rekt. 3it4m, 
dekl. +58°). Warunki obserwacji tego roju są jednak w tym roku nieko
rzystne. 

13d O 7h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 1211 Saturn znaj
dzie się najbliżej Ziemi w odległości około 1.3 miliarda km. 

18/ 19<1 Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc 
ten zniknie nagle w cieniu planety o lh39.m9 blisko jej lewego brzegu 
{patrząc przez lunetę odwracającą). 

19d3h Niewidoczne złączenie Wenus z Księżycem. 
19/20d O 22h5ln' na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca. 

Księżyc l rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy planety o 23h58.m. 
Cień kończy swą wędrówkę o lh5m, a księżyc l o 2h7m. Nad ranem 
obserwujemy też początek zaćmienia księżyca 2, który zniknie nagle 
w cieniu planety o 31116.m4. 

20dlh Złączenie Urana z Księżycem. 
2ldlOh Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
21/22<1 Obserwujemy wędrówkę księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy 

Jowisza. Cień pojawi się na tarczy planety o 22hl6m, księżyc 2 zetknie 
się z brzegiem tarczy o 01t31m. Cień zejdzie z tarczy o Oh45m, a księżyc 2 
ukaże się ;;mowu o 21151m. 

23d7h Złączenie Marsa z Księżycem. O 23h Słońce wstępuje w znak 
Panny, jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 150°. 

24d O 6h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca 
{w odległości 27°), a o 12h niewidoczne złączenie Wenus z Regulusem. 

27/28d W pobliżu Jowisza nie widzimy księżyców 3 i l. Obydwa księ
życe ukryte są za tarczą planety i pojawią się kolejno o 231122m i o lhl4m. 

29d O 16h Wenus w niewidocznym złączeniu z Uranem, a o 20h Uran 
w złączeniu ze Słońcem. 

30d2h Wenus w górnym złączeniu ze Słońcem. 
3ld31t Mars w węźle zstępującym swej orbity. 
Minima Algola {beta Perseusza): sierpień 8d3hOm, 10c123h55m, 13,120h40m, 

3ldlh30ll1. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej

skim {czasie letnim w Polsce). 

Data 
1963 

VI 30 
VII 10 

20 
30 

VIII 9 
19 
29 

IX 8 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 

od Słońca \ od Ziemi od Słońca \ od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km 
0.722 107.9 1.635 244.4 1.619 242.0 1.725 257.9 
0.721 107.7 1.664 248.8 1.610 240.6 1.796 268.5 
0.720 107.6 1.689 252.4 1.599 239.1 1.862 278.4 
0.719 107.5 1.707 255.2 1.589 237.5 1.924 287.6 
0.719 107.4 1.720 257.1 1.577 235 .8 1.981 296.2 
0.718 107.4 1.727 256.1 1.565 234.1 2.034 304.3 
0.719 107 5 1.728 256.2 1.553 232.4 2.082 312.1 
0.720 107.6 1.724 255.5 1.541 230.7 2.125 319.5 

l 



Lipiec 1963 r. SŁOŃCE 

2h czasu 
Data wsch.-europ. 

Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

r. czaSI I " l a wsch. zach. wsch. l zach. wsch. l zac <1. wsch. l zach. wsch., zach. wsch. l zach. wsch., zach. wsch. l zach. 

m lh m o h m l h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
Vl30 - 3.3 6 33 +23.2 4 37 21 34 4 33 2118 4 40 2110 4 13 2124 4 31 20 52 417 21 02 4 25 20 46 4 04 20 57 

V1110 - 5.1 714 +22.3 4 46 21 28 4 42 2112 4 49 2105 4 22 21 17 4 40 20 46 4 26 20 56 4 34 20 40 413 20 51 
20 - 6.2 7 54 +20.8 4 59 2117 4 54 21 02 5 00 20 56 4 36 21 05 4 51 20 38 4 38 20 46 4 45 20 31 4 26 20 40 
30 - 6.4 8 34 +18.7 514 2102 5 08 20 48 5 14 20 42 4 52 20 50 5 04 20 25 4 52 20 32 4 58 20 18 4 40 20 26 

VIII 9 - 5.6 9 13,+16.1 5 30 20 43 5 24 20 29 5 29 20 25 5 09 20 30 5 18 20 09 5 08 2014 5 12 20 02 4 57 20 07i 

c: 
-~ - !:" .. 

2h czasu 
Warszawa 

2h czasu 2h czasu 

Data wsch.·europ. Data wscll.-europ. warszawa 
Data wsch.-europ. warszawa 

" l a wsch. j zach. " l a wsch. l zach. " l a wsch.j zach. 

Fazy Księżyca: 

l ~ d h 
Pierwsza kw. VI 28 22 
Pełnia VII 6 24 

h m l o hm hm hm o hm hm hm o h m Jh m 
Vll1 14 07 - 7.4 15 24 l 30 Vllll 22 45 -12.2 23 34 9 25 V1121 8 06 +21.1 5 00 21 20 

2 14 52 -11.4 16 30 l 49 12 23 37 - 7.5 23 56 lO 43 22 9 04 +t8.9 6 12 21 53 

Ostatnia kw. VII 14 4 
Nów VII 20 23 
Pierwsza kw. VII 28 15 

3 15 38 -15.1 17 36 2 12 13 o 29 - 2.4 - 12 02 23 9 58 +t5.7 7 25 22 19 
4 16 27 -18.1 18 42 2 38 14 l 21 + 2.8 o 17 13 22 24 10 49 +11.8 8 37 22 41 
5 17 18 -20.4 19 44 311 15 2 14 + 8.0 o 39 14 43 25 1137 + 7.5 9 48 2! 00 
6 18 11 . -21.8 20 41 3 52 16 3 09 +12.8 l 04 16 05 26 12 23 + 2.0 10 56123 18 
7 19 06 -22.1 2129 4 44 17 4 06 +16.9 l 34 17 24 27 13 08 - 1.5 12032335 
8 20 Ol -21.2 22 10 5 44 18 5 05 +19.9 211 18 40 28 13 52 - 5.9 13 09 23 53 
9 20 57 -19.2 22 43 6 54 19 606 +21.7 257,1944 29 14 37 -lO. l 14 16 -

10 21 51 -16.2 23 10 8 08 20 7 07 +22.1 3 54 20 38 30 15 23 -13.9 15 22 o 14 
31 16 11 -17.2 16 28 o 39 

Odległość l Srednlca 
Księżyca tarczy od Ziemi 

d h 

Najw. VII l 81 29!5 
Najm. VII 16 20 32.5 
Naj w. VII 29 2 29.5 

' t-.:> 
t-.:> ..... 
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Lipiec 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY sierpień 1963 r. 

Data 
1963 

VI. 30 
VII. 20 

VIII. 9 

2h czasu l Warszawa 
wsch.-europ. 

a l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 
5 25 +22.5 3 22 19 38 
8 25 +21.1 5 12 2110 

10 42 8.6 7 27 21 00 
29. 12 02 - 3.3 8 20 19 56 

VI. 30 
VII. 20 
VIII. 9 

29 

VI. 30 
VII. 20 
VIII. 9 

29 

Pod koniec lipca można próbować 
odnaleźć go po zachodzie Słońca 
nisko nad zachodnim horyzontem 
(około -1 wielk. gwiazd.). 

MARS 
1103 + 7.0 10 33 23 42 
1145 + 2.2 lO 21 22 40 
12 29 - 2.9 10 10 21 50 
13 16 - 8.0 10 05 20 45 

Widoczny wieczorem w gwiazdo-
zbiorze Lwa około + 1.6 wielkości. 

2141 
21 37 
2132 
2126 

SATURN 
-15.1 
-15.5 
-15.9 
-16.4 

23 06 
21 45 
20 24 
18 58 

8 25 
7 00 
5 34 
4 03 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Koziorożca (około +0.6 
wlelk. gwiazd.). 

2h czasu l Warszawa 
wsch.-europ. 

a. l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm h m 
5 20 +22.6 3 16 19 34 
7 07 +22.9 3 42 20 04 
8 51 +18.7 4 36 20 03 

lO 28 +11.1 5 35 19 45 
Widoczna w lipcu nad ranem ni-
sko nad wschodnim horyzontem 
(około -3.4 wielk. gwiazd.). 

JOWISZ 
l 04 +5.5 o 43 13 37 
111 +6.1 23 23 12 29 
114 +63 22 10 11 25 
l 12 +5.9 20 50 9 55 

l 

Widoczny w drugiej polowie nocy 
w gwiazdozbiorze Ryb (okolo -2 
wielk. gwiazd.). 

10 18 
10 22 
lO 26 
lO 31 

URAN 
+n.4 9 23 
+11.o an 
+10.6 6 58 
+10.1 5 45 

23 21 
22 04 
20 48 
19 32 

Widoczny jeszcze z wiec>ora 
w .gwiazdozbiorze Lwa (6 wielk. 
gwiazd.). W sierpniu niewidoczny 

___ a. __ ~/ ____ a __ ~/_w~po_ł_ud_. 1 ____ a. __ ~/ ____ o __ ~/w~p~oł=u=d. 

VII. 2 
22 

VIII. U 
11 

h m 
14 44.6 
14 44.0 
14 44.2 
14 45.3 

NEPTUN 

o 
-14 021 

-14 00 
-14 03 
-14 09 

hm 
20 40 
19 21 
18 02 
16 45 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Wagi (7.7 wielk. 
gwiazd.). 

Planetoida 18 MELPOMENA 

VII. 10 
20 
30 

VIII. 9 

hm 
15 19.7 
15 19.9 
15 22.7 
15 28.0 

- 4°07' 
- 5 Ol 
- 6 05 
- 7 16 

hm 
20 44 
20 05 
19 28 
18 54 

Około 11.5 wielk. gwiazd. Wi
doczna prawie całą noc w gwiaz
dozbiorze Wagi. 

h m s 
11 06 43 
11 08 24 
11 lO 37 
11 13 10 

PLUTON 

o 
+20 17~0 
+2o 01.3 
+19 44.5 
+19 28.0 

h m 
17 04 
15 47 
14 30 
13 14 

Dostępny w lipcu wieczorem 
w Lwie tylko przez wielkie te
leskopy (15 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 39 LETYCJA 
hm 

16 03.1 
16 01.4 
16 02.0 
16 05.0 

- 6°15' 
- 6 55 
- 7 44 
- 8 39 

hm 
21 26 
20 46 
20 07 
19 31 

Około 11.5 wielk. gwiazd. Widocz
na prawie calą noc na granicy 
gwiazdozbiorów Wag! i Węża . 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wsród gwiazd, porównując rysunki z ktlku 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Sierpień 1963 r. 

2h czasu Szczecin 
Data wsch-europ. 

r, czaru 1 ~" l 3 wsch.j zach. 

m h m o hm hm 
V1130 - 6.4 8 34 +18.7 513 21 Ol 

VIII 9 - 5.6 9 13 +16.1 5 29 2042 
19 - 3.8 9 50,+13.1 5 47 20 21 
29 - 1.2 1027+ 9.7 6 04 19 59 

IX 8 + 2.0 1103 + 6.1 6 22 19 34 

2h czasu warszawa 
Data wsh-europ. Data 

" l 3 wsch.lzach. 

hm o hm hm 
VIII l 17 Ol -19.8 17 31 l 09 VIII 11 

2 17 53 --21.4 18 31 l 46 12 
3 18 47 -22.1 19 23 2 34 13 
4 19 43 -21.7 20 06 3 31 14 
5 20 39 -20.0 20 45 4 38 15 
6 2135 -17.2 2113 5 52 16 
7 22 30 -93.4 2136 710 17 
8 23 23 - 8.8 22 02 8 30 18 
9 o 16 - 3.6 22 23 9 50 19 

lO l 09 + 1.7 22 44 1110 20 

l . 

SŁOŃCE 

Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok l 
wsch.J zach. ws~h.j za ch, wsch.! zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch.! zach. ~ 

hm hm hm hm hm hm h m l h m hm hm hm hm hm hm 
5 OB 20 48 5 14 20 42 4 52 20 50 5 04 20 25 4 52 20 32 4 58 20 18 4 40 20 26 
5 24 20 29 5 29 20 25 5 09 20 30 5 18 . 20 09 5 OB 20 44 5 12 20 02 4 56 20 06 
5 40 20 08 5 43 20 05 5 27 20 07 5 33 119 49 5 24 19 54 5 26 19 42 5 13 19 45 
5 56 19 47 5 59 19 44 5 45 19 44 5 48 19 29 5 41 19 31 5 41 1!122 5 30 19 25 
6 13 19 24 614 19 22 6 03 19 19 6 03 19 08 5 57 19 10 5 26 19 00 5 57 18 59 

KSIĘZYC 

2h czasu warszawa 
wsch-europ. 

Gt l 3 wsch.,lach. 

hm o hm hm 
2 02 + 6.9 23 OB 12 32 
2 56 +11.8 23 36 13 53 
3 52 +16.0 15 12 
4 49 +19.3 o 09 16 28 
5 48 +21.4 o 51 17 34 
6 48 +22.2 l 43 18 31 
7 47 +21.6 2 45 19 16 
8 44 19.8 3 54 19 52 
9 39 +16.9 5 06 20 20 

10 31 +13.2 6 19 20 44 

l •" """ Data wsch-europ 

Gt l 3 

hm o 

VIII 21 1120 + 9.0 
22 12 07 + 4.5 
23 12 52 - 0.1 
24 13 37 -4.6 
25 14 22 - 8.9 
26 15 07 -12.8 
27 15 54 -16.3 
28 16 43 -19.1 
29 17 34 -21.1 
30 18 27 -22.1 
31 19 22 -22.1 

Warszawaj 

l 
wsch.lzach.: 

hm hm 
7 30 21 02 
8 40 2122 
9 48 214~ 

lO 54 21 5 
12 02 2217j 
13 08 22 4~ 
14 13 23 06i 
15 17 23 40 
16 18 -
17 131 o 22 
18 00 116 

Fazy Księżyca : 

d h 

Pierwsza kw. VII 28 15 
Pełnia VIII 5 12 
Ostatnia kw. VIII 12 8 
Nów VIII 19 10 
Pierwsza kw. VIII 27 9 
Pełnia VIII 3 22 

Odległoś 
Kiężyca 

od Ziemi l 
Srednlca 
tarczy 

d hl Najm. VIII 11 02 32'4 
Najm. VIII 25 20 29.5 

l 

c: 
::c 
> 
~ 
...... 
> 

l ~ 
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ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Kilińskiego 1, Za
kład Fizyki Akademii Medycznej , 
tel. 5591, wn. 61. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4, m. 02 . 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 

(Zof ia Piaskowska). S ekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

Frombork - ul. Katedralna 21. Sekre
tariat: W t. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, tel. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 1()-go Lutego 24 (w biu
rach PLO). 

Gliwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląs.ka l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, teł. Zabrze 33-01, 
wn. 155. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po-• 
kazy nieba: Sob. godz. 20-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, I p. Se
kretariat: Pon. Czw. godz. 18-20. 

Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - ul. Traugutta 18, pok. 511, 
te!. 250-02. Sekretariat: Pon. Czw. 
godz. 18-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. 8Q-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., 
tel. 24-74 (W. Radzlwinowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3, 
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. Se
kretariat: godz. 16--18. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. 1-go 
Maja II p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. Wł. Jagielły 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Polltechniki Szcze
cińskiej) tel. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. Kościuszki 10, 
m. 3, te!. 25-86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretatiat: Czw. Sob. 
godz. 18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wrocław - ul. Plotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), te!. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
Jędrzejów - Rynek 8, tel. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonicznie na umówiony ter
min. 

Kraków - W okresie wakacyjnym 
nastąpi przerwa w prowadzeniu 
"poniedziałkowych" zajęć. Aktual- . 
ne imprezy b<:dą ogłaszane w pra
sie i w gablotce przy ul. Solskie
go 30. 

Lódź - Zebrania sekcji w czwartki 

i soboty w godz. 18-20. Przegląd 
filmów astronomicznych w ostat
nią środę m-ea o godz. 18. 

Poznań - Publiczne pokazy nieba 
w kazdy bezchmurny wieczór 
wtorkowy 1 czwartkowy na tere
nie dostrzegalni PTMA w Parku 
lm. Kasprzaka. 

Wrocław - Planetarium na terenie 
Hali Ludowej organizuje pokazy 
dla wycieczek po uprzednim zgło
szeniu w sekretariacie Oddziału. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 

Red. nacz.: A. Wróblewski. Sekr. Red.: G. Sitarski, Red. techn.: A. Cichowicz. 
Adres Itedakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Rada Redakcyjna: Wł. Zonn 
(przew.), J. Gadomski, J. Mergentaler, A. Plaskowski, K. Rudnicki, K. Serkowskl, 
A. Słowik, A. Woszczyk. Wydawca: Polskie Towarzystwo Miłośnlików Astronomii, 
Zarząd Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena 
1 egz. 6 zł, dla Członków PTMA- w ramach składlct: 60 zł rocznie. Druk: Krakow
ska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l. - Zam. 1081. - Nakład 3.300 egz. 
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Spis treści 
Artykuły: Józef Smak - 24 miliardy lat?, 

Krzysztof Ziolkowski - O podstawowych 
pojęciach kosmologii. 

Kronika: Nowa asocjacja typu T. 
Jeszcze o pozostalościach ogrei!1JI.czonych 
w meteo,rytach. - IV Ogólnopolska Konfe
rencja 'Dechniki Rak:ietowej i Astronau
tyki. - Nowe ciała niebieskie. Trzy loty 
człowieka. - Duże zbliżenie planetoidy do 
Ziemi. - Zbliżenie planetO!ld do wieLkich 
planet. - Zakrycia gwiazd przez plalneto... 
idy. - Ciemna mgławica międzygalaktycz
na. - Głębokość plam na Słońcu. - Aktyw
ność Slońca a poziom wód jeziora Wiktoria. 
Kronika PTMA: Turnus obserwacyjny na 
rurbacz u. 

Poradnik obserwatora: Wspólrzędne helio... 
graficzne. 

z historii astronomii: Jeril.y Kunowski -
śląski milośnik astronomii z XIX w. - P1otr 
Wieiki propagatorem heliocentryzmu w Ro
sji. 

Kalendarzyk historyczny: 1. IX. 1877 r. 
urodrz.dl się James Jeans. 

To l owo: Lowcy komet. 
Kalendarzyk astronomiczny 

ILUSTRACJE NA OKLADCE 

Pierwsza strona okladki: Kulista gro
mada gwiazd M 13 w gwiazdozbiorze Her
kulesa, dobrze znana milośnikom nieba. Jak 
się okazuje, jest to jeden z najstarszych 
układów gwiezdnych znanych współczesnej 
astronomii. Patrz artykuł J. Smaka: 24 mi
liardy lat. 

Druga strona okladki: Otwarta gromada 
gwiazd NGC 188, o której również mowa 
w artykule J. Smaka. To zbiorowisko gwiazd 
jest odległe od nas o około 5000 lat świetl
nych. 

Trzeela strona okładki: Fragment mapy 
nieba ,.Globus nleblesnyj iże o sfierie nle
biesnoj", wydanej w Moskwie w 1707 r. 
przez J. D. Bruce'a. Widzimy część mapy, 
na której przedstawlony jest system hello
centryczny i fantazyjny wizerunek Koper
nika. 

czwarta strona okladki: Droga Mleczna 
w gwiazdozbiorze Kasjopeji sfotografowana 
przy ekspozycji 19,5 godzin w obserwatorium 
harwardzkim. Jasna gwiazda w środku foto
grafii to gamma Kasjopeji, która ze względu 
na niebieskawy kolor wydaje się najjaśniej
sza z calego gwiazdozbioru. Zdjęcie wyko-

Badanie najbliższych nam oko

lic przestrzeni kosmicznej i clal 

ukladu planetarnego to zagadnie

nia będące dziś w centrum uwagi 

wszystkich, którzy interesują się 

nie tylko sprawami ziemskimi. 

Tym zagadnieniom poświęciliśmy 

poprzedni numer .,Uranii". Nie

stety z przyczyn technicznych ob

szerne sprawozdanie z obrad Ko

mitetu Badań Przestrzeni Kosmicz

nej w warszawie zamieścimy do

piero w numerze następnym. 

Numer obecny poświęci!tśmy 

zagadnieniom bardziej ogólnym. 

Dr J. SMAK przedstawia najnow

sze poglądy na wiek najstarszych 

znanych nam tworów kosmicznych 

a mgr K. ZIOŁ.KOWSKI omawia 

koncepcje budowy Wszechświata 

jako calości. Zagadnienia to nie

wątpliwie trudniejsze, wymagające 

dla zrozumienia więcej wysllku, 

lecz za to dające wiele do my

ślenia. Radzimy Czytelnikom, aby 

sięgnęli również do dawniejszych 

numerów .,Uranii" (nr 6, 1962, 

nr 8, 9, 1961, nr 6, 8, 10, 1960), 

które zawierają artykuly na po

dobne tematy. 

Na nasz apel naplywają do 

Redakcji wypowiedzi Czytelników 

w sprawie treści, poziomu i formy 

.,Uranii". Jak zwykle, zdania są 

podzielone. Jednym podobają się 

niektóre z wprowadzonych zmian, 

Inni wolą uklad, jaki mial nasz 

miesięcznik do kwietnia br. Pro

simy o dalsze listy i uwagi, aby

śmy mogli od początku przyszłego 

roku przyjąć najlepszą, jednolitą 

tormę na lata następne. 

nane w 1911 r. ~-------------------------------
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JOZEF SMAK- Warszawa 

24 MILIARDY LAT? 

Każdego, kto sporadycznie choćby przegląda fachowe lub po-
pularne czasopisma astronomiczne, zastanowić musi znaczna 

ilość miejsca, jaką w badaniach naukowych, a w konsekwen
cji - w literaturze, poświęca się gromadom gwiazd. Dzieje się 
to tak niewątpliwie dlatego, że badania gromad mają ogromne 
znaczenie dla poznania dróg rozwojowych gwiazd, czy nawet 
ogólniej przebiegu ewolucji materii w Galaktyce. 

W przeciwieństwie do wypadku pojedynczej gwiazdy, nawet 
tak dobrze poznanej jak Słońce, mamy w wypadku gromady 
gwiazd do czynienia z pewnym materiałem statystycznym. 
Gwiazdy jakiejś jednej gromady różnią się między sobą wie
loma cechami fizycznymi, jak masa gwiazdy, stopień zaawan
sowania ewolucyjnego, itd., ale mają na pewno wspólne pocho
dzenie. Dzięki temu mamy gwarancję, że wszystkie gwiazdy 
gromady powstały z materii międzygwiazdowej o tym samym 
składzie chemicznym, oraz że powstały jednocześnie, lub prawie 
jednocześnie 1), że mają zatem jednakowy wiek. Te okoliczności 
ułatwiają w znakomity sposób oparcie rozważań teoretycznych 
dotyczących ewolucji gwiazd o dane obserwacyjne dla gwiazd
członków gromad. 

Po przeczytaniu tego wstępu, oraz porównaniu go z tytułem 
Czytelnik domyśli się zapewne, że tematem niniejszego arty
kułu będzie wyznac:zanie wieku gromad i to gromad najstar
szych. Sprawę pytajnika w tytule pozostawiamy na razie do 
wyjaśnienia w dalszym ciągu artykułu. 

Wiek gromad 

Przypomnijmy na wstępie pokrótce nasze wiadomości o ewo
lucji gwiazd. Z teorii budowy wewnętrznej i ewolucji gwiazd 
wynika, że dość znaczną część swego życia, tuż po "narodze
niu", gwiazda spędza w tzw. stadium ciągu głównego. Gwiazda 
jest wtedy jednorodna, lub prawie jednorodna chemicznie, tj. 
skład chemiczny centralnych części gwiazdy jest taki sam (lub 
prawie taki sam), jak części zewnętrznych, taki właśnie jaki mia
ła materia międzygwiazdowa, z której gwiazda powstała drogą 

1) Ostatnio uzyskano pewne dane świadczące na rzecz hipotezy o nie
jednoczesnym powstawaniu gwiazd w danej gromadzie: być może jest 
tak tylko dla niektórych gromad. W ogólności jednak długość czasu 
narodzin gromady nie może być zbyt długa i może być w każdym razie 
zaniedbana w porównaniu z wiekiem najstarszych gromad Galaktyki, 
o których mowa w niniejszym artykule. 
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kondensacji. W tym stadium zarówno jasność absolutna gwia
zdy, jak i temperatura jej powierzchni (albo inaczej typ wid
mowy, lub tzw. wskaźnik barwy) zależą przede wszystkim od 
masy gwiazdy. Gwiazdy masywniejsze są systematycznie ja
śniejsze i gorętsze (a zatem mają wcześniejsze typy widmowe 
i są bardziej niebieskie) od gwiazd o małych masach. Słońce, 
które znajduje się wciąż jeszcze w tym właśnie stadium, po
siada dość "przeciętną" masę, ma w konsekwencji równie "prze
ciętną" jasność absolutną i temperaturę powierzchni. Gwiazdy 
znajdujące się w tym początkowym stadium ewolucji tworzą 
na diagramie Herzsprunga-Russella 1) tzw. ciąg główny. Przy
pomnijmy sobie dalej, że podstawowym procesem ewolucyjnym 
zachodzącym we wnętrzu gwiazdy są procesy termojądrowe 
stanowiące jennocześnie podstawowe źródło energii gwiazd. 
W wypadku gwiazd ciągu głównego mamy do czynienia z pro
cesami "spalania" (na drodze przemian termojądrowych) wo
doru w hel. Procesy te zachodzą głównie w najgorętszych czę
ściach gwiazdy, w jej jądrze. Ich wynikiem jest zatem stop
niowa zmiana składu chemicznego materii tworzącej gwiazdę: 
w częściach centralnych gwiazdy obfitość wodoru maleje, pod
czas, gdy obfitość helu rośnie. 

Ta sytuacja nie trwa jednak wiecznie. Pozostając ciągle na 
gruncie danych teorii dowiadujemy się, że po "wypaleniu" się 
ok. 15°/o początkowych zapasów wod_oru (głównie w centralnych 
częściach gwiazdy) następuje wyraźna przebudowa struktury 
gwiazdy. Zarówno ta krytyczna ilość wodoru, jak i sam proces 
przebudowy zależy od całkowitej masy gwiazdy. W ogólnych 
zarysach jednak wszystko odbywa się tak samo: bezwodorowe, 
lub prawie bezwodorowe jądro gwiazdy kurczy się gwałtownie, 
a towarzyszy temu proces "pęcznienia" gwiazdy w jej częściach 
zewnętrznych; jednocześnie obniża się temperatura powierzchni 
gwiazdy. Dla gwiazd bardzo masywnych (o masach 5-10 razy 
większych od masy Słońca) zmiana ma charakter skokowy 
i w bardzo krótkim czasie, zamiast gorącej gwiazdy ciągu głów
nego dostajemy chłodnego, czerwonego olbrzyma, lub nadolb
rzyma. Dla gwiazd takich jak Słońce przebieg zmian jest wol
niejszy, gwiazda spędza pewien czas w stadium tzw. podolb
rzyma. Kurczenie się jądra, w którym najobfitszym pierwiast
kiem jest teraz hel, prowadzi do znacznego podwyższenia się 

1) Diagram Herzsprunga - Russella stanowi, przypominamy, zesta
wienie jasności absolutnych i typów widmowych gwiazd. Ostatnio znacz
nie częściej używa się pewnej modyfikacji tego diagramu, w której typ 
widmowy zastąpiony jest przez wskaźnik barwy. Diagram "jasność 
absolutna - wskaźnik barwy" nazywa się krótko diagramem barwa-ja
sność. 
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temperatury aż do ok. 100 milionów stopni. W tej temperaturze 
rozpoczyna się już "spalanie" helu na cięższe pierwiastki, gwia
zda uruchamia nowe źródło energii. To wykracza już poza ramy 
artykułu, ograniczymy się tylko do podania, że również "zapa
lenie" się helu następuje znacznie wcześniej w przypadku 
gwiazd masywniejszych. 

Teraz przejść już można do problemu wieku. Zastanówmy 
się mianowicie, jak długo gwiazda o danej masie może "żyć" 
w stadium ciągu głównego. Wiemy, że aż do wyczerpania 
ok. 15()/o swych zapasów paliwa wodorowego; ściślej - przy 
danej masie możemy to ustalić bardziej konkretnie. Znająe 
masę możemy zatem podać ów zapas paliwa w jednostkach 
bezwzględnych, np. w gramach. Wiemy dalej jaka ilość energii 
wydziela się przy zamianie l grama wodoru w hel; ta informa
cja pochodzi z danych fizyki jądrowej. W sumie zatem mamy 
całkowitą ilość energii, jaką gwiazda dysponuje w stadium 
ciągu głównego. Teraz - druga strona bilansu - rozchód. 
Gwiazda świecąc traci bezpowrotnie energię. Znając jasność 
absolutną podać możemy ile energii traci gwiazda w jednostce 
czasu (np. w ergach na sekundę). Dzieląc zapasy "paliwa" przez 
tempo jego zużywania otrzymujemy czas na jaki go starczy, 
a zatem czas życia gwiazdy w rozważanym stadium. 

Z rachunków takich wynika, że najkrócej przebywają w sta
dium ciągu głównego gwiazdy o największych masach; mimo 
dużych mas, a zatem dużych zapasów paliwa, nie starcza go na 
długo, ponieważ gwiazdy te są bardzo jasne, lub mówiąc po
pularniej gospodarują swoim paliwem bardzo rozrzutnie. Gwia
zdy o małych masach, ale jednocześnie małych jasnościach 
absolutnych żyją w stadium ciągu głównego długo. O ile w wy
padku gwiazd o masach rzędu 10 mas Słońca otrzymuje się 
okresy czasu rzędu kilku milionów lat, to w wypadku obiektów 
takich jak Słońce czas życia w stadium ciągu głównego wynosi 
aż kilkanaście miliardów lat. 

I wreszcie - zająć się możemy gromadami gwiazd. Z tego, 
co powiedzieliśmy wynika jasno, że gromady najmłodsze po
winny zawierać gwiazdy ciągu głównego o różnych masach; 
w gromadach starszych będzie systematycznie "brakować" 
gwiazd najmasywniejszych, które przeszły już w dalsze stadia 
ewolucyjne. Ze stopnia niekompletności ciągu głównego mo
żemy zatem wnioskować o wieku gromady. Określenie punktu 
na jakim urywa się ciąg główny, pozwala poprzez opisane 
wyżej rozważania dokładnie wyznaczyć wieku gromady. Cała 
ta metoda znajduje uzasadnienie w wyglądzie diagramów bar
wa-jasność dla różnych gromad. Są wśród nich takie, dla któ
rych ciąg główny zawiera pełen komplet obiektów- te muszą 
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być najmłodsze, są i takie, w których na ciągu głównym pozo
stały już tylko gwiazdy o mniejszych jasnościach i masach -
te są oczywiście starsze. W szczególności metoda ta pozwala na 
wyznaczanie wieku asocjacji. Wiemy skądinąd, że są to naj
młodsze zbiorowiska gwiezdne; powyższa metoda prowadzi do 
tego samego wniosku, dając wiek od jednego do kilku milionów 
lat (dla różnych asocjacji nieco różny). 
Zwróćmy jeszcze uwagę, że w oparciu o powyższą technikę 

możemy stwierdzić również w przypadku gwiazd pojedynczych, 
należących do ciągu głównego, że dany obiekt jest młodszy od 
pewnego wieku krytycznego. Zaletą gromad jest to, że możemy 
ich wiek podać dokładnie. 

Najstarsze gromady gwiazd 

W ostatnich latach zebrano poważny materiał obserwacyjny, 
który wraz z ostatnimi wynikami rachunków teoretycznych 
pozwala na wyznaczenie i dyskusję wieku kilku, jak się okazuje 
najstarszych gromad gwiazd w naszej Galaktyce. Wśród tych 
gromad znalazły się dwa typy obiektów: gromady kuliste, 
o których dużym wieku wiedziano już wcześniej na podstawie 
dawniejszych danych, oraz dwie gromady otwarte - M 67 
(również badana już od kilku lat), i NGC 188 - przedmiot no
tatek prasowych ostatnich kilkunastu miesięcy. 

Dane obserwacyjne dotyczyły jasności absolutnych i barw 
setek, a nawet tysięcy gwiazd w każdej gromadzie. Wyznacze
nie wieku opiera się na modelach ewolucyjnych obliczonych 
przez kilku laty przez H o y l e ' a. Dyskusji całości dokonał 
astronom z Obserwatoriów Mt Wilson i Palomar, Allan S a n
d a g e. Podstawowy wynik, wyznaczenie wieku dla pięciu ta
kich gromad, podaje poniższa tabelka. 

Najstarsze gromady gwiazd 

Gromada l 
Wiek 

w miliardach lat 

Gromady otwarte: 
M 67 9 - 10 

NGC 188 14-16 

Gromady kuliste: 
M 13 22 
M 5 24 
M 3 26 
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Warto dodać, że rozmca wieku trzech gromad kulistych nie 
jest rzeczą stwierdzoną wystarczająco pewnie. Dlatego też 
w bardziej ogólnym sformułowaniu przyjmuje się, że gromady 
kuliste mają wiek średnio około 24 miliardów lat. Tyle więc, 
conajmniej, musi istnieć i cała Galaktyka. 
Powyższe wyniki wymagają oczywiście jakichś komentarzy. 

Dwa z nich przynajmniej muszą znaleźć się na końcu niniej
szego artykułu. Pierwszy dotyczy spraw ewolucji składu che
micznego materii w Galaktyce. Z teorii ewolucji gwiazd wy
nika, że przemiany jądrowe prowadzą do systematycznego 
wzbogacania materii w hel (w stadium ciągu głównego), oraz 
pozostałe pierwiastki chemiczne (na dalszych, w ogólności go
rzej poznanych stadiach); dzieje się to "kosztem" jednocze
snego zmniejszania się obfitości wodoru. W wyniku zachodzą
cego w końcowych stadiach ewolucji procesu wyrzucania ma
terii przez gwiazdy, takiemu "wzbogaceniu" ulega również 
materia międzygwiazdowa. W konsekwencji skład chemiczny 
gwiazd powstających z tej materii w różnych epokach "życia" 
Galaktyki będzie systematycznie różny. I rzeczywiście, już od 
dawna stwierdzono, że gwiazdy gromad kulistych - najstar
sze w naszej Galaktyce wykazują znaczny niedobór pierwia
stków cięższych niż wodór i hel. Jeśli chodzi o obfitość helu, 
to sprawa nie jest jeszcze wyjaśniona, ale wiele wskazuje na 
to, że i ten pierwiastek występuje w zaniżonych ilościach. 
Gwiazdy gromad kulistych powstały zatem z materii złożonej 
z czystego, lub prawie czystego wodoru. Jest rzeczą ciekawą, 
że dwie najstarsze gromady otwarte (M 67 i NGC 188) składają 
się z gwiazd, których skład chemiczny jest prawie taki sam, 
jak skład gwiazd powstających obecnie, lub np. Słońca. Ozna
cza to, że 15 miliardów lat temu skład chemiczny materii mię
dzygwiazdowej był już prawie taki sam, jak obecnie. Ewolucja 
materii w Galaktyce musiała zatem w ciągu ostatnich 15 miliar
dów lat zachodzić bardzo powoli. Z drugiej strony stwierdzamy 
ogromną różnicę składu chemicznego gromad kulistych i naj
starszych gromad otwartych. Jeśli zatem liczby podane w ta
beli są pewne, to możemy powiedzieć, że tempo ewolucji ma
terii w Galaktyce, a zatem tempo procesu "produkowania" 
gwiazd było bardzo wysokie w pierwszym okresie "życia" na
szego układu gwiazdowego, liczącym ok. 9 miliardów lat. Wtedy 
właśnie "odbyła" się produkcja znacznych ilości helu i pier
wiastków cięższych. 

Niestety, dodać trzeba i drugi komentarz. Młody astrofizyk 
angielski, N. J. W o o l f pokazał, że jeśli objąć rozważaniami 
dotyczącymi zapasów energii, jakimi dysponuje gwiazda, całe 
jej życie (tj. stadium ciągu głównego plus stadium podolbrzyma, 
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olbrzyma, itd), to dla najjaśniejszych obecnie gwiazd gromad 
kulistych (obecnie są one czerwonymi olbrzymami) otrzymamy 
górną granicę wieku wynoszącą tylko ok. 12 miliardów lat. 
Wynika z tego, że wartości wieku jakie podaje tabela l nie 
są w ogóle możliwe. Ta ocena jest o tyle pewniejsza od ra
chunków omawianych powyżej, że obejmuje właśnie całe życie 
gwiazdy. Metoda, na której opierają się wyniki podane w ta
beli l opiera się tylko, jak przypominamy sobie, na studium 
ciągu głównego, w szczególności na danych teoretycznych 
o tym, jaka część wodoru "wypala" się we wnętrzu gwiazdy 
przed opuszczeniem przez nią ciągu głównego. Omawiając po
wyżej tę podstawową metodę podawaliśmy, że ta krytyczna 
wartość wynosi około 15'0/o i jest różna dla gwiazd o różnych 
masach (jak również różnym składzie chemicznym), a wyzna
czana jest z danych o modelach ewolucyjnych gwiazd. Woolf 
przypuszcza, że modele Hoyle'a dają błędną skalę czasową, co 
w konsekwencji daje za duże liczby w tabeli l. Pogląd ten 
podzielają również inni astrofizycy. W tej chwili problem 
może ulec wyjaśnieniu dopiero po dokładnym sprawdzeniu 
i powtórzeniu rachunków Hoyle'a. Zanim to nastąpi, mamy 
pełne prawo pytać z pewną rezerwą: czy na pewno aż 24 mi
liardy lat? 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - W ar s z a w a 

O PODSTAWOWYCH POJĘCIACH KOSMOLOGII 

J aki jest Wszechświat: skończony czy nieskończony? 
To pytanie od wieków jest centralnym zagadnieniem kosmo

logii traktowanej z jednej strony jako dyscyplina przyrodnicza 
i opierającej się na zdobyczach astronomii, fizyki i matematyki 
oraz z drugiej jako dział filozofii, przedmiotem którego są byty 
świata materialnego, nieożywionego i niem·ganicznego badane 
od strony ontologicznej. 

Ze względu na możliwość różnej interpretacji obu terminów: 
skończony i nieskończony, spróbujmy pokrótce zanalizować je 
zarówno w aspekcie filozofii przyrody, jak również czysto fi
zycznym. Do właściwego rozumienia tych pojęć zobowiązuje nas 
obecny stan nauk przyrodniczych, a w szczególności wielość 
koncepcji budowy wszechświata prowadzących w konsekwen
cji do przyjęcia jednej z możliwości. 

W filozofii scholastycznej skończone nazywa się to, co ma 
granicę, kres. Natomiast trudniejszą do sprecyzowania nieskoń
czoność definiuje się jako zaprzeczenie skończoności. Nieskoń-
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czonosc rozważa się odnośnie do ilości i wówczas mówi się 
o tzw. nieskończoności ekstensywnej oraz odnośnie do jakości 
określonego bytu, mówiąc o tzw. nieskończoności intensywnej. 
Nieskończoność ekstensywną ujmuje się w dwa aspekty: wiel
kości dla ilości ciąglej i wielości dla ilości nieciąglej. Kosmo
logia zajmuje się przede wszystkich nieskończonością eksten
sywną. Charakterystyczną cechą rozważanego z punktu widze
nia filozofii pojęcia nieskończoności jest jego "absolutyzacja". 
Innymi słowy chodzi o to, że jeśli coś jest nieskończone to może 
być tylko jedno. Nie może być dwóch bytów nieskończonych 
w wyżej rozumianym sensie. 
Współczesne kierunki filozofii przyrody idąc za naukami 

przyrodniczymi wprowadziły do kosmologii pojęcie tzw. nie
skończoności relatywnej. Pozwala ono mówić w wygodny spo
sób o bytach materialnych, które ze względu na ilość nie mogą 
być uważane pod każdym względem za skończone, a jednocze
śnie nie są one jakoś "absolutnie" nieskończone, np. szereg 
tworów geometrycznych, pola elektromagnetyczne, promienie 
świetlne itp. Ciał nieskończonych w sensie relatywnym może 
istnieć wiele, nie muszą one wypełniać sobą całej przestrzeni, 
można mówić o ich ruchu itp. 

Kosmologia relatywistyczna jako nauka przyrodnicza obok 
pojęć skończony i nieskończony wprowadza dwa dalsze: ogra
niczony i nieograniczony, używając ich dla określenia struktury 
wszechświata zwykle parami. Tak więc przyjęcie skończoności 
wszechświata zmusza nas do bliższego sprecyzowania czy jest 
on ograniczony czy nie oraz do określenia wymiaru przestrzeni. 
Rozważmy więc dalej jakie mogą istnieć typy wszechświatów 
skończonych ze względu na wymiar oraz ograniczoność lub nie. 
Przykładem świata jednowymiarowego skończonego i ogra

niczonego jest odcinek linii prostej. Gdy wyobrazimy sobie 
jednowymiarową istotę żyjącą w takim wszechświecie (dla jej 
nazwania wprowadźmy za J. Colemanem termin "przestwo
rzeń") wówczas jej ruch ograniczony jest jedynie do odcinka 
linii prostej, który ma określoną, mierzalną długość; stąd mowa 
o skończoności takiego wszechświata. Ponieważ zaś nie może 
poruszać się ona ciągle w tym samym kierunku, gdyż jest za
trzymywana na końcach odcinka, mówimy, że jej świat jest 
ograniczony. Jeśli jednak "przestworzeń" poruszać się będzie 
po okręgu koła, wówczas nigdy nie będzie zatrzymywany żadną 
przeszkodą, mimo iż będzie zmierzał stale w jednym kierunku. 
Jego świat będzie więc nieograniczony, chociaż w dalszym 
ciągu jest skończony, gdyż długość okręgu kola jest też okre
śloną, mierzalną wielkością. Gdyby "przestworzeń"poruszał się 

l 
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po linii prostej, która jest nieskończenie długa, lub po okręgu 
o nieskończonym promieniu wówczas jego jednowymiarowy 
świat byłby nieskończony i nieograniczony. 

S wiat dwuwymiarowy może stanowić płaszczyzna. Jeśli "prze
stworze" będzie poruszal się po niej w granicach np. kwadratu, 
który ma ściśle określoną powierzchnię, to jego wszechświat 
w tym wypadku będzie skończony i ograniczony, gdyż nie może 
dążyć bez przerwy w jednym kierunku. Gdy natomiast poru
szać się będzie po powierzchni kuli o skończonym promieniu, 
a tym samym określonej powierzchni, wówczas, podobnie jak 
w przypadku jednowymiarowym, mów1c będzie można 
o wszechświecie skończonym i nieograniczonym. Dwuwymia
rowy wszechświat będzie nieskończony i nieograniczony, jeśli 
"przestworzeń" poruszać się będzie po nieskończenie wielkiej 
płaszczyźnie lub powierzchni kuli o nieskończonym promieniu. 
Przykładowe przedstawienie wszechświatów o większej od 

dwóch liczbie wymiarów napotyka na znacznie większe trud
ności. Pozornie trójwymiarowa przestrzeń, w której żyjemy 
nie reprezentuje naszego wszechświata, który należy uważać 
za czterowymiarowy, traktując czas jako czwarty wymiar. 
Załóżmy jednak, że "przestworzeń" znajduje się w zupełnie 

pustej przestrzeni, jako jedyny mieszkaniec. Jeśli umieścimy 
go wewnątrz kulistej łupiny, to jego trójwymiarowy świat 
będzie skończony i ograniczony. Jest on skończony gdyż obję
tość kuli jest skończona, ograniczony zaś, ponieważ "prze
stworzeń" nie może poruszać się bez końca wzdłuż linii prostej, 
gdyż zatrzymują go wewnętrzne ściany kulistej łupiny. Ponie
waż znajduje się w jej wnętrzu sam, nic nie może ograniczyć 
jego ruchu we wszystkich kierunkach. 

Gdyby jednak nie istniało żadne ograniczenie kulistą łupiną 
i "przestworzeń" mógłby poruszać się w nieskończonej prze
strzeni bez żadnych mas grawitacyjnych lub innych czynni
ków przeszkadzających mu w tym ruchu, wówczas jego trój
wymiarowy świat byłby nieskończony i nieograniczony. 

Rozpatrzmy kilka przykładów. 
Newton szukając istoty naszego wszechświata na podstawie 

swego prawa powszechnego ciążenia doszedł do wniosku, że 
składa się on z gwiazd i galaktyk zgrupowanych w jego centrum 
oraz całkowitej pustki bez żadnej postaci materii. Zgodnie więc 
z tym, co powiedzieliśmy wyżej, wszechświat Newtona był 
skończony i ograniczony. 

Dziś koncepcja ta wydaje się zupełnie niezadawalająca. 
Wszechświat taki oznaczałby, że energia wysyłana stale przez 
gwiazdy pod różnymi postaciami rozchodzi się do pustej prze-
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strzeni wokół nich, wszechświat ciągle traci energię, co w kon
sekwencji musi prowadzić do jego śmierci. Niemożliwość istnie
nia tego typu wszechświata wykazał niezbicie Einstein na pod
stawie ogólnej teorii względności. Według jego rozważań 
wszchświat nasz winien być skończony i nieograniczony. 
Ogólna teoria względności prowadzi do wniosku, że promienie 
świetlne są uginane przez masy grawitacyjne. W przestrzeni 
linię prostą określa droga, wzdłuż której rozchodzi się wiązka 
światła. Gdy biegnie ona daleko od jakichkolwiek mas grawi
tacyjnych to nie mają one na nią żadnego wpływu; natomiast 
w sąsiedztwie mas grawitacyjnych światło zakrzywia się w ich 
stronę. Dlatego o samej przestrzeni mówimy, że jest "zakrzy
wiona". W zależności od wielkości mas powodujących to za
krzywienie, mówić możemy o wartości krzywizny przestrzeni. 

Ta własność mas grawitacyjnych zakrzywiania promieni 
świetlnych tłumaczy, według Einsteina, dlaczego wszechświat 
jest nieograniczony. Jeśli promienie świetlne będą w dostatecz
nym stopniu wielokrotnie zakrzywiane, to trafią one w końcu 
do punktu wyjścia, tak jak "przestworzeń" poruszając się stale 
w tym samym kierunku po dwuwymiarowej powierzchni kuli. 
Podobnie, jak mierzalną wielkością jest przebyta przez niego 
droga, tak samo droga zakrzywionego promienia świetlnego 
określa skończony kawalek przestrzeni. Stąd mowa o skończo
ności wszechświata według koncepcji Einsteina. 

Fizyczny obraz takiego wszechświata to zbiorowisko galaktyk 
gwiezdnych oraz innych form występowania materii rozrzuco
nych w pustej przestrzeni mniej więcej jednostajnie. Zadna 
krawędź zewnętrzna nie istnieje gdyż, jak widzieliśmy, ciągła 
podróż wzdłuż linii światła sprowadza nas znowu do punktu 
wyjścia. Wszechświat Einsteina jest zamknięty sam w sobie. 

Do wyobrażenia sobie tego modelu pomocnym być może 
rys. l. Z faktu, że w środku rysunku umieściliśmy Ziemię nie 
należy wnioskować że znajduje się ona naprawdę w centrum 
wszechświata, ponieważ nie może on istnieć, podobnie jak nie 
znajdziemy środka na dwuwymiarowej powierzchni kuli. Jeśli 
poruszać się będziemy za zewnątrz od centralnie położonej 
Ziemi wzdłuż jednej z linii światła, które na rysunku przed
stawione są jako linie wybiegające promieniście z Ziemi, to do 
pewnej odległości, którą reprezentuje duży okrąg, będziemy 
oddalać się od Ziemi; po przekroczeniu zaś jej będziemy się 
z powrotem zbliżać do punktu wyjścia. Analogicznie jak na 
dwuwymiarowej powierzchni kuli, np. podróżny ziemski, który 
chce obejść dookoła świat wzdłuż równika, w pewnym momen
cie osiąga punkt leżący diametralnie naprzeciw punktu wyjścia, 
jest więc w największej od niego odległości. Po przekroczeniu 
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Rys. l 

tego punktu pocznie się na powrót przybliżać do miejsca startu. 
Tak więc po pewnym czasie linie światła zbiegają się znowu 
na Ziemi. Na rysunku będą to ziemie zewnętrzne, które w rze
czywistości przedstawiają naszą Ziemię, tę centralną na ry
sunku, ale dla podróżnego, który nie rozumie istoty wszech
świata, będą się one wydawać jej duplikatami. W dwuwymia
rowej analogii ziemskiej podróży również zobaczy w pewnej 
chwili przed sobą miejsce z którego wyszedł, chociaż wie, że 
zostawił je za sobą. Jeśli nie rozumie on istoty swego świata, 
będzie myślał, że widzi duplikat swego punktu wyjścia. 
Ponieważ istnieje maksymalna możliwa odległość od Ziemi 

możemy uważać ją za promień wszechświata (na rys. l będzie 
to promień dużego okręgu). Einstein obliczył, że promień ten 
jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego 
ze średniej gęstości materii we wszechświecie i wynosi około 
3,2 • 1023 km. 

Tak pokrótce wygląda Einsteina koncepcja wszechświata 
skończonego i nieograniczonego. Czy reprezentuje ona rzeczy
wiście model przestrzeni nas otaczającej? Trudno w tej chwili 
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dać ostateczną odpowiedź. Istnieje wiele przesłanek przeczących 
takiemu ujmowaniu zagadnienia. Jednakże, jak powiedział kie
dyś Gauss: "poza nic nie mówiącą werbalną mądrością naszych 
metafizyków wiemy bardzo mało albo nic o istocie przestrzeni 
i nie powinniśmy uważać za absolutnie niemożliwe tego, co 
nam się wydaje nienaturalne". 

KRONIKA 

Nowa asocjacja typu T 

Grupę około 70 słabych gwiazd o widmie z liniami emisyjnymi wo
doru znalazl P i k S i n T h e w Obserwatorium Bosscha w Indonezji. 
Znajdują się one wewnątrz mgławicy otaczającej gwiazdę m Centaura. 
Astranom ten przypuszcza, iż stanowią one asocjację typu T. Jest ona 
niezbyt odległa, bo mgławica :zmajduje się w odległości 67 parseków od 
Słońca. Jak wiadomo asocjacje typu T tworzą bardzo młode gwiazdy 
o wieku ok. 106-107 lat, które być może znajdują się jeszcze w stadium 
grawitacyjnego kurczenia się. Są to karły prawie wszystkich typów wid
mowych od B do M, które wyJmzują często silne i zupelnie nieregularne 
zmiany jasności (gwia:zJdy typu RW Aur i T Tau). Obserwując asocjacje 
typu T widzimy prawdopodobnie najmłodsze, "nowonarodzone" gwiazdy. 
(wg Sky and Telescope, March 1963) 

S. Ruciński 

J eszcze o pozostalościach organicznych w meteorytach 

Z danych ogłoszonych w Nature (1961, nr 192, str. 583) i zreferowa
nych w Uranii (1962 nr 4, str. 107) zdawało się wynikać, że wykryte 
w chondrytach węglistych "elementy żorganizowane" są powstalością 
mikroorganizmów. Wydaje się jednak, że sprawa rta nie jest taka prosta. 

Przytoczę tu poglądy znanego radzieckiego biochemika A. O p ar i n a , 
autora książki "Powstanie życia na Ziemi". Wykrycie w węglistych me
teorytach węglowodorów "wysokomolekulamych" i niektórych ich po
chodnych uważa ten autor za rzecz wielkiej wagi. Niektórzy autorzy 
przypisują tym produktom pochodzenie biogeniczne, twierdząc, że te 
produkty są podobne do polimerów (to jest układów złożonych z więk
szej liczby - nieraz tysięcy - cząsteczek tego samego zwią2lku chemicz
nego) znajdowanych w organizmach ziemskich. Oparin uważa jednak, 
że bez wątpienia podobne substancje powstają Łatwo również w waTUn
kach abiogenicznych przy polimeryzacji idącej drogą chemiczną; dlatego 
punkt widzenia, że te substancje stanowią konieczmie produkty rozpadu 
organizmów "nie wytrzymuje krytyki". 

Oprócz meteorytów :zmajdujemy polimery materii organicznych i na 
Ziemi. Być może znajdują się one również na Marsie oraz na Księżycu. 
W szczególności ucoony amerykański C. S a g a n na podstawie swych 
badań i rozważań teoretyc:zmych doszedł do wniosku, że dużo tej materii 
polimerów musi się znajdować na Księżycu. Mogły one powstać w prze
szłości, a także mogły być przyniesione na jego powierzchnię przez me
teoryty (to ostatnie przypuszczenie nasuwa uwagę, że spadki meteory
tów węglistych, sądząc z naszych ziemskich obserwacji, są rzadkie, 
a w innych odmianach meteorytów substancji organicznych nie wy
kryto - przyp. aut.). Sagan przypuszcza, że pod zewnętrzną pulchną 
warstwą wulkanicznego popiołu i pyłu meteorytowego na głębokości 



URANIA 237 

np. 10 m leży na Księżycu warstwa organicznych substancji "wysoko
polimerowych". Proponuje on aby przy badaniach Księżyca przez przy
szłych kosmonautów byli oni zaopatrzeni w przyrządy wiertnicze. 

W ostatnich latach, pisze Oparin, ukazało się w literaturze naukowej 
wiele prac o wykryciu w meteorytach węglistych utworów struktural
nych, które traktuje się jako resztki organizmów znajdujących się nie
gdyś na materii meteozytowej (na samych meteorytach, lub na cialach 
z których one powstały). Jednak pochodzenie tych utworów wymaga 
jeszcze bardzo SZJczegółowych badań. Zgodnie z ostatnimi danymi utwory 
te niekoniecznie muszą być związane z organizmami, mogą one powsta
wać w określonych warunkach drogą nieorganiczną Tworzenie się "wy
sokopolimerowych" materii organi=ych drogą czysto abiogeniczną, 
struktur czasami zupełnie naśladujących żywe formy, zostało w ostat
nich czasach dowiedzione przez wiele doświadczeń. Takiego rodzaju 
zjawiska są bardzo prawdopodobne i w materii meteorytowej, jednak 
trudno sobie wyobrazić jak mogły one powstawać na samych meteory
tach. W związku z tym G. U re y zmuszony by l wysunąć zupełnie 
,paradoksalne" (moim zdaniem zupełnie niemożliwe - przyp. aut.) przy
puszczenie, iż przodkowie organizmów meteorytowych, zrodzeni pierwot
nie na Ziemi, zostali "wypluśnięci" w przestrzeń międzyplanetarną z wo
dami oceanów, trafili na Księżyc, a później wraz z meteorytami powró
cili na Ziemię! 

Oparin uważa, że "z astronomicznego punktu widzenia" jest to jedyna 
droga wytłumaczenia możliwości powstania organizmów na materiale 
meteorytowym, "ale w meteorytach nie znajdujemy utworów osadowych, 
które musiałyby tam być obecne, gdyby powstały w środowisku wodnym 
koniecznym dla tworzenia się organizmów". Tyle Oparin (Priroda 1963, 
nr 2, str. 14). 

W związku z tymi wszystkimi rozważaniami i danymi nasuwają mi 
się następujące uwagi. Wydaje się rzeczą niemożliwą aby na samych 
meteorytach mogły powstawać samoistnie jakiekolwiek substancje orga
niczne. Dalej, o jakich meteorytach "z Księżyca" mogla być mowa w hi
potezie Urey'a? O żadnych meteorytach z tej planety nic nie wiemy, 
chyba żeby przyjąć hipotezę księżycowego pochodzenia tektytów, które 
nie są właściwie meteorytami, a czymś zupełnie odrębnym. Dalej można 
jeszcze zauważyć, że jeśli przyjmiemy, iż meteoryty węgliste - podob
nie jak inne meteoryty - powstały z rozpadu jakiejś dużej praplanety, 
to nie znając jej składu nie możemy twierdzić z calą pewnością, że nie 
było na niej nigdy wody, chociażby w minimalnych ilościach, pomijając 
nawet okoliczność wykrycia w chondrytach węglistych wody konstytu
cyjnej (H20+) wchodzącej w skład minerałów chlorytowych. 

J. Pokrzywnicki 

IV Ogólnopolska Konferencja Techniki Rakietowej i Astronautyki 

W dniach 17 i 18 maja br. odbyła się w Katowicach (w Planetarium 
i w Ośrodku Tuzystycznym PTTK) IV Ogólnopolska Konferencja Tech
niki Rakietowej i Astronautyki zorganizowana przez Polskie Towarzy
stwo Astronautyczne. W konferencji wzięło udział 120 osób reprezentu
jące wszystkie Oddziały Towarzystwa Astronautycznego w kraju. Wy
głoszono łącznie 40 referatów. 

Otwarcia konferencji dokonał przewodniczący Katowickiego Oddziału 
Folskiego Towarzystwa Astronautycznego mgr inż. Władysław G e i s l er, 
który na wstępie między innymi powitał przybyłych przedstawicieli 
władz na czele z członkiem Rady Państwa i wiceprzewodniczącym 
PWRN w Katowicach pułkownikiem Jerzym Z i ę t ki e m oraz delega
tów i sympatyków astronautyki. Następnie wygłoszone zostały 3 referaty 
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inauguracyjne przez profesorów Michala L u n c a , Zbigniewa P ą c z
k o w s ki e g o i Juliana W a l a w s ki e g o. 

Prof. M. Lunc w swoim referacie omówil perspektywy astronautyki. 
Zdaniem autara referatu loty w układzie planetamym statków załogo
wych z lądowaniem na planetach są w pełni możliwe do osiągnięcia 
jeszcze w naszych czasach. Natomiast loty dalsze, poza układ planetarny 
będą realne nie prędrej niż za 50-60 lat. Obecnie nie rozwiązanych jest 
jeszcze wiele problemów technicznych, przede wszystkim sprawa rakie
towego silnika jądrowego, która obecnie znajduje się w początkowym 
stadium doświadczalnym. 

W drugim referacie, który poświęcony byl technice rakietowej , 
prof. Z. Pączkowski dokonał szerokiego przeglądu problemów światowej 
techniki rakietowej w oparciu o najnowsze materiały źródłowe i koncep
cje własne oraz scharakteryzował postęp w tej dziedzinie dokonany od 
czasu III Konferencji Techniki Rakietowej. 

Trzeci referat inauguracyjny wygloszony przez prof. J. Walawsklego 
z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej obejmowal przegląd świa
towych osiągnięć medycyny kosmicznej i kosmobiologii. W końcowej 
fazie referatu referent podzielil się wynikami niektórych eksperymen
tów przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach w Instytucie Medy
cyny Lotniczej. Na tym zakończyła się oficjalna część konferencji. 

Dalsze obrady toczyły się równolegle w trrech sekcjach: fizyczno
-astronomicznej, technicznej i biologicznej, gdzie wygłaszane byly re
feraty specjalistyczne poświęcone wybranym zagadnieniom bieżącym 
opracowanym w różnych pracowniach krajowych. Wiele referatów bylo 
bardzo interesujących . Doc. Kor dyl e w ski omówil metody szybkiego 
wyznaczania bieguna i zenitu na naszym naturalnym satelicie; mgr Woj
n ar ski omówil ekosfery gwiazd z ujęciem matematycznym w opar
ciu o najnowsze fakty i rozważania własne; mgr Z i e l i ń ski omówił 
sposób wyznaczania kształtu Ziemi z obserwacji sztucznych satelitów 
łącznie z podaniem specjalnych wzorów własnych dla tego celu opraco
cowanych. 

Na specjalne podkreślenie zasługuje duża ilość referatów (15) wy
głoszonych w ramach sekcji biologicznej . Referentami byli tutaj leka
rze z Instytutu Medycyny Lotniczej, lekarze z Warszawy, Lodzi, Wro
cławia i Zabrza, z prof. Walawskim, Haduchem, Barańskim, Jethonem 
i Jendykiem na czele. Poruszono tutaj m. in. takie problemy jak: sły
szalność drogą przewodzenia kostnego, wpływ nieważkości na reakcje 
biologiczne, skutki psychologicznego osamotnienia i wiele innych. 

Organizacja konferencji byla bardzo dobra. Jest to zasługa Katowic
kiego Oddziału Folskiego Towarzystwa Astronautycznego, który pelnil 
obowiązki gospodarza konferencji. 

Bernard Krygier 

Nowe ciała niebieskie. Trzy loty człowieka 
W okresie III-VI 1963 na orbitach pojawiło się 17 nowych obiektów, 

a więc przybywał średnio jeden obiekt tygodniowo. Informacje o nowych 
osiągnięciach okazały się skromniejsze niż dotychczas, gdyż dl,a wielu 
z nich nie podano w ogóle bliższych danych poza dniem startu. 

Na pierwszy plan wysunęły się loty okołoziemskie astronautów, a więc: 
22 okrążenia Ziemi w dniach 15-16. V. br. przez Gordona C o oper a 
w zasobniku Merkury, 82 okrążenia dokonane przez Walerego Byk o w
ski e g o w dniach 14-20. VI. 1963 r. w W os toku 5 oraz 49 okrążeń 
Ziemi w dniach 16-20. VI. br. zrealizowanych przez Walentynę T i er e
s z k ową w Wostoku 6. Tym razem wzajemne zbliżenie obu pojazdów 
wyniosło 5 km. Talk więc mamy już w rejestrre 10 lotów człowieka, 
6 radzieckich i 4 amerykańskie. Seria doświadcreń orbitalnych kabin 
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Merkury została zakończona. W przygotowaniu są zasobniki dwuoso
bowe typu Gemini, które mają roz-począć starty w końcu 1964 r. 

W dniu 2. IV. 1963 r . wystrrelono w kierunku Księżyca Łunnika IV, 
który wszedł na orbitę eliptycz-ną o perigeum 90 000 km i apogeum 
700 000 km, jako sztucz-ny satelita układu Ziemia-Księżyc. Jak wiadomo, 
tego typu satelity nie mają- wskutek zakłóceń ruchu ze strony Słońca
cech trwałości. Po kilkunastu obiegach płoną w atmosferze ziemskiej 
(Lunnik III), albo przechodzą na orbitę okołosłoneczną. 

Sonda planetarna Mars I z dnia l. XI. 1962 r. utrzymywaŁa łączność 
radiową z Ziemią do rekordowej odległości 106 milionów km (21. III. 
1963 r. - ostatnie nawiązanie kontaktu). Dziś jest już sztucz-ną plane
toidą nr 8 o następujących elementach ocbity: a = 1.3192 jedn. astr., 
e = 0.2491, i = 2°37',8, T = 1.514 lat. Mars I badał parametry fizyczne 
przestrzeni międzyplanetarnej pomiędzy orbitami Ziemi i Marsa. 

Z pozostałych satelitów należy wymienić: Kosmosy XIII-XVII, Tel
stara II z dnia 7. V. 1963 r . oraz Tirosa VII, który przesyła obrazy tele
wizyjne aktualnego ukŁadu chmur. 

J. Gadomski 

Duże zbliżenie planetoidy do Ziemi 
21 maja br. nastąpiło zbliżenie do Ziemi planetoidy Belulia (1580). 

Przeszla ona w odległości 14.6 mln. km, a więc bliżej niż Eros w 1931 r . 
(16.2 mln. km). Największ-a jasność , ze względu na małe rozmiary, wy
nosiła zaledwie 12m.5. Od marca do końca maja planetoida przebyła na 
niebie ogromną drogę od pogranicza Lutni i Smoka (deklinacja 45°-50°} 
do Rajskiego Ptaka na niebie poludniowym (deklinacja -75°}. Podczas 
największego zbliżenia jej prędkość kątowa na niebie dochodziła do 5° 
na dobę. 
(wg Sky and Telescope, March 1963) 

S. Ruciński 

Zbliżenia planetoid do wielkich planet 
Zbliżenia takie wywierają różne efekty grawitacyjne, które z kolei 

prowadzą do wyznaczenia nie~tórych własności p1anet i parametrów 
orbitalnych planetoid. Wymienimy tu kilka interesujących przykładów. 

l. Planetoida Ikar zbliży się do Merkurego w maju 1968 r. na odle
głość około 13 milionów km i umożliwi dokŁadniejsze wyznaczenie masy 
tej planety. 

2. Tenże Ikar zbliży się do Ziemi w czerwcu 1968 r. na odległość 
okolo 6,5 mln km, a więc 3,6 razy mniejszą niż to może osiągnąć pla
netoida Eros. Da to okazję do precyzyjniejszego wyz:naczenia paralaksy 
Słońca oraz masy Ziemia+ Księżyc. Jednocześnie, z powodu znacznego 
mimośrodu orbity i zbliżenia się do Słońca, linia apsydów orbity Ikara 
doz-na relatywistycznego efektu ruchu rzędu 10" na stulecie. 

3. Amerykańscy astronomowie B r o u w er i A s h b r o ok zwrócili 
uwagę na to, że okres obiegu planetoidy TTiberga jest dość dokladnie 
cztery razy dłuższy od obiegu Ziemi, a ponadto pozycja Tribergi w jej 
największym przesunięciu spowodowanym nierównością Księżyca, prawie 
pokrywa się z pozycją planetoidy w jej zachodnim przesunięciu w cztery 
lata później. Tak więc z obserwacjj. Tribergi w kilku opozycjach można 
będzie wyznaczyć masę Księżyca dokladniej niż dotychczas. 

4. Charakterystyczną planetoidą jest również Griqua, której średni 
ruch dzienny do 1977 r. wzrośnie od 596" do 607", a więc w międzycza
sie przejdzie przez krytycz-ną podwojoną wartość średniego ruchu dzien
nego Jowisza; doznane od niego zakłócenia długości okażą się dość 
znaczne (od 25° do 61°). Z obserwacji pozycyjnych planetoidy, wykona
nych w tym okresie, można będzie wyprowadzić masę Jowisza. 
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Nawiasem można dodać, że również średni ruch dzienny okresowej 
komety Kopffa dwukrotnie (w obydwu :kierunkach) przekraczal wartość 
598" podczas znacznego zbliżenia się do Jowisza na odległość 0,17 j . a . 
w 1954 r . Kometa doznała wówczas wielkich zakłóceń ruchu zwłaszcza 
w położeniu jej orbity. 

F. Kępiński 

Zakrycia gwiazd przez planetoidy 

Przewidywanie zakryć gwiazd przez planetoidy jest dość trudne i sto
sunkowo mało dokładne ze względu na nieznajomość precyzyjnych orbit 
planetoid i małe rozmiary tych ciał niebieskich. Niemniej jednak w 1952 r . 
podjęto w Wielkiej Brytanii systematyczne rachunki w celu przewidy
wania tych zjawisk. 

Dopiero jednak w 1958 r. udało się zaobserwować takie zj awisko 
B j o r k l u n d o w i i M ii 11 e ,r o w i w obserwatorium astronomic=ym 
w Malmo w Szwecji. Planetoida Juno zakryła wówczas gwiazdę 
BD + 6°808. Z czasu 1lrwania z.ak'l"ycia (7,2 sek.) obliczono minimalną 
(minimalna - bo nie wiadomo, !którą częścią tarczy planetoida zakry
wała gwiazdę) średnicę planetoidy na 110 km, podczas gdy średnica 
otrzymana z pomiarów mikmmetrycznych wynosi 193 km. 

Drugą taką obserwację wykonano 2. X. 1961 r. w obserwatorium Naini 
Tal (lndia) wizualnie za pomocą reflektora o średnicy zwierciadła 381 mm 
i fotoelektrycznie za pomocą refraktora o średnicy obiektywu 254 mm. 
Z czasu trwania zakrycia (25,53 sek.) obliczono minimalną średnicę pla
netoidy Pallas, która zakryŁa wówczas gwiazdę BD -5°5863, na 430 km. 
Do obliczenia tego pomocne były pomiary minimalnej odległości kąto
wej planetoidy od gwiazdy wykonane w obserwatoriach astronomicz
nych w Johannesburgu i na Przylądku Dobrej Nadziei. Z dotychczaso
wych pomiarów mikrometrycznych wynika, że planetoida Fallas ma 
średnicę 490 km. 

A. Marks 

Ciemna mgławica międzygalaktyczna 

Prof. C. H o f f m e i s t e ,r (Sonneberg, NRD) w czasie swego pobytu 
w obserwatorium Boyden w Poludniowej Afryce odkrył za pomocą 
25 cm astrografu i 91 cm kamery Schmidta-Bakera ciemną mgławicę 
w gwiazdozbiorze Mikroskopu. Mgławica ma rozmiary 40 stopni kwa
dratowych, jej środek ma wspólrzędrne a = 20h42m, 11 = -41°. Mgławica 
ta jest polożona nazewnątrz naszej Galaktyki. Jej współczynnik absorp
cji wynosi om,5+1m,o. Hoffmeister uważa, że jest to obiekt podobny do 
Obłoków Magellana i że ma on masę 1,5 X 107 mas Słońca. 

A. Marks 

Głębokość plam na Słońcu 

Fakt, że plamy słoneczne są nieco zagłębione w fotosferę odkrył 
w 1774 r . Wilson. Odkrycie to potwierdzili później Secchi, Bielopolski, 
Rodinow. Na wielkość tego zagłębienia otrzymywano jednak dość roz
bieżne wartości w granicach od 200 do 2500 tkm. Obecnie zjawisko to 
zbadano dokladniej w Ussuwijskim Obserwatorium Słonecznym na pod
stawie 137 rotoheliogramów prawidłowo okrągłych plam słonecznych 
wykonanych w latach 1955-1959. W wyniku tych obserwacji stwier
dzono, że plamy słonecZJile są zagłębione w torosferę na 710 do 1750 km, 
potwierdzono przy tym obserwację Wilsona, że plamy słoneczne mają 
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płaskie dno. Zjawisko to można wytłumaczyć rozmcą współczynnika 
absorbcji, wynikłą z mniejszej gęstości materii w plamie ze względu 
na wplyw ciśnienia wywieranego przez pole magnetyczne. 

A. Marks 

Aktywność Słońca a poziom wód jeziora Wiktoria 

Z aktywnością Słońca związanych jest wiele procesów zachodzących 
w atmosferze i biosforze Ziemi, które również podlegają jedenastoletnim 
cyklom; Związek niektórych tych zjawisk z działalnością Słońca, jak 
zmiany liczby zórz polarnych czy też burz magnetycznych, zastal defini
tywnie stwierdzony na podstawie wieloletnich obserwacji. Jest jednak 
wiele zjawisk występujących na Ziemi, które przypisuje się aktywności 
słonecznej, a które wymagają potwierdzenia w oparciu o dalsze obser
wacje. Okazuje się bowiem, że powiązanie pewnych zjawisk na Ziemi 
ze zjawiskami zachodzącymi na Słońcu może być tylko pozorne i po 
pewnym okresie czasu korelacja między tymi zjawiskami niknie. 

Takim właśnie zjawiskiem na Ziemi, które wydawało się związane 
z aktywnością Słońca, są zmiany poziomu wód jeziora Wiktoria w Afryce. 
Korelacja między krzywymi plam słonecznych a poziomem wód w tym 
jeziorze w latach 1899-1925 (14 i 15 cykl aktywności Słońca) byla bar
dzo dobra. Analiza tych krzywych sugerowała, że zmiany poziomu wód 

r c f\ l 1\ ,.. f\. 
l{' !"\. \ H'\ l r\ V [\-. J 

A iV V ..J ' rv - (~ l/ '\../ 1\ l 

' ,, V l l \ l 
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' / l B 
1900 1910 1920 1930 1940 

Rys. l. Aktywność Słońca a zmiany poziomu wód jeziora Wiktoria w la
tach 1899-1942. A - aktywność Słońca; B - poziom wód jeziora Wi
ktoria; C - w tym miejscu korelacja między obu krzywymi zaczęła 

maleć, aby następnie zniknąć zupełnie 

jeziora Wiktoria przebiegają równolegle dp jedenastoletnich cykli aktyw
ności słonecznej. Tymczasem dalsze obserwacje przeprowadzone w la
tach 1925-1942 (16 i 17 cykl aktywności Słońca) wykazały, że współ
czynnik korelacji spadl do wartości zerowej. 

Widzimy więc, że aby jakieś zjawisko obserwowane na Ziemi przypi
sać działalności Słońca, to należy dysponować bogatym materiałem ob
serwacyjnym, zebranym w odpowiednio długim okresie czasu. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 
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KRONIKA PTMA 

Turnus obserwacyjny na Turbaczu 
Już po raz piąty z kolei obserwatorzy - czl:on'kowie naszego Towa

rzystwa mieli możność spędzić swoje wakacyjne urlopy przy instrumen
tach, prowadząc obserwacje na szczycie Turbacza w Gorcach. W dniach 
2-16 sierpnia br. został tam przeprowadzJ<my turnus szkoleniowy. 

Turnus został zorganizowany przez Bi'UII"o Zarz. Gl. PTMA przy udziale 
Sekcji Obserwacyjnej Oddziału Krakowskiego, która przygotowała pro
gram szkolenia. Kierujący Sekcją Andrzej S l o w i k poprowadził rów
nież turnus, w którym udział wzięło 13 przedstawicieli 7 Oddziałów 
PTMA, a to: kmdr Stanisław Krzywoblocki (Gdynia), Kazimierz Szata
nik i Antoni Winiarski (Katowice), Andrzej Augustynek, Piotr Flin 
i mgr Teresa Lubowiecka (Kraków), Andrzej Rawicz (Oświęcim), inż. Je
rzy Ułanowicz (Ostrowiec), inż. Kazimierowski (Poznań) oraz Lucyna 
Adamiak, Aniela Dmochowska, Janina Timofiejew (Toruń). 

Po przybyciu na szczyt Turbacza i zakwaterowaniu w luksusowym 
schmnisku PTTK, ekipa przystąpiła niezwłocznie do rozpakowania in
strumentów (dwóch refraktorów Zeissa (/) 11 cm, refraktora Busch (/) 6 cm, 
szukacza Ikarnet Binar Sarnet 25X 100 oraz teleskopu syst. Maksutowa 
produkcji PZO) by następnego dnia rozpocząć obserwacje. 

Orientacja na niebie, posługiwanie się instrumentami, te proste na 
pozór zagadnienia stanowią podstawę umiejętności obserwatora - od 
tego też rozpoczęli naukę uczestnicy turnusu. 

Amatorskie możliwości w dziedzinie obserwacji astronomicznych są 
dość znaczne. Program kursu przewidywal naukę obserwacji gwiazd 
zmiennych, Słońca, meteorów, jak również inne formy obserwacji. 
Znaczna różnorodność zainteresowań i posi,adanych przez uczestników 
wiadomości, jak też rozpiętość wieku (od 14 do 68 lat) sprawiły, że ko
niecznym stało się prowadzenie turnusu niejako wielotorowo. W ten 
sposób, obok podstawowych obserwacji gwiazd zmiennych, uczestnicy 
mieli możność wykorzystania instrumentów wg własnego uznania. 

Dzienny program szkoleni,a obejmowal seminarium poświęcone tema
tyce obserwacyjnej, przygotowanie do nocnych obserwacji, a następnie 
ich opracowanie. Z zapadnięciem zmroku rozpoczynała się dla obserwa
torów pracowita noc - ogółem w ciągu 7 pogodnych nocy spędzili oni 
przy instrumentach ponad 50 godz. nie licząc dziennych obserwacji 
Słońca. Pochmurne wieczory obserwatorzy gwiazd zmiennych wykorzy
stywali na treningi obserwacyjne przy pomocy variabiliurn - przyrządu 
imitującego wygląd nieba gwiezdnego. 

Chociaż turnus posiadał charakter szkoleniowy osiągnięto również kon
kretne wyniki naukowe będące obecnie w trakcie ostatecznego opraco
wania. 

Na osobne podkreślenie zasługuje wielka praca popularyza~ska jaką 

wykonali uczestnicy turnusu wśród turystów przebywających w schro
nisku. Ogółem w pokazach nieba i dyskusjach wzięło udział ponad 
500 osób. 

Realizując program szkolenia nasi obserwatorzy znaleźli jeszcze dość 
czasu by zapoznać się z pięklilem tego rejonu kraju jakim są Gorce. 
Liczne wycieczki i spacery, wspaniale powietrze i górska sceneria stwo
rzyły wyśmienite warunki do odpoczynku. 

Opuszczając Turbacz uczestnicy turnusu serdecznie dziękowali per
sonelowi schroniska z kierownikiem mgr Bolesławem P l e b a n e m za 
gościnne przyjęcie i stworzenie atmosfery, w której dobrze się praco
wało. Tą drogą jeszcze raz dziękujemy i... do zobaczenia w przyszłym 
roku na Turbaczu. 

Andrzej Slowik 
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PORADNIK OBSERWATORA 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Gór n i c z a 

Współrzędne heliograficzne 

Polożenie jakiegoś szczegółu na powierzchni Słońca (plamy, pochodni) 
określamy posługując się układem współrzędnych heliograficznych: sze
rokością 13 i długością A.. Szerokość heliograficzną liczymy od równika 
słonecznego ku biegunom od 0° do 90°, dodatnio ( + ) na pólnoc od rów-

~ 
() 

o 

N 
CP o 

o 

Rys. l. Kierunek obrotu Słońca i długości heliograficznej (N oznacza 
pólnocny biegun Słońca, a strzałka kierunek obrotu) 

nika i ujemnie (-) na południe. Długość heliograficzną liczymy od ze
rowego południka, zwanego południkiem Carringtona 1}, w kierunku 
obrotu Słońca od 0° do 360° (Rys. 1). Jako zerowy południk słoneczny 

1) R. C. Carring t o n (1826-1875), angielski badacz Słońca. 
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przyjęto ten, który w dniu l stycznia 1854 r. o 12hOOmTU (czas uniwer
salny) przeszedl przez węzeł wstępujący równika słonecznego. Zaś za 
pierwszy obrót Słońca uważa się ten, który rozpoczął się w dniu 9 li
stopada 1853 r. w chwili pokrycia się południka Carringtona z południ
kiem centralnym. W tabeli I podane są numery obrotów (rotacji) Słońca 
w 1963 r. oraz daty ich rozpoczęcia. 

Tabela I 

Nr obro- Rozpoczyna się l Nr obrotu 
Rozpoczyna się 

tu (ro- (momenty w czasie l (momenty w czaaie 
tacji) uniwersalnym) l 

(rotacji) uniwersalnym) 

1463 14 stycznia o 9~60 1470 24 lipca o 6t:oo 
1464 10 lutego o J7t:76 1471 20 sierpnia o 111? 52 
1465 lO marca o l t:92 1472 16 września o 17~76 
1466 6 kwietnia o 9t:12 1473 14 października o 0~48 
1467 3 maja o 15~12 1474 10 listopada o 7h44 
1468 30 maja o 20~40 1475 7 grudnia o 15~12 
1469 27 czerwca o l h20 

Słońce nie obraca się jednak jak ciało sztywne, przy równiku obrót 
jest najszybszy, a w wyższych szerokościach heliografiemych obrót jest 
stopniowo wolniejszy. Zerowy południk słoneczny porusza się z prędko-

Tabela II 

Szerokość 

heliogra
fiezna 

o o ±50 ±100 ±150 ±200 ±250 ±300 ±350 ± 400 

» B l obrot 
~ e w 25.o 25 1 25.2 25.4 25.7 26.o 26.4 26.8 27.4 
.g .g dniach 

E g) l prędkośt 
G ~ kąUwa 14°4 14C?3 14C?3 l4C?2 14'?0 13'?8 13C?6 13C?4 13°1 

na jobę 

>, B obrót l 
~ e w 26.9 27.o 27.1 27.3 27.6 2a.o 28.5 29.o 29.7 

~ .g dniach l 
~ ~ l p;:ldDk;:t 13C?4 13'?3 13'? 3 13C?2 13'?0 12'?8 12'?6 12'?4 l 12'?1 

na debę 

ścią kątową 14°.1844 na dobę (gwiazdowy okres obrotu 25d.38) i jest to 
prędkość dla szerokości heliograficznej ± 18°. Dla wyznaczania długości 
heliograficznej ważny jest jednak synodyczny okres obrotu Słońca, który 
uwzględnia ruch Ziemi po jej orbicie, a wynosi on 27d.27 (prędkość ką-
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towa południka zerowego wynosi 13°.1988 na dobę). W tabeli II podane 
są okresy obrotu równika słonecznego i różnych stref Słońca do ± 40° 
szerokości heliograficznej (w tych szerokościach po obu stronach rów
nika słonecznego obserwujemy plamy). 

Oś obrotu Słońca nachylona jest do płaszczyzny orbity Ziemi pod 
kątem 82° 45" i dlatego w różnych porach roku widzimy ró:żJne poloże
nie równika i biegunów na tarczy słonecznej (Rys. 2). Przez pól roku 
Słońce zwraca się do nas biegunem poludiowym (najwięcej około 7. III.), 
a przez drugie pól roku zaś biegunem pólnocnym (najwięcej około 8. IX.). 
Z tego też powodu równik slonec:zmy znajduje się to wyżej (na północ) 
lub niżej (na południe) od pozornego środka tarczy słonecznej. W dniach 
około 6. VI. i 8. XII. równik słoneczny schodzi się z ekliptyką i wtedy 
pozorny środek tarczy słonecznej polożony jest na równiku. Jak więc 

61. 7. III. 6.VI. 

B. VII. 8./X. 6. XII. 

Rys. 2. Położenie osi obrotu Słońca i równika słonecznego w różnych 
porach roku 

widzimy, to pozorny środek tarczy słonecznej wędruje w ciągu roku 
w szerokości heliograficznej do 7°.2 po obu stronach równika i właśnie 
dlatego do wyznaczania współrzędnych heliograficznych stosujemy 8 sia
tek ortograficznych o wartości Bo od 0° do ±7°. 

Miłośnik astronomii może wyznaczać wspórzędne heliograficzne plam 
i pochodni obserwując Słońce przez projekcję na ekranie i wykorzystu
jąc siatki ortograficzne do opracowania obserwacji Słońca, które załą
czone zostały do książki P. Ku l i k o w ski e g o pt. "Poradnik milo
śnika astronomii", Warszawa 1956 r. (dodatek 7). Na ekranie umiesz
czamy kartkę białego papieru, na której uprzednio rysujemy kolo o śred
nicy 10 cm przedstawiające brzeg Słońca. Po dokładnym zgraniu brzegu 
obrazu Słońca z narysowanym kołem, zaznaczamy położenie plam i po
chodni. Z uwagi na ruch wirowy Ziemi obraz Słońca na ekranie ciągle 
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się przesuwa i należy zwrócić baczną uwagę na to, aby brzeg obrazu 
Słońca stale pokrywał się z narysowanym kolem. Po zaznaczeniu polożeń 
plam i pochodni pozostawiamy lunetę zupełnie nieruchomą i pozwalamy 
obrazowi Słońca swobodnie "wędrować" po ekranie, zaznaczając przed 
tym położenie wybranej plamy (o ile możliwe to w pobliżu wschodniego 
brzegu tarczy słonecznej). Flama ta wskutek ruchu dziennego Ziemi 
przesuwa się na ekranie i po upływie około l minuty zaznaczamy jej 
drugie położenie. Linia łącząca te dwa punkty przedstawia równoleżnik 
ziemski, który pozwoli wyznaczyć nam na rysunku tarczy słonecznej kie
runek koła deklinacyjnego (Rys. 3). 

2 N 

s 

Rys. 3. Wyznaczanie po
łożenia osi obrotu Słoń
ca N - S. l - kieru
nek równoleżnika (dro
gą, po której plama 
przesunęła się na nie
ruchomym ekranie wsku
tek ruchu wirowego Zie
mi), 2 - kierunek kola 
deklinacyjnego (prosto
padła do linii oznacza
jącej kierunek równo
leżnika), P - kąt mię
dzy kalem deklinacji 

i osią obrotu Słońca 

W rocznikach astronomicznych w rozdziale "Współrzędne fizyczne 
Słońca" podane są na każdy dzień roku o OhTU wartości P, Bo i Lo. 
a mają one następujące znaczenie: 

P - kąt między kierunkiem kola deklinacyjnego i osią obrotu Słońca 
(znak + oznacza, że pólnocny biegun Słońca polożony jest na 
wschód od linii kola deklinacyjnego, a znak - że na zachód). 

Bo - szerokość heliograficzma pozornego środka tarczy słonecznej 
(znak + oznacza, że pozorny środek tarczy słonecznej polożony 
jest na pólnoc od równika, zaś znak - że na południe), 

L 0 - długość heliografiezna środka tarczy słonecznej (środkowego 
południka) w układzie Carringtona. 

Na naszym rysunku przeprowadzamy przez środek tarczy słonecznej 
prostopadłą do kierunku równoleżnika i w ten sposób otrzymujemy 
kierunek kola deklinacyjnego. Z rocznika astronomicznego odczytujemy 
wartość P dla danego dnia i odkładając ten kąt na rysunku. otrzymamy 
kierunek osi obrotu Słońca. Znając zaś (również z rocznika astronomicz
nego) szerokość heliograficzną pozornego środka tarczy słonecznej dla 
danego dnia, bierzemy siatkę ortograficzną odpowiedniej wartości Bo. 
i pokrywamy jej środkowy południk z osią obrotu Słońca na naszym 
rysunku. Samo wyznaczanie współrzędnych heliograficznych plam lub 
pochodni nie przedstawia już większej trudności. 

Aby jednak otrzymać współrzędne heliograficzne w układzie Carring
tona musimy obliczyć, jaką długość heliograficzną w chwili obserwacji 
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mial środkowy południk (zwany też południkiem centralnym). Z roczni~a 
astronomicznego odczytujemy długość heliograficzną L 0 środkowego po
łudnika w danym dniu o Oh TU. Musimy więc uwzględnić czas jaki 
upłynął od Oh TU do momentu dokonania przez nas obserwacji, ponie
waż w tym czasie południk ten przesunął się o pewien kąt. Obliczenie 
zmiany długość heliograficznej L 0 środkowego południka ułatwi nam 
tabela III, w której podane są odpowiednie wartości w stopniach za 
określony czas. Wartość odczytaną z tabeli odejmujemy od długości 
heliograficznej Lo odczytanej z rocznika i w rezultacie otrzymujemy 
długość heliograficzną środkowego południka w układzie Carringtona 
w momencie dokonanej obserwacji. 

Tabela III 

Zmiana długości heliograficznej L
0 
środka tarczy słonecznej 

l 

li l li l za czas l o stopni za czas o stopni za czas o stopni 

5m 0° 05 45m o<?41 10h 5~5 

10 0.09 50 0.46 12 6.6 
15 0.14 55 0.50 14 7.7 

20 0.18 l h 0.55 16 8.8 
25 0.23 2 l. l 18 9.9 
:30 0.28 4 2.2 20 11 .0 
35 0.82 6 3.3 22 12.1 
40 0.37 8 4.4 24 13.2 

l 

Dla przykładu przypuśćmy, że obserwowaliśmy Słońce w dniu 12 lipca 
1963 r. o 10h 30m CSE (czas środkowo-europejski) czyli o 9h 30"' TU. 
Z roczni~ astronomicznego dowiadujemy się, że o Oh TU w tym dniu 
P = + 1.99, Bo = +4.05 i L 0 = 162°.14. Po wyznaczeniu na rysunku 
tarczy słonecznej linii kola deklinacyjnego odkładamy do niej pod ką
tem l 0 .99 kierunek osi obrotu Słońca (w tym wypadku pólnocny biegun 
Słońca polożony jest na wschód od kierunku kola deklinacyjnego). 
Z uwagi na to, że środek tarczy słonecznej polożony jest na pólnoc od 
równika o 4°.05, do wyznaczania współrzędnych heliograficznych stosu
jemy siatkę ortograficzną o wartości B 0 = + 4 (Rys. 4). Wiemy też, że 
w dniu tym o Oh TU środ~owy południk słoneczny mial długość helio
graficzną L 0 = 162°.14, a do momentu naszej obserwacji upłynęło 9h 30111. 
Z tabeli III dowiadujemy się, że w tym czasie południk ten przesunął 
się o 5°.23 i wartość tę odejmujemy od wartości L 0 z roczni~ (162°.14-
-5°.23 = 156°.91). Ostatecznie dowiadujemy się, że w dniu 12 lipca 1963 r . 
o lOh 30m CSE środkowy południk słoneczny mial długość heliograficzną 
Lo = 156°.91 (dla milośniczych pomiarów wystarczająca jest dokładność 
do l stopnia). Współrzędne heliograficzne wyznaczamy dla każdej grupy 
plam obserwowanych danego dnia na tarczy słonecznej, a zapisu doko
nujemy do protokółu według poniższego wzoru. 

Data obserwacji: 12 lipca 1963 r. Moment CSE: 10h 30m, TU : gh 30m 
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Współrzędne o Oh TU: P = + 1°.99, Bo = +4°.05, L 0 = 162°.14 
Współrzędne o: 9h 30m TU P = + 1°.99, Bo = 4°.05, L 0 = 156°.91 

Współrzędne 
Ilość Nr heliograficzne Typ 
plam Uw agi 

grupy 
~ l ). 

grupy 
grupie w 

27 -110 119° A 2 

28 +t3° 183° H 5 

Razem plam 7 

8-4· 

. '? + fl 

Rys. 4. Siatka ortograficzma wartości± 4° 

Z HISTORII ASTRONOMIT POLSKIEJ 

Jerzy Kunowski - śląski milośnik astronomii z XIX w. 

Szerszemu ogółowi, jak również i przeciętnemu milośnikowi astro
nomii, 7ID.ani są wyłącznie wybitni astronomowie i ich wielkie odkry
cia. Natomiast astronomowie, którzy na swym koncie nie mają więk
szych osiągnięć, są mniej lub nawet wcale nie ZIIlani. A przecież w ja
kimś stopniu badaniami swymi przyczynili się oni róWillież do ,rozwoju 
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astronomii i bez ich udziału wielkie odkrycia byłyby prawie że niemoż
liwe. Do tych właśnie mało znanych badaczy tajemnic kosmosu zaliczyć 
należy Jerzego Ku n o w ski e g o, śląskiego miłośnika astronomii 
z XIX wieku. 

Urodził się on 3. III. 1786 r. w Bytomiu. Z zawodu był prawnikiem, a z za
miłowania zajmował się astronomią. Szkolę średnią kończył prawdopo
dobnie w Bytomiu, natomiast studia prawnicze odbył w Berlinie. Zmarł 
tragicznie 23 grudnia 1846 r., podczas katastrofy kolejowej na Dolnym 
Sląsku. W nauce znany jest właśnie ze swych prac na polu astronomii. 

Kunowski poświęcił się studiom powierzchni Księżyca i planet. Na 
podstawie własnych obserwacji ustalił czas obrotu Marsa na 24h 26m 40s, 
a wynik ten w ówczesnych czasach traktowany był jako bardzo do
kładny, w swych pracach powoływał nań się nawet F. F l a m m a
r i o n (według dzisiejszych pomiarów rotacja Marsa wynosi 24h 37111 
23s). Kunowski odkrył też szczelinę na powierzchni Księżyca, która 
polożona jest na północ od ~aterów Ritter i Sabina (współrzędne sele
nograficzne: A. + 21°-+18° i cp+2°.5-6°). Podkreślić w tym miejscu 
należy, że pierwszą szczelinę na Księżycu (slawną szczelinę przecho
dzącą przez krater Hyginusa) odkrył niemiecki milośnik astronomii 
J. H . S c h rot er w 1787 r. Prace swe z dziedziny astronomii publi
kowal Kunowski w czasopismach astronomicznych, a w 1825 r. wydal 
rozpnawę pt. "Physische Beobachhtungen des Mondes und der Planeten". 
Na cześć Kunowskiego angielski selenograf E. N e i s o n w 1876 r . na
zwal jego imieniem krater księżycowy o średnicy 19 km, który polo
żony jest około 400 km na południowy-wschód od krateru Kopernika 
(współrzędne selenograficzne: A. -32° i cp + 3°). 

Niestety, pomimo że Kunowski żył w niedalekiej stosunkowo prze
szłości, mało wiemy o jego życiu i działalności na polu astronomii. Być 
może w Bytomiu czy też innej miejscowości na Sląsku, żyją ludzie 
(może nawet jego potomkowie), którzy posiadają jakieś materiały, które 
pozwolilyby rozszerzyć nasze wiadomości o nim. Szczególnie interesu
jące byłoby ustalić, w jakim stopniu Kunowski czuł się Polakiem. Bo
wiem powszechnie traktuje się go jako uczonego niemieckiego, ale 
przecież uwzględnić należy fakt, że w tych czasach Sląsk od lat był pod 
panowaniem niemieckim. Jest więc wdzięczne pole do działalności ślą
skich oddziałów PTMA (katowickiego i gliwickiego), które winny zająć 
się tą sprawą i w miarę swych możliwości uzupełnić biografię Kunow
skiego. 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 

Piotr Wielki propagatorem heliocentryzmu w Rosji 

W Rosji stosunkowo późno zapoznano się z teorią Kopernika, ale pod 
względem popularyzacji systemu heliocentrycznego wyprzedzono tam 
wiele innych narodów. Na początku XVIII w. przyczynił się do tego 
najbardziej postępowy władca ówczesnej Europy car Piotr W i elki 
(1672-1725), który był zwolennikiem i propagatorem heliocentryzmu. 

W 1707 r. doradca i powiernik cara Jakub Daniel B r u c e (1670-
1735) wydaje w Moskwie mapę nieba pt. "Globus niebiesnyj iże o sfierie 
niebiesnoj", której miedzioryt wykonał W asy l K i p r i j a n o w. Mapa 
ta zawiera 1032 gwiazdy, a w jej rog,ach przedstawione są cztery sy
stemy świata: Ptolemeusza, Kopernika, Brahe i Descar
t e s' a. Przy każdym z wymienionych systemów znajduje się wizerunek 
jego twórcy i odnoszący się do niego odpowiedni wiersz. Obok systemu 
systemu heliocentrycznego widzimy postać Kopernika (ciekawostką jest 
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to, że Kopernik na tym fantazyjnym rysunku ma wąsy, których jak 
wiemy nie nosił), oraz następujący wiersz: 

"Kopernik obszczuju sistemu jawlajet, 
Solonce w sieredinie wsia mira utwierżdajet, 
Mnit dwiżirnoj ziemli na czetwiartom niebie 
A lunie okrest jeja dwiżenje tworit, 
Soloncu iz centra mira luczi prostirati 
Oubo ziemlu, lunu i zwiozdy oświeszczati." 

Brv.ce dokonał również przekładu dzieła Christiana H u y g h en s' a 
pt. "Kosmotheoros" wydanego w Hadze w 1698 r., w którym populary
zowana jest teoria Kopernika. Dzieło to pt. " Kniga mirożrenija ili mnie
nie o niebiesno ziemnych globusach i ich ukraszenijach" wydarfe zostało 
anonimowo w Petersburgu w 1717 r. pod osobistą redakcją car-a Piotrn 
Wielkiego (drugie wydanie ukazało się w Moskwie w 1724 r.). Zaś 
w 1718 r. wydane zostaje w Moskwie dzieło pt. "Geografia generalnaja", 
która jest tłumaczeniem geografii opartej o system heliocentryczny wy
danej przez geografa niemieckiego Bernarda V ar e n i u s a w Lejdzie 
w 1650 r. Na pierwszej stronie tłumaczenia rosyjskiego, którego dokonał 
Fiodor P o l i 'kar p o w, widzimy wizerunek Piotra Wielkiego jako pro
tektora, a na drugiej wizerunek Kopernika. 

Dodać należy, że Akademia Nauk w Petersburgu, którą założył Piotr 
Wielki, przyjmuje teorię heliocentryczną Kopernika w 1725 r. jako jedna 
z pierwszY'ch w Europie. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 

l. IX. 1877 r. urodził się James Jeans 

J e a n s był jednym z czolowych kosmogonistów XX wieku, świetnym 
popularyzatorem astronomii, zwasz.cza astrofizyki. Pierwszy uwzględnił 
w ewolucji gwiazd Wkład procesów jądrowych. Szeroko uwzględnił też 
akcję sił przypływowych, które w skali astrOIIlomicznej czasu "szlifują" 
orbity ciał niebieskich, zmieniając nieraz do niepoznania ich układy. 
Jeans był zwolennikiem tzw. długiej skali czasu. Na wiek Wszechświata 
przyjmowal 200 bilionów lat. 

Byl profesorem astrofizyki w uniwersytecie w Cambridge w Anglii 
i częstym gościem wielkich obserwatoriów amerykańskich w charakterze 
obserwatora. 

Jako popularyzator był niezrównany. Nazwano go filozofem nieba. 
Celowal w przekonywujących czytelnika porównaniach, opartych na 
własnych obliczeniach. Popularne prace Jeansa zostały przełożone na 
wszystkie niemal języki świata. W Polsce najbardziej są znane: "Niebo", 
"Wszechświat" i "Podróż w czasie i w przestrzeni". Jeans zmarł w 1946 r. 

J. Gadomski 

TO I OWO 

Lowcy komet 

Nie wszyscy wiedzą, że odkrywca pierwszej tegorocznej komety 
(1963 a), Japończyk Kauro I k e y a, jest miłośnikiem astronomii i ma 
dopiero 19 lat. Pracując jako tokarz, zarabia 28 dolarów miesięcznie 
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i utrzymuje z tego swą owdowiałą matkę. Zdalal sobie jednak uskładać 
nieco pieniędzy, zakupił niektóre części i w wolnych chwilach zbudował 
własnoręcznie teleskop zwierciadlany o średnicy 20 cm (ogólny koszt 
okole 20 dolarów). Za pomocą tego właśnie teleskopu, po roku obserwa
cji, dokonał swego odkrycia. 

Anglik G. E. P. A l c o ck, który znalazł następne dwie tegoroczne 
komety (1963 b i 1963 c) rozpoczął poszukiwania komet w 1953 r. używa
jąc początkowo lornetki 45 X 12, potem zaś binokularu 105 X 25. W nocy 
25. VIII. 1959 r. odkrył swą pierwszą kometę (1959 e), po 646 godzinach 
poszukiwań w ciągu 560 nocy. Już w pięć dni później 30. VIII. 1959 
szczęście uśmiechnęło się do niego po raz drugi i został odkrywcą ko
mety 1959 f. Fotem nadeszły cztery lata "chude" i dopiero tej wiosny 
Alecek powiększył swoje konto odkryć do 4 komet. 

Dawniej komet szukalo zaledwie kilkunastu ludzi na całym świecie, 
toteż rekordy absolutne liczby odkrytych komet należą do astronomów 
sprzed kilku pokoleń. Rekord dzierży Francuz P o n s, który w latach 
1801-1827 odkrył aż 29 komet. Amerykanie B ar n ar d i Brok s od
kryli po 22 komety. Byle to na przelornie 19 i 20 wieku, kiedy bogaty 
patron astronomii H. H. War ner ze stanu Nowy Jork nagradzał każde 
amerykańskie odkrycie komety sumą 200 dolarów. Podobno Barnard 
kupił sobie po ślubie caly dom z pieniędzy uzyskanych za odkrywanie 
komet. 

Obecnie poszukiwaniami komet zajmują się setki astronomów i milo
śników nieba, toteż odkryć kometę jest trudniej. Zdarzają się mimo to 
wytrwali (i szczęśliwi) obserwatorzy, którzy nawet przy obecnej konku
rencji odkryli już po kilka czy kilkanaście komet (np. M r kos, H o n d a, 
P e l t i er, P aj d u s ak o v a). N. B. R i c h t er podaje, że wprawny 
obserwator znajduje obecnie nową kometę średnio po 200 godzinach' po
szukiwań. 

W naszych czasach mamy też innego rodzaju współzawodnictwo. Tak 
np. V a n B i e s b r o e ck odszukał już aż 25 komet (byłby to drugi 
najlepszy wynik po rekordzie Ponsa), jednak w przeważającej części były 
to komety periodyczne odnajdywane w okolicy nieba przewidzianej przez 
efemerydę. W latach ostatnich w ten sam sposób powiększa swoje konto 
odkryć E. R o e m er, która odnajduje średnio kilka komet periodycz
nych rocznie. Te wyniki trudno jednak porównywać z osiągnięciami 
Ponsa, Barnarda czy Brooksa. 

A. Wróblewski 

- ----------------------------------------

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

wrzesień 1963 r. 

Przez całą noc możemy 'obserwować dwie planety: Jowisza świecą
cego pięknym blaskiem w Rybach i znacznie słabszego Saturna na gra
nicy gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca. Pozostale płanety są prak
tycznie niewidoczne lub trudne do odnalezienia. Merkurego odnajdziemy 
pod koniec miesiąca rankiem nad wschodnim horyzontem; Wenus jest 
jeszcze zbyt blisko Słońca po niedawnym górnym złączeniu; Mars za
chodzi wieczorem na granicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny, ale stale 
oddala się od Ziemi, jest slaby i trudno go znaleźć nisko nad horyzon-
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tern; Neptuna możemy próbować odnaleźć przez lunetę wieczorem 
w gwiazdozbiorze Wagi; Uran i Pluton wschodzą nad ranem wraz 
z gwiazdozbiorem Lwa i są praktycznie niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy około 
10 wielkości gwiazdowej, Harmonię i Fortunę, obie dostępne prawie 
całą noc w dość dogodnych warunkach obserwacyjnych. 

2d7h Zlączenie Saturna z Księżycem. 
3d Nad ranem obserwujemy IJ{lczątek wędrówki l księżyca i jego 

cienia po tarczy Jowisza. Cień l księżyca ukaże się na tarczy planety 
o 2h39m, a sam księżyc zetknie się z brzegiem tarczy i przestanie być 
widoczny o 3h31m. 

3/4d Tej nocy obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. O 20h54m.5 księżyc 3 znika nagle w cieniu planety 
w odległości równej prawie średnicy tarczy od jej brzegu. Księżyc ten 
pojawi się równie nagle tuż przy brzegu tarczy o 23h39m.3. Równie 
blisko brzegu tarczy planety znajduje się w tym czasie także księżyc l, 
którego początek zaćmienia nastąpi o 23h57m.5. Księżyc 3 dociera do 
brzegu tarczy planety i kryje się za nią o Oh35m. Teraz oba księżyce, 
l i 3, ukryte są za tarczą planety i ukaźą się dopiero nad ranem: 21149m 
księżyc 3 i o 3hOm księżyc l. 

4/5d Po tarczy Jowisza wędruje cień księżyca l; sam księżyc jest 
niewidoczny na jej tle. Cień księżyca l opuszcza tal'czę planety o 23hl9m, 
a sam księżyc ukazuje się o Oh7m. 

6<19h Zlączenie Jowisza z Księżycem. 
7dlh Merkury nieruchomy w rektascensji. 
10/lld Znowu obserwujemy zaćmienia dwóch księżyców Jowisza. 

O Oh55m.a znika nagle w cieniu planety księżyc 3, a o 11152m.1 księżyc l. 
Księżyc 3 pojawia się nagle o 3h39m.B tuż przy brzegu tal'czy planety 
i kryje się za nią o 3h59m. Obydwa księżyce, l i 3, nie będą już wi
doczne do wschodu Słońca. 

11/12d Obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień pojawi się na tarczy planety o 23hlm, księżyc l zetknie 
się z brzegiem tarczy o 23h42m, cień opuści tarczę o lhl3m, a księżyc l 
ukaźe się o lh52m. 

12d Wieczorem obserwujemy IJ{lczątek zaćmienia i koniec zakrycia 
l księżyca Jowisza. Księżyc l zniknie nagle w cieniu planety blisko 
brzegu tarczy o 20h20m.a, a pojawi się spoza tarczy o 23hl2m. 

13/14d Tej nocy księżyc 2 znika nagle w cieniu Jowisza o Ohl9m.5, 
a ukazuje się znowu spoza tarczy planety o 3h59m. 

15d Wieczorem na tarczy Jowisza cień ·księżyca 2; księżyc 2 jest wi
doczny na tle tarczy planety. Cień schodzi z tarczy o 2lh54m, a księżyc 2 
o 23hOm. 

16d O Uh niewidoczne zlączenie Urana z Księżycem, o 19h zlączenie 
Merkurego z Wenus. 

lBd Księżyc w złączeniu z Merkurym o lh i z Wenus o 7h. 
18/19d Obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia po tarczy 

Jowisza. Cień pojawia się na tarczy planety o Oh56m, a księżyc l znika 
na jej tle o lh27m; cień zejdzie z tarczy o 3hBm, a księżyc l ukaźe się 
o 3h36m. 

19/20d Księżyc l Jowisza znika nagle w cieniu planety o 221115111.5, 
a pojawi spoza tarczy Jowisza o Oh57m. 

20d7h Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem. Wieczorem obserwu
jemy koniec wędrówki l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. 
Cień schodzi z tarczy planety o 211136111, a księżyc l o 22h2m. 

2ld Nad ranem o 2h55n1.5 obserwujemy początek zaćmienia 2 księ-
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życa Jowisza. Tego dnia też o 5h niewidoczne zlączenie Księżyca z Mar
sem, a o 23h z Neptunem. 

21/22d Po tarczy Jowisza wędruje ksieżyc 3 i jego cień . Cień opuszcza 
tarczę planety o 2lh32m, a księżyc 3 o 23h3m. 

22/23d Tym razem na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc 2 i jego 
cień . Cień księżyca 2 pojawia się o 22h2m, sam księżyc znika na tle 
tarczy o 22h55m; cień schodzi z tarczy planety o Oh31Jn, księżyc 2 uka
zuje się znowu o lhl6m. 

23d20h24m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna 
wynosi wtedy 180°. Mamy początek jesieni astronomicznej . 

26/27d O OhlOm.2 księżyc l Jowisza znika nagle w cieniu planety 
bardzo blisko brzegu jej tarczy; dalej przechodzi poza tarczą i ukazuje 
się spoza niej o 2h40m . 

27d Wieczorem na tle tarczy Jowisza wędruje księżyc l i jego cień. 
Cień pojawia się na tarczy planety o 2lhl9tn, a księżyc l znika na jej 
tle o 2lh36m; cień opuszcza tarczę o 231131m, a księżyc ukazuje się 
o 23h46m. Zauważmy, że różnica w czasie początku i końca wędrówki 
księżyca i jego cienia jest teraz mniejsza niż w podobnych zjawiskach 
na początku miesiąca. Dzieje się tak, ponieważ Jowisz zdąża do prze
ciwstawienia ze Słońcem. 

28/29d Kolo Jowisza nie widzimy jego l księżyca, który ukryty jest 
za tarczą planety i ukaże się spoza niej o 2lh6m. O 221152111 na tarczy 
planety pojawia się cień księżyca 3, a o Oh6m sam księżyc 3 znika na 
jej tle. Cień schodzi z tarczy Jowisza o 11133m, a księżyc 3 ukazuje się 
o 2h20ill. 

29dlOh Merkury po raz drugi w tym miesiącu nieruchomy w rekta
scensji. O 14h niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem, a o 20h Mer
kury przechodzi przez węzel wstępujący swej orbity. 

29/30d Obserwujemy wędrówkę księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy 
.Jowisza. Cień pojawia się na tarczy planety o Oh39m, a księżyc 2 zmika 
na jej tle o lhlOm; cień kończy swą wędrówkę o 3h7m, a księżyc 2 uka
zuje się znowu kolo Jowisza o 3h3lm. 

Minima Algola (beta Parseusza) : wrzesień 2d22h20m, 5dl9h5m, 20d3hlOm, 
22d24hOm, 25d20h50m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europej
skim (czasie letnim w Polsce). Uwaga: gdyby pod koniec września na
stąpiła zmiana czasu, należy od każdego momentu odjąć lh i otrzymamy 
wówczas wszystkie chwile w czasie środkowo-europejskim (czasie zimo
wym w Polsce). 

Odległości bliskich planet 

Data 1-----=W'--=E--=N-:'--=U_S::.__ _________ ...:.M---"-A• R--'S ___ _ 
1963 od Słońca od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

VIII 29 
IX 8 

18 
28 

X 8 

j.a. 
0.719 
0.720 
0.721 
0.722 
0.723 

m 
5 

mln k 
107. 
107. 
107. 
107. 
108. 

6 
7 
9 
l 

j.a. mln km 
0.728 258.3 
0.724 257 .8 
0.715 256.4 
0.701 254.3 
0.683 251.5 

j.a. mln km j.a. mln km 
1.553 232.4 2.082 311.2 
1.541 230.3 2.125 317.7 
1.528 228.4 2.165 323.6 
1.515 226.4 2.199 328.8 
1.502 224.5 2.230 333.4 
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wrzesień 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

VIII. 29 
IX. 8 

18 
28 

VIII. 29 
IX. 8 

18 
28 

z h czasu 

l 
Warszawa 

wsch.-europ. 
----

CI. l 8 l wsch. l zach. 

MER KU RY 
hm o h m hm 
12 02 - 3.3 8 20 19 56 
12 12 - 5.8 8 12 19 10 
11 50 - 2.8 6 54 18 24 
1125 + 3.2 5 20 17 50 

Pod koniec miesiąca można od-
naleźć go rankiem nad wschod-
nim horyzontem (około +2 wielk. 
gwiazd.). 

MARS 
13 16 - 8.0 lO 05 20 45 
13 40 -10.5 10 05 20 13 
14 06 -13.0 10 05 19 45 
14 3 ~ -15.3 10 06 19 18 

Widoczny wieczorem nad zachod
nim horyzontem jako czerwona 
gwiazda na granicy gwiazdozbio
rów Wagi i Panny (+1.7 wielk. 
gwiazd.). 

SATURN 

VIII. 29 1 21 26 ~-16.41 18 58 l 
IX.18 2121 -16.8 1741 
X. 8 2118 -17.0 1 16 20 

4 03 
2 40 
117 

VII I. 31 
IX. 20 
X. lU 

Widoczny prawie całą noc na 
granicy gwiazdozbiorów Wodnika 
i Koziorożca (około +0.6 wielk. 
gwiazd.). 

a l w połud. 

h m 
14 45.3 
14 47.1 
14 49.5 

NEPTUN 

o 
-14 091 

-1418 
-14 30 

hm 
16 45 
15 28 
14 10 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 29 HARMONIA 
VIII. 29 l 31.6 + 2 14 3 32 

IX. 8 l 29.9 + l 37 3 00 

18 l 25.0 + o 47 2 16 l 
28 l 17.5 - o 10 l 30 

X. 8 l 08.3 - l 08 O 40 

Około 10.4 wielk. gwiazd. Widocz
na prawie całą noc na granicy 
gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. 

2h czasu 

l 
Warszawa 

wsch.-europ. 

CI. l o l wsch. 

WENUS 
h m o hm 

10 28 +11.1 5 35 
11 15 + 6.4 6 12 
12 00 + 1.4 6 43 
12 46 - 3.6 7 16 

Niewidoczna. 

l 12 
l 09 
l 05 
l o l 

JOWISZ 
+5.9 20 50 
+5.6 20 08 
+52 1926 
+4.7 18 46 

l w ch. 

h m 
19 45 
19 16 
18 55 
18 36 

9 35 
9 07 
8 22 
7 36 

Widoczny całą noc w gwiazdozbio
rze Ryb (około -2.5 wielk. gwiazd.). 

URAN 
10 31 
lO 35 
lO 40 l 

+10.1 l + 9.7 + 9.2 

5 45 119 32 
4 34 18 14 
3 23 16 57 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

h m s 
11 43 10 
11 14 14 
1118 26 

l a l w połud. 
PLUTON 

o 
+19 28~0 
+1921.9 
+19 02.3 

h m 
13 14 
12 44 
lO 42 

Niewidoczny. 

Planetoida 19 FORTUNA 
2 32.3 +15 41 4 42 
2 38.2 +t6 03 4 08 
241.1 +1608 331 
240.7 +1557 253 
2 36.9 +15 31 2 09 

Około 10.2 wielk. gwiazd. Widocz
na prawie całą noc w gwiazdo
zbiorze Barana. 

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



Wrzesień 1963 r. SŁOŃCE 

2h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data wsch.-europ. 

r. czasu l a l a wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch./ zach. wsch./ zach. 

m l h m i o h m l h m 
Vlll29 - 1.2,10 27 + 9.7 6 05 20 00 
IX 8 + 2.0111 031+ 6.1 6 23 l 19 35 

181+ 5.5111 391+ 2.2 6 39 119 12 
28,+ 9.0 12 15- 1.6 6 57 18 47 

X 81+12.1 /12 55- 5.5 7 14 18 24 
l l l 

2h czasu 
Warszawa 

Data wsch.-europ. Data 

a l a wsch. / zach . 
l 

h m ! h m h m l o 
IX l 20 171-20.8 18 401 2 18 IX 11 

2 2114 . -18.4 19 13 3 30 12 
3 22 091 -14.9 19 40 4 48 13 
4 23 05/ -1D.4 20 04 6 09 14 
5 23 59 - 5.3 20 27 7 31 15 
6 o 53

1 
+ 0.2 20 48 8 54 16 

7 l 47 + 5.7 2112 ,1017 17 
8 2 42 +t0.8 2139,1141 18 
9 3 39 +t5.3 22 l 0113 02 19 

10 4 36 +18.8 22 50114 19 20 

h m h m h m h m hm hm h m h m h m h m h m h m hm hm 
5 57 19 49 5 59 19 46 5 46 19 45 5 49 19 32 5 41 19 31 5 42 19 23 5 31 19 25 
6 15 19 25 6 14 19 23 6 04 19 20 6 04 19 11 557 1910 5 57 19 02 5 48 19 00 
6 30 19 05 6 30 19 Ol 6 23 18 55 6 19 18 49 6 13 18 45 6 12 18 40 6 05 18 38 
6 47 18 38 6 48 18 38 6 42 18 30 6 35 18 27 6 30 18 23 6 27 , 18 18 6 23 18 13 
7 04 , 18 16 7 02 18 16 6 59 HJ 05 6 50 18 05 647 1759 6 42 18 56 6 40 17 50 

KSIĘZYC 

2h czasu 
Warszawa 

2h czasu 
wsch.-europ. Data wsch.-europ. 

a l ~ wsch- / zach. a l a 

hm l o hm l hm h m l o 
5 351 +21.2 23 38,15 29 IX 21 14 08 - 7.7 
6 34 +22.3 - 16 28 22 14 53 -11.8 
7 " l + 22.0 o 36( 16 23 15 39 -15.5 
8 30 ' +20.5 l 42 17 54 24 16 27 -18.5 
924 +17.9 2521823 25 17 17 -20.7 

10 16 +t4.4 4 06118 47 26 18 08 -22.1 
l l 05 +10.4 515 19 08 27 19 Ol . -22.4 
1152 + ~9 6261926 28 19 56 -21.6 
12 38, + 1.3 7 34119 44 29 20 51 -19.7 
13 23, - 3.6 8 41 20 02 30 21 46 - 16.6 

warszawa 

wsch. /zach. 

h m l h m 
9 43 20 20' 

10552041 
12 Ol 21 06 
13 05 21 36 
14 07 22 14 
15 04 23 Ol 
15 53 23 58 
16 36 -
17 10 l 05 
17 40 2 20 

Fazy Księżyca: 

d h 

Pierwsza kw. VIII 27 9 
Pełnia IX 3 22 
Ostatnia kw. IX 10 14 
Nów IX 17 2:i 
Pierwsza kw. IX 26 3 
Pełnia X 3 7 

Od!Pglość 
Księżyca 
od Ziemi 

Srednica 
tarczy 

d h l 
Najw. IX 6 181 32~7 
Najm. IX 22 15 29.5 

c: 
~ 

> 
2: ..... 
> 

"' <Jl 
<Jl 
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ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Pod.laska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Killńskiego l, Za
kład Fizyki Akademii Medycznej, 
tel. 5591, wn. 61. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Ok.rzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

Frombork - ul. Katedralna 21. Sekre
tatiat: Wt. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, teł. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lo-go Lutego 24 (w biu
rach PLO). 

Gliwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląska l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, teJ. Zabrze 33-01, 
wn. 155. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 20-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, I p. Se
kretariat: Pon. Czw. godz. 18-20. 

Krosno n/W. - ul. Nowotki 1 I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - ul. Traugutta 18, pok. 412 
tel. 250-02. SekretariM: Pon. godz. 
18-20. 

Nowy sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. 80-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., 
te!. 24-74 (W. Radziwinowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3, 
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. Se
kretariat: godz. 16-18. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. l-go 
Maja II p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. W!. Jagielły 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Politechniki Szcze
cińskiej) tel. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. Kościuszki 10, 
m. 3, te!. 25-86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Marla 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godoz. 18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wrocław - ul. Piotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
Jędrzejów - Rynek 8, tel. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonicznie na umówiony ter
min. 

Kraków - Odaział organizuje w sali 
odczytowej przy ul. Solskiego 30 
III p. w kaiżdy poniedozialek zaj ę
cia wg programu: 1-szy ponie
działek m-ea - "Wieczór nowo
ści as1ll10nomioznych", 2 i 4-ty -
wybrane zagadnienia 2 astronomii 
(odczyt), 3-ci - zebranie sekcji 
instrumentalnej. Sekcja obserw:v 
cyjna w pierwszy czwartek 
m-ea o godz. 18. 

Lódź - zebranie sek1cji w czwartek 
o godoz. 19-2L Prelekcje, poU<Ja.zy 
te1eskopowe i przeglądy filmów 
oświatowych wg informacji w se
kretaniacie i wg komunikatów 
w prasie. 

Poznań - Publiczne pokazy nieba 
w każdy bezchmurny wieczór 
wtorkowy i czwartkowy na tere
nie dostrzegalni PTMA w Parku 
im. Kaspnaka. 

'Vroclaw - Planetarium na terenie 
Hali Ludowej organizuje pokazy 
dla wycieczek po uprzednim zgło
szeniu w sekretariacie Oddziału. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 

Red. nacz.: A. Wróblewski. Sekr. Red.: G. Sitarski, Red. techn.: A. Cichowicz. 
Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Rada Redakcyjna: Wł. Zonn 
(przew.), J. Gadomski, J. Mergentaler, A. Piaskowski, K. RudnJcki, K. Serkowski, 
A . Słowik, A. Woszczyk. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, 
Zarząd Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena 
l egz. 6 z!, dla Członków PTMA- w ramach składki: 60 zł rocznie. Druk: Krakow
ska Drukarnia Praoowa, Kraków, ul. Wieiopole 1. - Zam. 1490. - Nakład 3.300 egz. 
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URANIA 
MIESIĘCZNIK PO L SKI E G O TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil 

ROK XXXIV PAŹDZIERN I K 1983 Nr 10 

Spis treści 

Artykuły: Andrzej Marlre - Kosmiczny 
zjazd w Warszawie, Krzysztof Ziołkowski: 
Osobliwości ruchów planet układu słonecz
nego. 

Kronika: Atlas otwartych gromad 
gwiazd. - Gwiazda o najsilniejszym polu 
magnetycznym. - Eta Carinae kandydatką 
na Supernową. - Jeszcze jedna Nowa -
gwiazdą podwójną. - Ostatnie minimum 
epsilon Auriga.e. - Teleskop sterowany ra
diem. - Jak się bada meteory za pomocą 
statków kosmicznych. - Telewizyjna obser
wacja meteorów. - Obecny stan budynku 
obserwatorium meteorologiczno-astronomicz
nego na Pop Iwanie. - Obserwacje Księ
życa przed wynalezieniem lunety. Dziurko
wany katalog gwiazd. Nanometeory. 

Kronika PTMA. 

Kronika żałobna: Zmarł Antoni Barbacki 

Poradnik obserwatora: Długość selenogra-
fiezna terminatora. 

z historii astronomii polskiej: Wlizerunki 
KO!Pernika na ryc11nie Tegazza. 

Kalendarzyk historyczny. 

Nowości wydawnicze. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKLADCE 

Pierwsza strona okładki: Fotografia wy
cinka powierzchni Słońca z plamami (świet
nie widoczna granulacja!) wykOID.ana za po
mocą przyrządów umies•zczonych na balonie 
" Stratoscope" z wysokości 26 km. Patrz 
artykuł o Sympozjonie COSPAR. 

Dru ga stron a okładki: Aparatura "Guli
wer", ·która w pvzyszlości będzie zapewne 
użyta do badania życia na Marnie. Patrz 
artykuł o Sympozjoruie COSPAR. 

Trzecia stron a okładki: Wizerunek Koper
nika z epitafium w .Jwściele św. Jana w To
runiu. 

Czwarta strona okładki: Wizerunek Ko
pernika wykonany pnzez A. Regulskiego na 
rycinie F. Tega,zza. Na lewo od tego portretu 
znajduj•e się epita:llium Kopernika w ko
ściele św. Jana w Toruniu, a na prawo epi
tafium w katedrze we Fromborku. Na ry
cinie tej widzimy jes,zcze fragment ulicy 
Kopernika w Toruniu, katedrę we From
borku oraz medale wydane na cześć pol
skiego astronoma. 

Bieżący numer Uranii roz
poczynamy sprawozdaniem 
z warszawskich obrad Komi
tetu Badań Przestrzeni Ko
smicznej, pióra mgr A. MAR
KSA. Ponad 160 referatów 
naukowych wygłoszonych na 
sympozjonie dostarczyło wielu 
ciekawych wiadomości, z któ
rymi będziemy się starali za
poznać naszych Czytelników. 

O podstawach naszej wie
dzy o najbliższym otoczeniu 
Słońca pisze mgr K. ZIOl.r
KOWSKI, szkicując · kilka pro
blemów mechaniki systemu 
słonecznego. Osobliwości ru
chów planet to temat, 
który może zainteresować każ
dego. 

W chwili gdy oddajemy nu
mer do druku, w Toruniu 
odbywa się XI Zjazd Refera
towy Folskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. W ciągu 3 
dni zostanie wygłoszonych po
nad 50 referatów obrazujących 
aktualną problematykę prac 
polskiej astronomii. Naszym 
astronomom życzymy owoc
nych obrad. 

Czytelnikom posiadającym 

apar aty fotograficzne pragnie
my przypomnieć o naszym 
stałym KONKURSIE FOTO
GRAFICZNYM o tematyce 
astronomicznej (Urania, nr 6, 
1963), jak również prosimy 
o dalsze wypowiedzi w dy
skusji na temat treści i formy 
naszego miesięcznika. 

! i 

! 
i 

l 



258 URANIA 

ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

KOSMICZNY ZJAZD W WARSZAWIE 

W dniach od 2 do 12 czerwca odbył się w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie kolejny Sympozjon COSPAR. 

Wzięło w nim udział ponad 300 uczonych różnych specjalności 
z przeszlo 30 krajów, co wymownie świadczy o autorytecie, 
jaki uzyskała sobie ta powstała zaledwie przed kilku laty pod 
auspicjami ONZ nowa międzynarodowa organizacja naukowa. 
Ponieważ w czasie warszawskich obrad wygloszono ogółem 

około 160 referatów naukowych, więc nie można oczywiście 
omówić ich wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, tematyka obrad 
obejmowala następujące zagadnienia: Górna atmosfera, Jono
sfera, Magnetosfera, Promieniowanie kosmiczne, Srodowisko 
międzyplanetarne, Planety i radiacja pochodzenia kosmicznego, 
Cząstki o wysokiej energii, Wyznaczanie pozycji statków kos
micznych i telemetria danych, Organizacja Międzynarodowego 
Roku Spokojnego Słońca, Publikacja danych naukowych, Mię
dzynarodowa Atmosfera Odniesienia, Zycie ziemskie w Kosmo
sie, Zycie pozaziemskie. 
Dość nieoczekiwanie poważne miejsce w obradach zajęły 

właśnie problemy biologiczne, gdyż w obu sesjach o tej tema
tyce wygloszono ogółem około 36 referatów, czyli przeszlo 
20°/o wszystkich wygłoszonych referatów naukowych. Kosmo
biologia, jeszcze przed kilku laty traktowana z pewnym pobła
żaniem, a nawet uważana za dziedzinę stojącą na pograniczu 
fantazji, nie tylko zdobyła sobie pełne prawo obywatelstwa 
i uznanie, ale zaczęła się nadzwyczaj dynamicznie rozwijać. 
Wynika to oczywiście głównie stąd, iż od przeszło dwóch lat 
loty kosmiczne stały się domeną dostępną dla człowieka. Nie
uniknioną konsekwencją tego niezwykłego wydarzenia w dzie
jach ludzkości stawać się będzie coraz bardziej bezpośredni 
udział cz!owieka w poznawaniu kosmosu. Zarazem ulegać więc 
będzie dość zasadniczej zmianie problematyka i metodyka ba
dań. Nie trzeba przecież bliżej wyjaśniać, jak dalece różnić się 
będą na przykład badania selenalogiczne prowadzone przez 
ludzi bezpośrednio na powierzchni naszego satelity, od tych, 
które prowadzone są obecnie metodami astronomicznymi z Zie
mi. Nic dziwnego więc, iż wszystko, co dotyczy życia organiz
mów ludzkich, a także innych organizmów pochodzenia ziem
skiego w Kosmosie, stało się nagle bardzo ważne i zaczęło in
teresować nie tylko biologów i lekarzy. 

Obalona została bariera ścisłego fizycznego przywiązania czło
wieka do ziemskiego środowiska i otwarty został ostatni nie
dostępny dla niego dotychczas żywioł, jakim jest przestrzeń 
kosmiczna. Tym samym nastąpił wyłom w zaściankowym spoj-
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rzeniu na wszechświat, który podświadomie uważaliśmy za coś 
istniejącego w oderwaniu od nas - człowiek poczuł się obec
nie w pewnym sensie obywatelem wszechświata, a więc bar
dziej niż dotychczas aktualne i interesujące stały się wszelkie 
badania możliwości istnienia życia także poza Ziemią. Do nie
dawna co prawda możliwości te przyjmowano z pewnym zdzi
wieniem, choć bardzi2j powinna była dziwić deformacja my
ślowa powodująca, że za jedyne ożywione ciało niebieskie 
uważano Ziemię. Odważn rozszerzenie kręgów myślowych 
spowodowało zupełnie poważne potraktowanie możliwości na
wiązania łączności radiowej z istotami inteligentnymi z innych 
układów planetarnych. *) 

Referaty z dziedziny medycyny kosmicznej były bardzo wy
specjalizowane. Onnwiano w nich wyczerpująco nadzwyczaj 
wąskie i bardzo specjalne zagadnienia medyczne. Dobrym tego 
przykładem może być tytuł jednego z referatów: "Wplyw rola 
magnetycznego na przenikanie sodu przez blonę komórkową". 
Minął więc już raczej okres dość ogólnych omówień i zasadni
cze znaczenie przywiązuje się obecnie do wyczerpujących ba
dań podstawowych, ściśle określonych problemów. Poszczególne 
referaty w tej dziedzinie charakteryzowała przy tym duża roz
piętość tematyki, obejmu:jącej w zasadzie podstawowe działy 
medycyny kosmicznej, przy czym przedstawiony materiał 
uwzględniał najnowsze wyniki lotów kosmicznych ludzi. 

Druga grupa referatów dotyczyła możliwości wegetacji w Ko
smosie innych, poza organizmami ludzkimi, form życia. Istotną 
sprawę stanowi na przykład rozwiązanie problemu hodowli 
glonów, czy inny h organizmów żywych we wnętrzu statku 
kosmicznego w celu zapewnienia środków spożywczych dla za
łogi i jednoczesnego oczyszczania atmosfery we wnętrzu kabiny 
kosmicznej. 

Bardzo specyficzny problem stanowią badania możliwości 
ewentualnego paetrwania ziemskich form życia w statku kos
micznym i zawleczenia ich na inne ciało niebieskie, co mogło
by pociągnąć za sobą katastrofalne następstwa dla ewentualnej 
tamtejszej biosfery. Oczywiście problem ten należy rozpatry
wać także w aspekcie odwrotnym. Bardzo poważną sprawę 
stanowi więc dokładna sterylizacja wszystkich elementów stat
ków kosmicznych i najwłaściwsze metody jej przeprowadzania. 

W referatach omawiających pozaziemskie formy życia naj
więcej uwagi poświęcono problemowi istnienia życia na Mar
sie. Badacze tego zagadnienia w wyniku kilkudziesięcioletnich 
prac są dzisiaj na ogół zgodni co do tego, że na Marsie istnieją 

*) Jak wiadomo prowadzi się już odpowiedni nasłuch radioastrono
miczny. Patrz też "Urania" 1960 nr 3, str. 78. 
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ANDRZEJ MARKS- Warsza w a 

KOSMICZNY ZJAZD W WARSZAWIE 

W dniach od 2 do 12 czerwca odbył się w Palacu Kultury 
i Nauki w Warszawie kolejny Sympozjon COSPAR. 

Wzięło w nim udział ponad 300 uczonych różnych specjalności 
z przeszło 30 krajów, co wymownie świadczy o autorytecie, 
jaki uzyskała sobie ta powstała zaledwie przed kilku laty pod 
auspicjami ONZ nowa międzynarodowa organizacja naukowa. 
Ponieważ w czasie warszawskich obrad wygłoszono ogółem 

około 160 referatów naukowych, więc nie można oczywiście 
omówić ich wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, tematyka obrad 
obejmowała następujące zagadnienia: Górna atmosfera, Jono
sfera, Magnetosfera, Promieniowanie kosmiczne, Środowisko 
międzyplanetarne, Planety i radiacja pochodzenia kosmicznego, 
Cząstki o wysokiej energii, Wyznaczanie pozycji statków kos
micznych i telemetria danych, Organizacja Międzynarodowego 
Roku Spokojnego Słońca, Publikacja danych naukowych, Mię
dzynarodowa Atmosfera Odniesienia, Zycie ziemskie w Kosmo
sie, Zycie pozaziemskie. 
Dość nieoczekiwanie poważne miejsce w obradach zajęły 

właśnie problemy biologiczne, gdyż w obu sesjach o tej tema
tyce wygłoszono ogółem około 36 referatów, czyli przeszło 
20°/o wszystkich wygłoszonych referatów naukowych. Kosmo
biologia, jeszcze przed kilku laty traktowana z pewnym pobła
żaniem, a nawet uważana za dziedzinę stojącą na pograniczu 
fantazji, nie tylko zdobyła sobie pełne prawo obywatelstwa 
i uznanie, ale zaczęła się nadzwyczaj dynamicznie rozwijać. 
Wynika to oczywiście głównie stąd, iż od przeszlo dwóch lat 
loty kosmiczne stały się domeną dostępną dla człowieka. Nie
uniknioną konsekwencją tego niezwykłego wydarzenia w dzie
jach ludzkości stawać się będzie coraz bardziej bezpośredni 
udział cz!owieka w poznawaniu kosmosu. Zarazem ulegać więc 
będzie dość zasadniczej zmianie problematyka i metodyka ba
dań. Nie trzeba przecież bliżej wyjaśniać, jak dalece różnić się 
będą na przykład badania selenalogiczne prowadzone przez 
ludzi bezpośrednio na powierzchni naszego satelity, od tych, 
które prowadzone są obecnie metodami astronomicznymi z Zie
mi. Nic dziwnego więc, iż wszystko, co dotyczy życia organiz
mów ludzkich, a także innych organizmów pochodzenia ziem
skiego w Kosmosie, stało się nagle bardzo ważne i zaczęło in
teresować nie tylko biologów i lekarzy. 

Obalona została bariera ścisłego fizycznego przywiązania czło
wieka do ziemskiego środowiska i otwarty został ostatni nie
dostępny dla niego dotychczas żywioł, jakim jest przestrzeń 
kosmiczna. Tym samym nastąpił wyłom w zaściankowym spoj-
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rzeniu na wszechświat, który podświadomie uważaliśmy za coś 
istniejącego w oderwaniu od nas - człowiek poczuł się obec
nie w pewnym sensie obywatelem wszechświata, a więc bar
dziej niż dotychczas aktualne i interesujące stały się wszelkie 
badania możliwo3ci istnienia życia także poza Ziemią. Do nie
dawna co prawda możliwości te przyjmowano z pewnym zdzi
wieniem, choć bardzi2j powinna była dziwić deformacja my
ślowa powodująca, że za jedyne ożywione ciało niebieskie 
uważano Ziemię. Odważn rozszerzenie kręgów myślowych 
spowodowało zupełnie poważne potraktowanie możliwości na
wiązania łączności radiowej z istotami inteligentnymi z innych 
układów planetarnych. *) 

Eeferaty z dziedziny medycyny kosmicznej były bardzo wy
specjalizowane. Om:nviano w nich wyczerpująco nadzwyczaj 
wąskie i bardzo specjalne zagadnienia medyczne. Dobrym tego 
przykładem może być tytul jednego z referatów: "Wplyw rola 
magnetycznego na przenikan~e sodu przez blonę komórkową". 
Minął więc już raczej okres dość ogólnych omówień i zasadni
cze znaczenie przywiązuje się obecnie do wyczerpujących ba
dań podstawowych, ściśle okre3lonych problemów. Poszczególne 
referaty w tej dziedzinie charakteryzowała przy tym duża roz
piętość tematyki, obejmującej w zasadzie podstawowe działy 
medycyny kosmicznej, przy czym przedstawiony materi ał 
uwzględniał najnowsze wyniki lotów kosmicznych ludzi. 

Druga grupa referatów dotyczyła możliwości wegetacji w Ko
smosie innych, poza organizmami ludzkimi, form życia. Istotną 
sprawę stanowi na przykład rozwiązanie problemu hodowli 
glonów, czy inny h organizmów żywych we wnętrzu statku 
kosmicznego w celu zapewnienia środków spożywczych dla za
łogi i jednoczesnego oczyszczania atmosfery we wnętrzu kabiny 
kosmicznej. 

Bardzo specyficzny problem stanowią bad nia możliwości 
ewentualnego przetrwania ziemskich form życia w statku kos
micznym i zawleczenia ich na inne ciało niebieskie, co mogło
by pociągnąć za sobą katastrofalne następstwa dla ewentualnej 
tamtejszej biosfery. Oczywiście problem ten należy rozpatry
wać także w aspekcie odwrotnym. Bardzo poważną sprawę 
stanowi więc dokładna sterylizacja wszystkich elementów stat
ków kosmicznych i najwłaściwsze metody jej przeprowadzania. 

W referatach omawiających pozaziemskie formy życia naj
więcej uwagi poświęcono problemowi istnienia życia na Mar
sie. Badacze tego zagadnienia w wyniku kilkudziesięcioletnich 
prac są dzisiaj na ogół zgodni co do tego, że na Marsie istnieją 

*) Jak wiadomo prowadzi się już odpowiedni nasłuch radioastrono
miczny. Patrz też "Urania" 1960 nr 3, str. 78. 
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przynajmmeJ prymitywne formy życia. Zarazem jednak bar
dzo mało można powiedzieć na temat wyglądu tego życia. 
Obecnie zarysowuje się jednak nasilenie badań areobiologicz
nych, mających właśnie na celu bliższe sprecyzowanie charak
teru biosfery Marsa. Podkreślmy tu nowe podejście do proble
mu. Bardzo wielu badaczy wytwarza laboratoryjnie warunki 
możliwie wiernie odpowiadające tym, jakie istnieją na Marsie, 
a następnie w tak wytworzonych warunkach bada zachowanie 
się ziemskich organizmów. Badania te wykazały, że wiele ziem
skich organizmów, szczególnie niższych roślin, ale także owa
dów, nie mówiąc już o pierwotniakach, bakteriach i wirusach, 
nie tylko doskonale wegetuje w warunkach "marsjańskich", 
ale nawet lepiej się wówczas rozwija.**) 
Osobną grupę stanowiły referaty zaznajamiające z najnow

szymi wynikami badań planety Mars i ich biologicznymi impli
kacjami. Szczególnie interesujące były tutaj trzy referaty do
tyczące wpływu nadchodzących z Kosmosu promieniowań na 
warunki rozwoju biosfery na powierzchni Marsa. Jak wiadomo 
bowiem, Mars posiada atmosferę rozrzedzoną około 10 razy 
bardziej niż Ziemia, w związku z czym powierzchnia jego jest 
gorzej chroniona przed niekorzystnymi oddziaływaniami z Ko
smosu. 

Niewątpliwie najbardziej interesującym spośród wszystkich 
referatów biologicznych był referat uczonych amerykańskich 
N. H o r o w i t z a i G. V. L e v i n a omawiający konstrukcję 
urządzenia dla doświadczalnego sprawdzenia istnienia życia na 
Marsie. Co najważniejsze, chodzi tu nie o zamierzenie, które 
będzie mogło być zrealizowane dopiero w jakiejś bliżej nieokre
ślonej i odległej przyszłości, ale o konkretny plan, który może 
być zrealizowany w najbliższych kilku latach. Zasada działa
nia tego urządzenia, które konstruktorzy nazwali "Guliwerem", 
jest bardzo prosta i interesująca. Cały przyrząd ma rozmiary 
zaledwie kilkunastu centymetrów i masę niecalego kilograma. 
Zasadnicza jego część zawiera zasobnik z wyjałowioną pożyw
ką dla organizmów żywych, sporządzoną przy użyciu radio
aktywnego węgla C14• Zasobnik ten ma być dostarczony przez 
rakietę nośną z Ziemi na Marsa, przy czym niewielka rakieta 
hamująca i spadochrony mają umożliwić jego lądowanie w sta
nie nieuszkodzonym na powietrzchni planety. Do zasobnika 
tego przymocowane są na krótkich linkach sondy do pobiera
nia próbek wierzchnich warstw gleby. Po wylądowaniu na pla
necie zostaną one przez odpowiednie urządzenia sprężynowe 
wciągnięte do wnętrza zasobnika z pożywką. Jeżeli w dostar
czonych próbkach gleby znajdować się będą jakieś marsowe 

**) Por. "Urania", 1963 nr 7/8, str. 202. 
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organizmy żywe, to zaczną się one rozWlJac w pożywce. Tym 
samym wydzielać będą z niej radioaktywny dwutlenek węgla, 
który gromadzić się będzie w odpowiednim zbiorniczku miesz
czącym licznik cząstek atomowych. Działanie tego licznika bę
dzie więc miarą istnienia procesów życiowych na Marsie. Oczy
wiście wskazania tego licznika będą przesyłane drogą radiową 
na Ziemię. W celu uniknięcia pomyłek na "Guliwerze" znaj
dować się będzie także drugi zbiorniczek z identyczną wyja
lowioną pożywką i drugim licznikiem, do którego nie zostaną 
jednak wprowadzone próbki gleby marsowej. Oczywiście wska
zania tego drugiego licznika winny być inne- znacznie mniej
sze wobec braku w pożywce wyzwalających radioaktywny dwu
tlenek węgla organizmów żywych. 

Naziemne próby tej aparatury wykazały, że zdaje ona w pel
ni egzamin. 

Aparatura "Guliwer" może być oczywiście zastosowana tak
że do ewentualnego odkrycia życia na innych cialach niebie
skich. Niestety obecnie w zasięgu potencjalnych możliwości 
znajduje się tylko planeta Wenus, a na niej, jak wykazały ba
dania amerykańskiego statku kosmicznego Mariner II, nie ma 
warunków dogodnych do życia, ze względu na bardzo wysoką 
temperaturę wynoszącą przeszlo 400°C. 

O ile referaty dotyczące życia na Marsie były dosyć liczne, 
o tyle stosunkowo niewiele referatów omawiało inne problemy 
życia pozaziemskiego. Te rozważania były przy tym bardziej 
ogólne. 

Rzecz ciekawa, że sprawy życia poza Ziemią, interesują obec
nie nie tylko biologów, jak możnaby oczekiwać, ale głównie 
biochemików i biofizyków. Rzecz ciekawa także, że badania 
w dziedzinie kosmobiologii koncentrują się głównie w Związku 
Radzieckim i w Stanach Zjednoczonych, gdyż niemal wszystkie 
z wygłoszonych referatów opracowane zostały przez uczonych 
tych dwóch krajów. Nie jest to oczywiście specjalnie dziwne 
w dziedzinie medycyny kosmicznej, ale zastanawia w innych 
dziedzinach kosmobiologii. 

W przeciwieństwie do tematyki biologicznej bogato repre
zentowanej na Warszawskim Sympozjonie COSPAR klasyczna 
tematyka astronomiczna wypadła ubogo. Oczywiście pamiętać 
należy, że profil naukowy COSPAR nie ogranicza się bynaj
mniej do zagadnień astronomicznych, ale nie obejmuje też wy
łącznie problemów biologicznych. 

Wydaje mi się, że obecny dynamiczny rozwój kosmonautyki 
zakłócił dotychczasową bardzo wyraźną definicję ram astrono
mii. Bardzo często podciąga się dzisiaj pod miano kosmonauty
ki zagadnienia czysto astronomiczne, natomiast odwrotny błąd 
nie bywa popełniany. Oczywiście podział nauki na różne dyscy-
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pliny jest tylko formalny, niemniej jednak - wygodny i uży
teczny. Faktem jest, że do badań astronomicznych bardzo silnie 
i w konkretny sposób infiltrują obecnie przedstawiciele innych 
dyscyplin naukowych. Nie ma tu mowy o jakichś antagoniz
mach, gdyż astronomia odnosi niewymowne korzyści z zasto
sowania nowych, bardziej wydajnych metod badawczych i roz
szerzenia problematyki. Przejawy tego można było zaobserwo
wać na Sympozjonie Warszawskim, gdzie niemal wszystkie re
feraty o treści astronomicznej były oparte na badaniach wy
konywanych przy użyciu najnowocześniejszych metod, przede 
wszystkim zaś na badaniach wykonywanych ze statków kos
micznych. 

Właśnie z tej nowej sytuacji w dziedzinie badań Kosmosu 
wywodzi się geneza organizacji COSPAR. Kto wie, może dal
sza ewolucja tych spraw doprowadzi do powstania jakiejś no
wej dyscypliny naukowej - jakiejś "spacelogii". 

KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - W ar s z a w a 

OSOBLIWOSCI RUCHOW PLANET 
UKŁADU SŁONECZNEGO 

Na dwóch fundamentach opiera się dziś mechanika niebios, 
a ściślej mechanika systemu słonecznego. Pierwszym jest 

heliocentryczny układ Kopernik a (1543 r.), według którego 
dziewięć znanych planet okrąża centralnie położone Słońce. 
Drugi zaś to prawo powszechnego ciążenia N e w t o n a (1686 r.) 
głoszące, że wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie z siłą 
wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie propor
cjonalną do kwadratu odległości między nimi. Będącą wnio
skiem z obserwacji koncepcję Kopernika, Newton za pomocą 
swego prawa grawitacji wyprowadził matematycznie, podając 
jednocześnie fizyczne uzasadnienie zjawiska. Pogląd na około
słoneczne ruchy planet zyskał jednocześnie wiele nowych 
aspektów. 

Czy Slońce jest nieruchome? 

Powszechnie znane powiedzenie, że Kopernik "zatrzymał 
Słońce, a poruszył Ziemię" od czasów Newtona może już sta
nowić jedynie przenośnię. Bowiem nie tylko przyciągane przez 
Słońce planety poruszają się wokół niego, lecz także samo 
Słońce, na które działają siły przyciągania planet, głównie J o
wi sza, gdyż ma największą masę, też wykonuje pewne ruchy. 
Ich charakter obrazuje rysunek l, na którym przedstawiony 
jest ruch środka Słońca w latach 1920-1960. Za punkt od-
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niesienia przyjęto środek masy całego układu planetarnego 
(czarny duży punkt), zaś dla porównania rozmiary Słońca za
znaczono linią przerywaną. 

T 

Rys. l - Ruchy środka 
Słońca wokół środka ma
sy układu planetarnego 
(czarny duży punkt). 
Rozrrriary Słońca zazna
czono linią przerywaną 

Tor tego ruchu leży, z grubsza biorąc, w płaszczyźnie tzw. 
ekliptyki czyli w płaszczyźnie, w której porusza się nasza Zie
mia wokół Słońca. Do uczynienia tego przybliżenia upoważnia 
nas fakt, iż płaszczyzny orbit wszystkich pozostałych planlit 
są nachylone do niej pod bardzo niewielkimi kątami. Często 
więc mówi się, że wszystkie planety okrążają Słońce w jednej 
płaszczyźnie. Wyjątek stanowi jedynie planeta- Pluton. Flasz
czyzna jego orbity odchyla się od płaszczyzny ekliptyki o prze
szło 17°. Odpowiednie nachylenia dla Merkurego i Wenus się
gają nieco ponad 7°, zaś u wszystkich pozostałych planet nie 
przekraczają 2°. 
Zaskakujący na pozór fakt, który łatwo zauważyć z rysun

ku l, że środek masy całego układu planetarnego jest położony 
bardzo blisko, a nieraz nawet wewnątrz Słońca, wynika głównie 
z jego ogromnej, w porównaniu z planetami, masy. Słońce jest 
aż 333 434 razy cięższe niż Ziemia. A najmasywniejsze z planet, 
które mają istotny wpływ na położenie środka ciężkości są za
ledwie: Jowisz 318 razy i Saturn 95 razy cięższy od Ziemi. Zaś 
o tym, gdzie w danym momencie znajduje się środek ciężkości 
systemu słonecznego, decyduje wzajemne położenie tych naj
cięższych i największych planet oraz naturalnie ich odległości 
od Słońca. Jowisz i Saturn zajmują piątą i szóstą pozycję licząc 
planety w kolejności od Słońca i są od niego odległe średnio 
o odpowiednio 5.2 i 9.5 jednostek astronomicznych*). 

*) Jednostką astronomiczną nazywamy średnią odległość Ziemi od 
Słońca; wynosi ona około 149.5 milionów kilometrów. 
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W poszukiwaniu praw odległości planet od Słońca 
N a ciekawą zależność odległości planet od Słońca od czasów 

ich obiegów wokół niego zwrócił uwagę K e p l er (1619 r.) 
formułując ją w swym słynnym III prawie. Głosi ono, że kwa
draty okresów obiegów planet są wprost proporcjonalne do 
sześcianów ich średnich odległości. O dokładności tego prawa 
wnosić można z porównania odpowiednich wielkości - zebra
nych w tabeli I - dotyczących sześciu pierwszych planet zna
nych jeszcze Keplerowi. 

Planeta 

Merkury 
Wenus 
Ziemia 
Mars 
Jowisz 
Saturn 

Tabela I 
---~----~-----~---

średnia odle- C a b " g l l 1 

ł ś, d Sł . z s o Je u l g 0 c 0 • onca wokół Słońca a 3 

1 

S 2 a 3/S 2 

':"'yrazona (dl Z i . -1)-S 
w ]edn. astr.-a a emJ 

---~----7-----~--

0.387 
0.723 
1.000 
1.524 
5.203 
9.539 

0.241 
0.615 
1.000 
1.881 

11.862 
29.457 

0.058 
0.378 
1.000 
3.537 

140.835 
367.948 

0.058 
0.378 
1.000 
3.537 

140.70 
367.70 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.001 
1.000 

Poszukiwania praw odległości planet od Słońca doprowadziły 
T i t i u s a z Wittenbergi (1766 r.) oraz B o d e g o (1772 r.) do 
znalezienia interesującej reguły ujmującej te wielkości wyra
żone w ·jednostkach astronomicznych prostą formułą: 

dn = 0.4 + 0.3 • 2n 
gdzie n dla Merkurego wynosi minus nieskończoność(- co), dla 
Wenus O, dla Ziemi l itd. Wielkość n równej 3 odpowiada nie 
jakaś jedna planeta, lecz pas planetoid, których odkryto już 
dotychczas niemal dwa tysiące i które okrążają Słońce w śred-

Tabela II 

Planeta 
l 

n 
l Odległość od Słońca wyrażona w jedn. astr. 

wg. prawa Titiusa-Bodego l rzeczywista 

Merkury -00 0.4 l 0.39 
Wenus o 0.7 

l 
0.72 

Ziemia l 1.0 1.00 
Mars 2 1.6 1.52 
Planetoidy 3 2.8 2.8 
Jowisz 4 5.2 5.20 
Saturn 5 10.0 9.55 
Uran 6 19.6 19.2 
Neptun 7 38.8 30.1 
Pluton 8 77.2 39.5 
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niej odległości zgodnej z prawem Titiusa-Bodego. O słuszno
ści tego dziwnego prawa niech przekona Czytelnika zestawienie 
odpowiednich danych w tabeli II. 

Po jakich torach poruszają się planety 

Tory okołosłonecznych ruchów wszystkich planet są elipsami. 
W jednym z ognisk tych elips znajduje się zawsze Słońce. Do
wiódł tego jeszcze Kepler (1609 r.) na podstawie wielu dokład
nych obserwacji ruchu Marsa. Dlatego stwierdzenie to znane 

Plt~lnn 

Rys. 2 - Rzuty orbit dalszych planet na płaszczyznę ekliptyki z zacho
waniem skali odległości od Słońca (środek orbity Plutona leży na ze

wnątrz orbity Saturna) 

jest w astronomii pod nazwą I prawa Keplera. Później zaś 
Newton opierając się na zasadzie powszechnego ciążenia wy
prowadził za pomocą ścisłych wywodów matematycznych, że 
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ruchy wykonywane przez jakiekolwiek ciała układu planetar
nego pod wpływem grawitacji muszą się odbywać po jednej 
z tych krzywych, które otrzymujemy przecinając stożek kołowy 
płaszczyzną. Jak pamiętamy z geometrii, do krzywych tych na
leżą: kolo, elipsa, parabola i hiperbola. Do ciał, których tory 
są parabolą lub hiperbolą należy większość komet i meteory. 

Elipsy obrazujące tory są lekko spłaszczone, przypominając 
kształtem kola. Wielkość tego spłaszczenia charakteryzuje pew
na liczba zwana mimośrodem. Dla kola wynosi on O, elipsy 
o niewielkich spłaszczeniach mają mimośrody wyrażające się 
małymi ułamkami, większym spłaszczeniem odpowiada wzrost 
tych ułamków i wreszcie parabola ma mimośród równy l. 
Mimośrody orbit planet nie przekraczają w zasadzie 0.1. Wyją
tek jedynie stanowią najbliższa i najdalsza Słońca planeta: 
mimośród Merkurego wynosi 0.2056, Plutona zaś - aż 0.2486. 
Najmniejszy mimośród- 0.0068- ma tor Wenus. 

Czy Pluton zderzy się z Neptunem? 
Stosunkowo duży mimośród orbity Plutona powoduje, że 

w czasie swej drogi około Słońca może się on zbliżyć do niego 
na odległość mniejszą niż Neptun. Ale zdarza się to bardzo 
rzadko, raz na około 250 lat, tyle trwa jeden pełny obieg Plu
tona. Po raz pierwszy od momentu odkrycia tej planety (1930 r.) 
zjawisko takie nastąpi około roku 1980. 
Mogłoby się zdawać, że skoro jest to możliwe, wówczas orbity 

obu planet muszą się w dwóch punktach przecinać (rys. 2), to 
zaś winno pociągać za sobą konieczność istnienia takiego mo
mentu, w którym Neptun i Pluton spotykają się w czasie swych 
ruchów w jednej z tych punktów. Czyżby więc miało nastąpić 
kiedyś zderzenie planet? Sytuację tę rozwiązuje wspomniane 
wyżej stosunkowo duże nachylenie płaszczyzny orbity Plutona 
do ekliptyki i tym samym do płaszczyzny orbity Neptuna, 
która bardzo nieznacznie od niej się odchyla. Dzięki temu rze
kome punkty przecięcia się orbit w rzeczywistości nie istnieją, 
upewniając nas o niemożliwości zderzenia się Neptuna z Plu
tonem. 
Mówiąc o anomaliach orbity Plutona warto jeszcze dodać, 

że jej wielkość oraz duży mimośród powodują, iż jej geome
tryczny środek znajduje się na zewnątrz orbity Saturna! 

Które planety i kiedy znajdują się najbliżej Ziemi? 
Jak łatwo zauważyć z tabeli II najbliżej Ziemi krąży Wenus. 

Najmniejsza odległość między obiema planetami wynosi zaled
wie 41 milionów kilometrów. Zdarza się to wówczas, gdy Zie
mia, Wenus i Słońce znajdują się na jednej linii w wyżej wymie
nionej kolejności oraz gdy jednocześnie Ziemia przechodzi przez 
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perihelium swej orbity czyli punkt najbliższy Słońcu, nato
miast Wenus przez aphelium czyli punkt najbardziej oddalony 
od Słońca. Takie najbliższe Ziemi położenie planety nazywamy 
wielką opozycją. W tych warunkach niestety obserwacje We
nus są niemożliwe do wykonania, gdyż jako planeta dolna, tzn. 
krążąca wewnątrz orbity Ziemi, jest ona wtedy odwrócona do 
nas nieoświetloną stroną. Gdy zaś zwraca ku nam na tyle sze
roki sierp, że można czynić należyte obserwacje powierzchni, 
odległość jej wynosi już conajmniej 100 milionów km. 

Spośród więc najbliższych Ziemi planet z najmniejszej odle
głości można obserwować Marsa. Gdy Mars, Ziemia i Słońce 
w tej kolejności na jednej linii i ponadto Mars będzie poruszal 
się w pobliżu perihelium swej orbity, wówczas będziemy świad
kami tzw. wielkiej opozycji Marsa. Ta najmniejsza odległość 
do niego wyniesie około 55,5 mln km. Zdarza się to mniej wię
cej co 16 lat. Na rys. 3 zaznaczone są położenia Ziemi i Marsa 

1952 

f971 

f958 

Rys. 3 - Ubiegle i przyszle opozycje Marsa (cyframi rzymskimi ozna
czono miesiące) 

w czasie ubiegłych i przyszłych opozycji. Łatwo dostrzec, że 
najbliższa wielka opozycja wypadnie w roku 1971. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że "prawdziwa" wielka 
opozycja, tzn. jednoczesne "spotkanie się" perihelium Marsa 
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a aphelium Ziemi jest zjawiskiem nadzwyczaj rzadkim, bowiem 
zmiany położenia perihelium i aphelium (czyli tzw. linii apsy
dów) na orbicie planety są bardzo powolne. Najbliższe takie 
"spotkanie" nastąpi dopiero za około 276 300 lat! 

Jak szybko poruszają się planety? 
Częstość występowania opozycji planet zależy od szybkości, 

z jakimi poruszają się one po swych orbitach. Dla danej planety 
różnym punktom orbity odpowiadają różne prędkości, a cha
rakter tych zmian określa II prawo Kepiera (1609 r.), które 
stwierdza, że promień wodzący prowadzony ze Słońca do pla
nety zakreśla podczas jej obiegu w równych odstępach czasu 
wycinki elipsy o równych powierzchniach. Pociąga to za sobą 
dość oczywisty wniosek (patrz rys. 4), że najszybciej porusza 

A 

Rys. 4 - II prawo Ke-
~~SSSSffi~ill:IDm~~~~~~~ plera; zakreskowane po-~ P la mają jednakową po-

wierzchnię. (A - aphe
lium, P - perlheliurn 

orbity planety) 

się planeta będąc w pobliżu perihelium swej orbity, a najwol
niej w okolicy aphelium. Ponieważ mimośrody planet są naogół 
małe i ich tory przypominają okręgi, te różnice prędkości orbi
talnych są w zasadzie niewielkie. 

Najszybciej poruszają się planety najbliżej Słońca położone
prędkość Merkurego wynosi 47.8 km na sekundę- dalsze pla
nety okrążają Słońce wolniej. Najdalsza - Pluton w ciągu 
sekundy przebywa zaledwie 4. 7 km. Szybkość Ziemi na orbicie 
wynosi 29.8 km/sek. 

Czy prawo grawitacji Newtona jest prawdziwe? 
Obok zmian prędkości planet na orbicie, o których wyżej 

mówiliśmy, zaobserwowano jeszcze inne, bardzo nieznaczne 
zmiany szybkości spowodowane, jak wykazał L e v e r r i e r 
(1845 r.) obrotem całej orbity planety. Odkrycia tego dokonano 
śledząc dokładnie ruch Merkurego, bowiem ta planeta, jak wi
dzieliśmy wyżej, najszybciej obiega Słońce po torze stosunkowo 
silnie spłaszczonym, co ułatwiło znacznie zaobserwowanie tego 
zjawiska. Okazało się, że obrót orbity Merkurego wynosi około 
574 sekundy na stulecie, z tego 531 sekund było spowodowane 
oddziaływaniem grawitacyjnym innych planet, przejawiającym 
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się w działaniu t. zw. siły perturbacyjnej*). Nie umiano zaś 
w żaden sposób wytłumaczyć dlaczego obraca się ona ponadto 
o 43 sekundy w ciągu stulecia. 

Pierwotnie rozwiązania tej zagadki dopatrywano się w per
turbacyjnym oddziaływaniu na Merkurego jakiejś nieznanej 
planety znajdującej się między nim a Słońcem. Planety takiej 
jednak nikt nigdy nie widział, co więcej potwierdzono na dro
dze teoretycznych dociekań niemożliwość jej istnienia. 

Z pomocą przyszła dopiero ogólna teoria względności E i n
s t e i n a (1916 r.); a właściwie słuszniej byłoby powiedzieć, 
że obserwacyjny fakt powolnego systematycznego obrotu orbity 
Merkurego stał się pierwszym i do chwili obecnej jednym 
z niewi lu niezbitych dowodów prawdziwości einsteinowskiej 
teorii grawitacji, jak niekiedy określa się ogólną teorię względ
ności. Nie znaczy to oczywiście, że zasadę powszechnego ciąże
nia Newtona należy uznać za nieprawdziwą, ponieważ nie była 
w stanie wytłumaczyć anomalii w ruchu Merkurego. Newto
nowskie prawo grawitacji pozostaje nadal słuszne ale w bardzo 
dużym przybliżeniu. Jeżeli zmodyfikujemy je tak, aby jego 
wyniki zgadzały się z wynikami Einsteina, tzn. aby orbity pla
net były elipsami wolno obracającymi się a nie nieruchomymi, 
wówczas kwadrat odległości między ciałami działającymi na 
siebie (patrz wyż. sformułowanie prawa powszechnego ciążenia) 
zamienić należy potęgą 2.00000016. 

U pozostałych planet obroty orbit są tak niewielkie, że prak
tycznie niemożliwe do wykrycia. Np. orbita ziemska obraca się 
w ciągu stulecia o 3.8 sekundy. Jeżeli przypomnimy sobie, że 
kąt prosty ma 324000 sekund, to łatwo przekonać się, jak małą 
wielkością jest 3.8 sek. - około 1/ 100000 część kąta prostego, 
a ziemska orbita potrzebuje aż 100 lat aby się o tyle obrócić. 
Przy takiej szybkości trzebaby około 34 milionów lat, aby oś 
toru Ziemi wykonała jeden pełny obrót! 

Co powodują obroty planet wokól własnych osi? 

Dotychczas zajmowaliśmy się ruchami planet wokół Słońca 
i ich konsekwencjami. Niemniej zaś interesującym zagadnie
niem jest problem obrotu planet wokół własnych osi. Przy 
niektórych planetach nie możemy o tym wiele powiedzieć. 
I tak np. o własnym obrocie Plutona nie wiemy dziś jeszcze 
prawie nic, nie znamy również kierunku w jakim jest ustawiona 
oś obrotu Merkurego, zaś o nadzwyczaj powolnym obrocie 
wokół osi-Wenus dowiedzieliśmy się dopiero przed paroma 

*) Definicję siły pertubacyjnej oraz opis skutków jej dzialania znajdzie 
czytelnik np. w artykule K. Z i o ł k o iW s k i e g o pt. "Geometryczna 
teoria pertubacji" w numerze l Uranii z 1963 r. 
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miesiącami z informacji, które zostały przekazane przez sondę 
kosmiczną Mariner II. 

Nie mniej jednak również i w tej klasie ruchów planetar
nych znajdujemy wiele podobieństw. I tak np. nachylenia rów
nika planety, czyli płaszczyzny prostopadłej do jej osi obrotu 
do płaszczyzny eliptyki są u prawie wszystkich planet takie 
same i wynoszą około dwudziestu kilku stopni. Jedynie w wy
padku Jowisza kąt ten jest mniejszy - zaledwie kilka stopni. 
Ale i ta reguła ma jeden wyjątek: jest nim planeta Uran. Jej 
oś obrotu jest prawie równoległa do płaszczyzny orbity, a za
tem kierunek obrotu niemal prosiopadły do kierunku ruchu 
orbitalnego planety. Mówiąc bardziej obrazowo Uran toczy się 
po swej orbicie jak piłka po ziemi, przeciwnie niż pozostale pla
nety, które przyrównać można do wirujących bąków. 

Osobliwość Urana jest głównie interesująca ze względu na 
wynikający z niej ciekawy podział jego globu na strefy klima
tyczne. Przypominamy sobie z geografii, że o rozkładzie stref 
klimatycznych decyduje właśnie nachylenie osi obrotu planety 
do płaszczyzny jej obrotu. Im nachylenie to jest mniejsze, tym 
większe są strefy polarne czyli okołobiegunowe oraz równika: 
zmniejszają się natomiast strefy umiarkowane. Ponieważ, jak 
mówiliśmy wyżej , oś obrotu Urana leży niemal w płaszczyźnie 
jego orbity, więc nie ma na nim wcale stref umiarkowanych, 
natomiast strefy polarne sięgają prawie do równika planety, 
a granice strefy równikowej są położone bardzo blisko bieguna. 
Mamy tu więc jedyny w układzie słonecznym przypadek strefy 
klimatycznej podwójnej polarno-równikowej. Jaki ma ona kli
mat- nie wiemy; pewna jest tylko szalenie niska, dochodząca 
do minus 180 stopni Celsjusza średnia temperatura powierzchni 
Urana. Ale na to wpłynęła przede wszystkim jego ogromna 
odległość od Słońca - przeszło 19 jednostek astronomicznych. 

Inne podobieństwo, gdy rozpatrujemy obroty planet wokół 
własnych osi, znajdujemy w zgodności kierunków tych obro
tów, co więcej pokrywają się one z kierunkiem ruchu po okolo
słonecznych orbitach. Posuwając się jeszcze dalej zaryzykować 
możaa stwierdzenie, że niemal wszystkie ruchy w układzie 
słonecznym odbywają się w jednym kierunku. Oczywiście ist
nieje tu kilka wyjątków, np. wspomniany już Uran. 

Dalsza wspólna cecha prawie wszystkich planet to podobne 
okresy obrotu wokół własnej osi, niezależne od rozmiarów pla
nety. Największa z planet Jowisz i podobny mu co do wielko
ści Saturn wykonują jeden pełny obrót przez około 10 ziem
skich godzin. Podobnie dużo od nich mniejszy Uran jak też 
i Neptun. Mars obraca się prawie w tym samym czasie co 
Ziemia. Jedynie czas Merkurego jest prawie idealnie zsynchro-
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nizowany z okresem jego obiegu wokół Słońca. Konsekwencją 
jest zwrócenie stale jednej półkuli planety do Słońca, stąd też 
ogromna różnica temperatur na obu półkulach Merkurego. 

Szybki obrót Jowisza oraz jego wielkie rozmiary - objętość 
jest około 1300 razy większa niż Ziemi - powodują silne 
spłaszczenie planety na biegunach. Ponieważ zaś jego obrót 
jest najszybszy wśród wszystkich planet, także wielkością 
i masą przewyższa Jowisz wszystkie, wobec tego i spłaszczenie 
jego globu jest największe. Oś biegunowa Jowisza stanowi 
zaledwie 0.941 część jego średnicy równikowej. Podobnie i Sa
turn, którego rozmiary niewiele ustępują największej planecie, 
jest silnie spłaszczony. 

* 
Podobnych, aczkolwiek może mniej oczywistych analogii 

w ruchach planet układu słonecznego doszukiwać można się 
jeszcze wielu. Co więcej, rozszerzając nasze rozważania na 
liczną grupę planetoid, obserwując ponadto podobieństwo wśród 
wszystkich kilkudziesięciu księżyców planetarnych naszego sy
stemu, dojść musimy do stwierdzenia istnienia jakiejś prze
dziwnej jedności tego wszystkiego, co znajduje się w "najbliż
szym", w skali kosmicznej, otoczeniu Słońca, a co przywykli
śmy określać mianem naszego układu planetarnego. Jedności 
zapewne przyczynowej, ale chyba także i celowej. 

KRONIKA 

Atlas otwartych gromad gwiazd 
W Morskim Obserwatorium Astronomicznym w Waszyngtonie opra

cowany został pod kierunkiem A. H o a g a atlas i katalog galaktycz
nych otwartych gromad gwiezdnych sporządzony na podstawie astro
fo tografii wykonanych reflektorem o średnicy zwierciadła 100 cm w Ob
serwatorium Astronomicznym Flagstaff w Arizonie. W każdej z gromad 
mierzono przy tym fotoelektrycznie z dokładnością ± om,Ol jasności nie
których gwiazd. Katalog zawiera więc dane nie tylko o samych groma
dach, ale także o 7800 gwiazd w tych gromadach o jasności do 16m. 
Na oryginalnych kliszach są widoczne obiekty do 21m. 

A. Marks 

Gwiazda o najsilniejszym polu magnetycznym 
W październiku 1959 r. astronom amerykański B a b c o ck z Obser

watorium Falomar Mountain stwierdził u gwiazdy HD 215 441 z gwia
zdozbioru Jaszczurki, o typie widmowym AOp i jasności 8m,6, niezwykle 
silne rozszczepienie linii widmowych wywołane efektem Zeemana.*) Wiel
kość tego efektu świadczy o tym, że pole magnetyczne gwiazdy ma inten
sywność 34 400 ± 266 gaussów (u Słońca - tylko l gauss). Babcock stwier
dził , że to pole magnetyczne jest zmienne w granicach od 12 000 do 
34 000 gausów. Co więcej stwierdzono, że gwiazda zmienia także swą 
j,asność z okresem 9,5 dnia i amplitudą om,15, czemu towarzyszy zmiana 

*) Por. "Urania", 1961, nr 8, str. 242. 
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prędkości radialnej od + 3,0 do -8,9 km/sek, wywołana pulsacjami otocz
ki mgławicowej wokól gwiazdy, posiadającej również pole magnetyczne 
o natężeniu 700 gaussów. Gdyby gwiazdę rozmagnesowano, to wyzwo
lona przy tym energia równa bylaby tej, jaka jest wypromieniowywana 
przez gwiazdę w ciągu 37 dni. 

A. Marks 

Eta Carinae kandydatką na Supernową 
Gwiazda ta ma dość bogatą historię. W XVII wieku miala ona 4 wiel

kość gwiazdową . Następnie zaczęła stopniowo jaśnieć i okolo 1843 roku 
osiągnęła -lm, po czym nastąpił spadek jasności aż do 8m. Wielkość 
tę z drobnymi zmianami posiada 11 Car do dziś. 

Z badań widmowych gwiazdy wynika, że jest ona otoczona przez 
gwałtownie rozszerzającą się powlokę gazową. Na tej podstawie G. R. 
B u r b i d g e z Uniwersytetu Chicago wysunął hipotezę, że ta masywna 
gwiazda zużywa swe paliwo jądrowe coraz szybciej , przyspieszając 
swoją ewolucję. Stąd dalszy wniosek, że 11 Car przygotowuje się do 
wybuchu jako supernowa. Niestety nie można obecnie określić, czy 
stanie się to za 100 czy za 100 000 lat. 

Bogumila Czerlunczakiewicz 
Wg "Sky and Telescope" XXV, nr 4, str. 209. 

Jeszcze jedna Nowa - gwiazdą podwójną 

M. F. W a l ker stwierdził, że gwiazda nowa T Aur 1891 jest gwiazdą 
zaćmieniową o amplitudzie minimum zawierającej się w granicach od 
om,10 do 0111 ,28. Spadek jasności jest często poprzedzany wzrostem ja
sności o 0111,05-0m,lo, podobnie jak w wypadku UX UMa, DQ Her, 
RW Tri. Elementy tej gwiazdy są następujące: Moment Minimum JD 
Hel 2436 549, + 0,2043635cl.E, jasność 15111,2. Jest to czwarty przypadek 
tego rodzaju. Poprzednio odkryto, że takimi gwiazdami są: WZ Sge, 
T CrB, DQ Her. *) 

A. Marks 

Ostatnie minimum e Aur 

W czasie ostatniego minimum (1955-1957 r.) gwiazdy zacrmeniowej 
E Aur (okres 27 lat) fotoelektryczne jej obserwacje przeprowadził 
H. A l b o w estońskim Obserwatorium Astronomicznym w Tartu. Obser
wacje zostały wykonane za pomocą refraktora o średnicy obiektywu 
200 mm, odległości ogniskowej 3000 mm i przy użyciu radzieckiego 
fotopowielacza FEU 17. Oto wyniki: 

I kontakt JD 2435 300 ± 20 dni 
II " 445 ± 10 " 
środek minimum 628,5 ± l dzień 
III kontakt 810 ± 10 dni 
IV " 980 ± 20 " 
Ciekawe jest zestawienie tych wyników ze średnimi otrzymanymi 

z poprzednich minimów (w nawiasach): 
Czas trwania spadku blasku 145 dni (182 dni) 

minimum 365 " (330 " ) 
narastania bl. 170 " (203 " ) 

" " calego zaćmienia 680 " (714 " ) 
Amplituda om,80 "(Om,80) 
średnia jasność maksymalna gwiazdy wynosi 3m,50, minimalna -

41ll,30. 
A. Marks 

*) Por. "Urania", 1962 nr l str. 16, nr 7 str. 205. 
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Teleskop sterowany radiem 

W Obserwatorium Narodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. 
na górze Kitt Peak w Arizonie kończy się prace przy uruchomieniu 
całkowicie zautomatyzowanego teleskopu. Obserwator obsługujący tele
skop będzie się znajdował w miejscowości Tucson odleglej o kilkadzie
siąt km od obserwatmium. Pole<:enia dla teleskopu i wyniki obserwacji 
będą przekazywane drogą radiową. Z początku teleskop ma wykonywać 
obserwacje fotometryczne. Później przewidziane jest uruchomienie 
obserwacji fotograficznych przy czym obraz przekazywany aparaturą 
telewizyjną będzie fotografowany w Tucson. Należy zaznaczyć, że przed
sięwzięcie nie ma na celu zaoszczędzenia obserwatorowi podróży z mia
s t<. do górskiego obserwatorium, lecz wypróbowanie metod obserwacji 
możliwych do zastosowania w obserwatoriach bez załogi, umieszczonych 
poza atmosferą Ziemi na sztucznych ciałach niebieskich. 

Konrad Rudnicki 

Jak się bada meteory za pomocą statków kosmicznych 

Jednym z celów wysyłania urządzeń kosmonautycznych jest badanie 
mikrometeorów w przestrzeni wokółziemskiej i międzyplanetarnej . 
W ciągu ostatnich lat wypracowano ciekawe metody tych badań. Po
czątkowo były one zresztą raczej przypadkowe. Na przykład w pierw
szych sztucznych satelitach mikrometeory uderzające w skorupę satelity 
powodowały wstrząsy, które przenosiły się na nadajnik radiowy sate
lity i zakłócając jego pracę były rejestrowane na Ziemi. Nasunęło to 
pomysł rejestracji uderzeń mikrometeorów za pomocą mikrofonów pie
zoelektrycznych umieszczonych na powierzchni satelity, co dawało oczy
wiście znacznie lepsze rezultaty. Można przy tym stosować mikrofony 
o różnej czułości. Najczulsze z nich pozwalają na rejestrowanie oddziel
nych uderzeń mikrometeorów o masie zaledwie 10- 9g. 

Obecnie stosuje się również wiele innych metod. Na przykład dla 
oceny energii wyzwalanej przez uderzenia mikrometeorów stosuje się 
napylone na szkle lub innym izolatorze cieniutkie i wąskie paski me
talu o różnej szerokości, długości i grubości, które włącza się do obwo
du elektrycznego. Pod wpływem ścierania przez mikrometeory zmienia 
się opór elektryczny pasków. Na podobnej zasadzie oparte jest urzą
dzenie, w którym rozpięte są cieniutkie druciki o różnej grubości i z róż
nych substancji, które zrywane są przez uderzenia mikrometeorów. 

Inne urządzenie składa się z pewnej liczby maleńkich zbiorników 
napełnionych gazem. Scianki tych zbiorniczków wykonane są z różnych 
substancji i mają różną grubość. Przebicie ścianki przez mikrometeor 
powoduje wypływ gazu, o czym odpowiednie urządzenie telemetryczne 
powiadamia stacje odbiorcze na Ziemi. 

Można także zastosować umieszczone na powierzchni satelity wypo
lerowane płytki wykonane z różnych substancji. Uderzenia mikrome
teorów żłobią w nich małe kraterki. Płytki te mogą być następnie od
zyskiwane wraz z satelitą. (Oczywiście chodzi tu o satelity zdolne do 
powrotu na Ziemię w stanie nieuszkodzonym). Plytki te w czasie po
wrotu satelity na Ziemię chronione są przed niszczącym działaniem 
atmosfery przez nasuwający się na nie automatycznie odpowiedni 
pancerz. 

Wyżej wymienione metody nie wyczerpują bynajmniej wszystkich 
stosowanych metod, ale wyliczenie choćby tych kilku wykazuje jednak 
jak ciekawymi i pomysłowymi sposobami zaczynają się posługiwać 
astronomowie i jakie wspaniale możliwości otwierają tutaj urządzenia 
kosmonautyczne. 
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Opisanymi wyżej sposobami można badać gęstość przestrzenną mi
krometeorów, jej zmiany, masę mikrometeorów, ich rozmiary, prędkość, 
a nawet skład i kierunek ruchu. Niewątpliwie systematyczne badania 
w tej dziedzinie mogą przynieść rewelacyjne rozszerzenie naszej wiedzy 
o zjawiskach meteorowych. Stosunkowo najbogatsze wyposażenie do 
badań mikrometeorów posiadał amerykański sztuczny satelita Explo
rer 13, wysłany przez uczonych amerykańskich w dniu 25. VIII. 1961 r . 
Co prawda krążył on wokół Ziemi tylko przez 2 dni, niemniej jednak 
już w tym krótkim czasie dostarczył nadzwyczaj ciekawych danych. 

A. Marks 

Telewizyjna obserwacja meteorów 
Uczeni amerykańscy C. L. Hemenway i J. Spalding z Nowego 

J orku zastosowali do obserwacji meteorów kamerę telewizyjną z super 
czulą lampą analizującą systemu orticon i systemem optycznym złożo
nym z obi~ktywu' o średnicy 50 mm i odległości ogniskowej 55 mm 
(sila światala l : 1,1). System ten pozwolił na uzyskiwanie obrazów me
teorów o jasności słabszej nawet niż 6m, przy czasie obserwacji za
ledwie 1/30 'sek. Krótki czas obserwacji pozwala na badanie zmian struk
tury świecącego śladu pozostawianego przez przelot meteoru. System 
ten pozwolił także na otrzymywanie spektrogramów słabo świecących 
meteorów i ich śladów. Stanowi on poważny postęp w porównaniu 
z dotychczas stosowanymi metodami, toteż oczekuje się po nim bardzo 
wiele. 

A. Marks 

Cł:ecny stan budynku obserwatorium meteorologiczno-astronomicznego 
na Pop Iwanie 

W 1938 r. (Urania, XVI, str. 71) uruchomiono w Czarnohorze na 
szczycie Pop Iwana (2022 m) wysokogórskie obserwatorium meteorolo
giczno-astronomiczne. Część astronomiczna podlegala Uniwersytetowi 
Warszawskiemu. W czasie ostatniej wojny placówka uległa zniszczeniu. 
Urządzenia zdemontowano i wywieziono. 

Jeden z czytelników Uranii ze Lwowa odwiedził w sierpniu 1962 r . 
szczyt Pop Iwana nadesłał kilka zd j ęć fo tograficznych. Dwa z nich 
reprodukujemy. 

Fot. l Obecny stan gmachu obserwatorium. Na w1ezy astronomicznej 
widoczny kikut górnego ujęcia osi godzinnej refraktora (25 cm) i astro
grafu (33 cm) o montażu angielskim. 
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Fot. 2 Widok z pracowni astronomicznej na drugim piętrze na są
siedni szczyt Smotrycz (1876 m) . 

J. Gadomski 

Obserwacje Księżyca przed wynalezieniem lunety 

Poznanie okiem nieuzbrojonym cech fizycznych powierzchni Księżyca 
wydaje się nam niewykonalne, skoro w pamięci mamy już wyrobiony 
obraz Księżyca z jego opisów i fotografii. 

Ale w starożytności jak również w średniowieczu, gdy nie miano 
żadnego wyobrażenia o powierzchni Księżyca, takie obserwacje gołym 
okiem byly czynione. Z dostrzeganych zarysów ciemnych miejsc na po-
wierzchni Księżyca starano się wydedukować fizyczną jego naturę. 

Znany selenolog W. H . P i c k er i n g utworzy l listę 12 szczegółów po
wierzchni Księżyca, które można rozróżnić okiem nieuzbrojonym. Kolej
ność ustawiona jest według trudności dostrzegania. Listę otwiera krater 
Kopernik ze swą jasną okolicą. Dobre oko rozróżni Morze Oparów 
(Mare Vaporum) jako ciemną plamę (nr 7 na liście), a bardzo dobry 
w zrok dostrzeże slabe pociemnienie powierzchni w pobliżu Krateru 
Sacrobosco (nr 10 listy). Osoby o bardzo dobrym wzroku mogą również 
odróżnić ciemną powierzchnię (nr 11) nad brzegiem Morza Deszczu 
(Mare Imbrium) zalegającą w poprzek gór Apenin od strony Morza 
Oparów. Pickering stwierdza, że najlepsze wyniki w tego rodzaju obser
w acjach uzyskiwano podczas brzasku, albowiem w nocy blask Księżyca 
przeszkadza, a obserwacje podczas dnia nie ujawniają wielu szczegółów, 
ktć re są wówczas rozmyte. 

O obserwacjach powierzchni Księżyca okiem nieuzbrojonym dowia
dujemy się z dwóch ciekawych książek napisanych w I i w X wieku. 
Z nich to można sądzić, że selenografia zrobiła duży postęp na długo 
przed wprowadzeniem teleskopu. 

Autorem pierwszej z tych książek był pisarz grecki z epoki cesarstwa 
rzymskiego P l u t ar c h z Cheronei. Zył okolo 46-120 roku. Napisał 
ponad 60 prac o różnych zagadnieniach etyki, historii, literatury i nauki. 
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Jedna z jego książek o Księżycu nosi tytuł: "0 twarzy na tarczy Księ
życa". W niej to Plutarch w formie dialogu przedstawia różnorodność 
opmu na temat Księżyca oraz swój punkt widzenia na każdą z tych 
opinii. Książka ta nie zawiera strony technicznej obserwacji, jest to 
raczej rodzaj pracy literackiej, niemniej jednak wnosi wiele ciekawych 
myśli na temat Księżyca. Plutarch w swoich rozważaniach podobnie jak 
Ar i star c h z Sarnos (ok. 320-250 pne.) uważał Księżyc za drugą 

Ziemię. Przytaczał również zdanie Aristarcha, że średnica Księżyca jest 
zawarta między 19/60 (0,31) a 43/108 (0,39) średnicy Ziemi. Plutarch idąc 
dalei w swych rozważaniach zapewniał, że Księżyc pokryty jest górami 
i dolinami, wnioskując o tym na podstawie kształtów cieni. Wspomniał 
nawet o analogicznym efekcie jaki daje góra Athon w północnej Gre
cji (1935 m wysokości), która przy zachodzie słońca rzuca cień na 80 km 
przez Morze Egejskie, aż do wyspy Lemnos. Dialog o Księżycu po raz 
pierwszy opublikowano drukiem w 1509 roku z inicjatywy astronoma 
Jana Keplera. 

Na temat powierzchni Księżyca wysuwano przeróżne teorie. Jedna 
z nich sugerowała na przykład, że wszystkie szczegóły na Księżycu są 
tylko iluzjami. Inna (C l e ar c h u s a) głosiła, że Księżyc zachowuje się 

jak lustro, w którym Ziemia odbija swoje lądy i morza. J. A. M a d l er 
uważał, że górzystość terenów księżycowych sugerują Księżycowe Ape
niny, których nieregularne kształty można dostrzec gołym okiem T'Odczas 
pierwszej lub ostatniej kwadry. 

Innym autorem książki omawiającej selenografię bezlunetową był 
astronom arabski A l- H a i t h ,a m, lepiej znany jako A l h a z e n. Uro
dzony w Basra w Iraku około roku 965, jako mlody chłopiec wyjechal 
do Egiptu. Zmarł w Kairze w roku 1039 w Kairze. Byl słynnym autorem 
znanych komentarzy o A r y s t o t e l e s i e (384-322 pne.) i G a l e n i e 
(130-200) oraz innych książek o matematyce, optyce i astronomii. Jego 
książkę "0 naturze plam widocznych na Księżycu" znaliśmy do nie
dawna jedynie z trzynastowiecznej wzmianki, ale 40 lat temu odnale
ziono w miejskiej bibliotece w Aleksandrii jej rękopis. Pierwszy tekst 
tej książki opublikowany został w 1925 roku w przekładzie niemieckim 
Karola S c h o y a. 

Alhazen w swych rozważaniach wyrażal pogląd, że obserwowane na 
powierzchni Księżyca ciemne plamy, są utworzone z różnych materia
łów, o różnych zdolnościach odbijania światła słonecznego. O tej możli
wości wspomniał również Plutarch. Wywody Alhazena na temat po
wierzchni . Księżyca oparte były raczej na własnych teoriach optycznych 
niż na wzrokowych obserwacjach. Jednakże rozważania Plutarcha i Al
hazena były bodźcem późniejszych pokoleń astronomów w rozwoju 
nauki o Księżycu. 

(oprac. wg "Sky and Telescope", 1962, nr 6, str. 322) 
Jerzy Ulanowicz - PTMA Ostrowiec 

Dziurkowany katalog gwiazd 
\V związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem elektronicznych 

ma!:zyn matematycznych opracarwano w Stanach Zjednoczonych za ich 
pomo::ą katalog gwiazd w postaci dziurkowanych (perforowanych) kart 
nadających się do natychmiastowego użycia w odpowiedniej maszynie 
liczącej. W czasie tej pracy odkryto 100 błędów w innych, navvet naj
lepszych katalogach. 

A. Marks 
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N anometeory 
Za pomccą specjalnych pojem.ników-pulapek umieszczonych na samo

lotach wzlatujących na wysckcść 20 km ponad polamymi cbszerami 
Ziemi udało się uczonym amerykańskim zebrać pyl mikr:>meteor::;,wy 
unoszący się w atmosferze. Przy badaniu próbek pod mikroskopem elek
tronowym stwierdzono, że w pyle tym występuje ogromna ilość kuleczek 
o średnicy 0,0075 ~t. Ich skład chemiczny - żelazonikiel, wyraźnie wska
zuje na ich kosmiczne pochodzenie. Być może, że jest to pyl powstały 
z topiqcych się w atmcsferze większych meteoq·ów, bardziej prawdc-;:" 
dotne jest jednak to, że pochodzi on bezpośrednio z przestrzeni kosmicz
nej. Rzecz ciekawa, że ziarna te są mniejsze od długości fali <wiatla 
widzialnego toteż ciśnienie światła nie wywiera wpływu na ich ruch. 
Te najmniejsze ze znanych meteorów nazwano nanometeorami, gdyż 
0,001 ~t = lO - 9m nosi nazwę nanometra. Ilość ich jest około 100 OCO razy 
większa od ilości mikrometeorów o średnicy O, 2 ~t. 

KRONIKA PTMA 

Kopernikowskie rocznice 

A. Mark:; 

W roku 1963 zbiegły 
się dwie rocznice - 490 
urodzin i 420 śmierci 
wielkiego astronoma -

' Mikołaja Kopernika. Z 
okazji tych rocznic Od
dział PTMA w Ostrow
cu przeprowadził w ma
ju br. akcję upowszech
nienia w społeczeństwie 
znaczenia nauki Koper
nika, IDtóra niosła lu
dziom nie tylko prawdę 
o budowie Wszechświa
ta, ale i wsiDazywala na 
pozycję człowieka w Ko
smosie. środkiem do tej 
akcji były: zamieszczone 
w prasie artykuły, wy
głoszone przez radiowę
zeł huty i miasta poga
danki "Mikolaj Koper
nik - życie i dzielo" 
oraz urządzony w świe
tlicy Zakładowego Do
mu Kultury Kącik po
święcony upamiętnieniu 
tych rocznic, jak rów
nież WYgloszona poga
danka dla członków tu
tejszego Oddziału. 

J. Ulcnowicz -
PTMA Ostrowiec 

Fot. l. Kącik Kopernika w ZakladoWYffi Domu Kultury w Ostrowcu 
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W 490 rocznicę urodzin M. Kopernika Zarząd Oddziału PTMA w Bia
łej Podlaskiej zorganizował wieczornicę, na którą złoży l się odczyt "0 ży
ciu i twórczości Kopernika" wygloszony przez prezesa oddziału T. K a c z
m ark a. Następnie zostały wyświetlone filmy "Mikolaj Kopernik", "Ru
chy Ziemi", "Nasz uklad planetarny", po czym zebrani mieli możność 
obejrzenia wystawy zorganizowanej przez miejscowy Oddział i Biblio
tekę Powiatową. Wystawa obrazowala życie i twórczość M. Kopernika 
i trwała przez tydzień. Wieczornica odbyła się w sali Komitetu Pow. 
PZPR w Białej Podlaskiej. 

Wieczornicę tę prowadził członek zarządu o b. Piotr B i a l o u s. 
PTMA - Biala Podlaska 

KRONIKA ZALOBNA 

Zmarł prof. Antoni Barbaclti 

Dnia 3 września br. zmarł po ciężkiej chorobie prof. Antoni Bar
backi, niestrudzony popularyzator astronomii, który był jej praw
dziwym miłośnikiem. 

W swoich pamiętnikach zapytywał: "czy pokusiliśmy się o to, 
aby przekroczyć granicę bierności i jakimś czynem zadokumento
wać nasze miłośnictwo. Po prostu zmaterializować nasze zdolności 
i zostawić po sobie ślad ... ". Zyciem swoim i działalnością w Towa
rzystwie dal odpowiedź na to pytanie. Będąc współzałożycielem 
i pierwszym prezesem Oddziału PTMA w Nowym Sączu włożył 
wielkie zasługi w dzieło upowszechniania wiedzy. Jako obserwator, 
skupiwszy swoje zainteresowania głównie na Słońcu, byl niedo
ścigniony w jego obserwacjach. 

Towarzystwo nasze straciło w Jego osobie jednego z najżywot
niejszych i najczynniejszych Członków. 

Cześć Jego pamięci. 
!..--

PORADNIK OBSERWATORA 

Długość selenografiezna terminatora 

Obserwując powierzchnię Księżyca za pomocą lunety przekonujemy 
się, że najbardziej plastyc=ie przedstawiają się nam te formacje księ
życowe, obok których w chwili obserwacji przebiega granica światła 
i cienia, zwana terminatorem. Dzieje się to dlatego, ponieważ formacje 
położone w pobliżu terminatora są oświetlone przez Słońce z boku 
i wtedy cienie rzucane przez położone tam wzniesienia są najdłuższe. 
Terminator w ciągu doby przesuwa się wzdłuż równika księżycowego 
o 12°,15 i wraz z fazą Księżyca zmienia się jego długość selenograficzna. 
W czasie pierwszej i ostatniej kwadry, ale tylko przy zerowej libracji 
w długości, terminator dzieli tarczę Księżyca dokladnie na dwie polowy 
(wschodnią i zachodnią) i wówczas jego długość selenografiezna wy
nosi 0°,0. Natomiast podczas pełni długość selenografiezna terminatora 
wynosi -90°,0, a podczas nowiu +90°,0 (również tylko przy zerowej 
libracji w długości). 
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Aby więc planowo obserwować powierzchnię Księżyca, należy wie
dzieć, kiedy obok interesujących na1s formacji przebiegać będzie teJ:'mi
nator. Znając tzw. wiek Księżyca, czyli czas jaki upłynął od ostatniego 
nowiu, możemy za pomocą załączonej tabeli stosunkowo łatwo wyzna
czyć długość selenograficzną terminatora Oczywiście wartość otrzymana 
w ten sposób jest tylko przybliżona, ale dokładność ta dla celów milo
śniczych jest zupełnie wystarczająca. 

Wiek księ
życa (faza) 

d 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 

Przybliżona długość 
selenografiezna termi
natora przy zerowej 
libracji w długości 

o 
+75,6 
+69,5 
+53,4 
+47,3 
+41,2 
+35,1 
+30,0 
+22,8 
+ 16,7 
+ 10,6 + 4,5 
- 1,6 
- 7,7 
-13,8 

Wiek księ- 1 
życa (faza) l 

d 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
14,0 
14,5 
15,0 

Przybliżona długość 
selenografiezna termi
natora przy zerowej 
libracji w długości 

o 
-19,9 
--26,0 
-32,1 
-38,2 
-44,3 
-50,4 
-56,5 
- 62,6 
-68,7 
-74,8 
-80,9 
-87,0 
+86,9 

Chcemy naprzyklad wiedzieć, jakie kratery będzie można dobrze 
obserwować w dniu 23. X. 1963 r. o 20h. W tym celu z kalendarza 
astronomicznego dowiadujemy się kiedy będzie nów Księżyca, a w ty'm 
wypadku będzie to 17. X. o 13h 43m (CSE). Znając datę nowiu obliczamy 
wiek Księżyca (fazę), który w dniu 23. X. o 20h będzie wynosił 6d 6h 17m. 
Mając już te dane odczytujemy z tabeli odpowiednią wartość i w ten 
sposób dowi.adujemy się, że w dniu 23. X. o 20h długość selenografiezna 
terminatora wynosić będzie + 16°,7. Następnie na podstawie mapy Księ
życa z siatką współrzędnych selenograficznych ustalamy (mapa nie jest 
konieczna, gdy znamy współrzędne selenograficzne interesujących nas 
kraterów), że w dniu tym bardzo plastycznie będziemy widzieć następu
jące kratery: Manzinus, Mutus, Hommel, Pitiscus, Rabbi Lewi, Zagut, 
Catharina, Cyrillus, Theophilus, Plinius, Posidonius i Biirg. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ 

Wizerunki Kopernika na rycinie Tegazza 

Z okazji 400-setnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernik a w "War
szawskim Tygodniku Ilustrowanym" z 1873 r. reprodukowana jest inte
resująca rycina F. T e g a z z a, na ktÓirej znajdują się trzy wizerunki 
Kopernika. Na środku znajduje się portret Kopernika wykonany przez 
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A. Re g u l ski e g o, który jest podstawową częścią ryciny. Zaś dekora
cją tego portretu są dwa nagrobki Kopernika z jego wizerunkami, 
miejsce związane z jego urodzinami i śmiercią oraz medale bite na 
cześć naszego astronoma. 

Portret wykonany przez Regułskiego jest kopią portretu Kopernika 
wykonanego rzekomo w 1505 r . w Rzymie przez Rudolfa C u rad i, 
zwanego również G h i r l a n d aj o. Na portrecie tym widzimy młodego, 
trzydziestoletniego Kopernika, który ubrany jest w rplaszcz z peleryno
wym kołnierzem futrzanym i rozciętymi bramowanymi rękami. W pra
wej ręce Kopernik trzyma zwój papieru, a w lewej atrybut swego od
krycia: tarczę Słońca z orbitą Ziemi i orbitą Księżyca. Jak wiemy 
w latach 1496-1503 Kopernik przebywa! na studiach w Italii (wiosną 
1501 r. przyjechał na Warmię, aby jesienią tegoż roku ponownie wyje
chać do Italii), a w 1501 r. wyglasza słynny wyklad astronomiczny 
w rzymskim uniwersytecie Sapienzy. Jest więc możliwe, że w tym cza
sie Kopernik powwał malarzowi do tego portretu. Niemniej jednak 
można mieć zastrzeżenie do tego, bowiem na portrecie wykonanym 
w 1505 r. nie mógłby Kopernik mieć symbolu swego odkrycia, a także 
strój budzi duże wątpliwości. Być może jednak, że portret przypisywany 
Ghirlandajemu (znajduje się on w Anglii) jest tylko kopią właściwego 
portretu i kopista fantazyjnie dodał symbol systemu heliocentrycznego, 
ubierając przy tym astronoma w ten strój. 

Po lewej stronie portretu Regułskiego widzimy epitafium Kopernika 
w kościele św. ·Jana w Toruniu (znajduje się ono obok chrzcielnicy, 
w której chrzczony był Kopernik), ufundowane gdzieś w latach 1582-
1589 przez lekarza toruńskiego Melchiora Pyr n e s i u s a. Na nagrobku 
tym jest olejny portret Kopernika w ubiorze kanonickim i złożonymi 
do modlitwy rękoma . Obok Kopernika jest Chrystus na krzyżu , pod 
którym jest czaszka, a z tyłu na pólce sfera armillama i cyrkiel. Koper
nik modli się zwrotką religijnej ody Enasza Sylwiusza P i c c o l o m i
n i e g o (biskupa warmińskiego, a następnie papieża P i u s a II), którą 
umieszczono pod rękami astronoma. Slowa zwrotki są następujące: "Non 
parem Paulo gratio requiro (Veniam Petri neq posco, sed qua) In crucis 
ligno dederas Zetroni (Sedulus oro"). (Nie o tę łaskę jakąś dal Pawłowi, 
nie o Piotrowe błagam odpuszczenie. Lecz jakieś z krzyża udzielił ło
trowi - Daj przebaczenie). Pod wizerunkiem Pyrnesius polecił umie
ścić tablicę z napisem: "Nicolao Copernico Toruniensi, absolutae subti
litatis mathematico, apud exteros celeberrimo, ne in sua patria tanti viri 
periret memoria. Hoc monumenturn positum. Mor. Varmiae in suo 
Canonicatu anna 1543 die IV, aetatis LXXIII" (Mik<Olajowi Kopernikowi 
Toruńczykowi, niezrównanej biegłości matematykowi, aby tak wielkiego 
i wysławionego u obcych męża pamięć nie zaginęła, we własnej ojczyź
nie pomnik ten wystawiono. Umarl w Warmi w swej kanonii roku 1543, 
żyjąc lat 73 i 4 dni). Porpełniono błąd, bo Kopernik żyl tylko 70 lat 
i 94 dni. 

W 1733 r . rajca Torunia Jakub Kazimierz Rubin k o w ski polecił 
odnowić ten nagrobek, a przy tej okazji umieścił drugą tablicę z napi
sem: "A. D. 1733. A praenob J. C. Rubinkawski etc. super post Magistra 
Thorun. Restauratum ac renovatum. l Quem cernis, vivo retinet Coper
nicus ore, l Cui deceus eximium forma par fecit imago, l Os rubrum, 
pulorique oculi, pulcrique capilli, l Cultoque Apellaeas imitantis membra 
figuras. l Illium scrutanti similem, similemquqe docenti l Aspiceres, 
qualis fuerat, cum sidera jussit, l Et coelum eonstare loco. Terramque 
rotari l Finixit et in medio Mundi Titano locavit. l D. O. M. l Atque in 
ampliarem tanti viri gloriam l Obtulit et dedicavit idem qui restauravit" 
(Roku Pańskiego 1733. Od szlachetnego J. K. Rubinkowskiego rajcy 
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magistratu toruńskiego odnowiony i odświeżony. Ten, którego widzisz 
jest to Kopernik w żywym wyobrażeniu, którego obraz wiernie oddaje 
znakomitą jego postać. Twarz rumiana, piękne oczy i piękne włosy, 
kształtne członki naśLadujące figurę Apellesa. Widzisz go podobnym do 
badającego, podobnym do uczonego; Jakim był, kiedy gwiazdom i nie
bu kazał w miejscu stanąć. Ziemię w kolo się obracającą przedstawił, 
a w środku świata Słońce umieścił. Bogu Wszechmogącemu na cześć, 
a na chwalę większą mężowi takiej sławy, ofiarowal i poświęcił ten, 
który to odnowić kazał). Nad epitafium Kopernika widzimy wizerunek 
króla polskiego Jana O l b rac h t a, obok którego są herby Królestwa 
Folskiego i Prus. 

Po prawej stronie portretu Regułskiego widzimy epitafium Kopernika 
w katedrze we Fromborku, który ufundowała w 1735 r . kapitula from
borska. Nagrobek ten dziś znajduje się obok ołtarza głównego, a przed 
1746 r. umieszczony był nad miejscem, gdzie leżą doczesne szczątki 
Kopernika (przy ołtarzu św. Wenczeslawa, który był pod opieką Ko
pernika). Na nagrobku znajduje się olejny portret Kopernika, na którym 
ma on złożone ręce do modlitwy, a pod wizerunkiem tablica z napisem: 
"Nicolao Copernico Torunensi l Cathedralis hujus Ecclesiae Varmiensis l 
Olim Canonico l Astronoma Celeberrimo l Cujus Nomen et Gloria l 
Utrumque replevit orbem l Monumentrum hoc l In Fraterni amoris, 
aestimationisque l Tesseram l Praelati Canonici totumque l Varmiense 
Capitulurn l Posuere" (Mikołajowi Kopernikowi Toruńczykowi, katedry 
warmińskiej niegdyś kanonikowi, sławnemu astronomowi, którego imię 
i chwała na obu zasłynęła światach, pomnik ten jako świadectwo mi
łości braterskiej i szacunku, prałaci, kanonicy i kapitula warmińska 
wystawili). 

Pod epitafium toruńskim Tegazz umieścił fragment ulicy św. Anny 
w Toruniu (dziś ulica ta nosi imię Kopernika), a na pierwszym planie 
dom, w którym 1473 r . przyszedł na świat Kopernik. Zaś pod epitafium 
fromborskim umieszczona jest katedra we Fromborku (na pierwszym 
planie baszta Kopernika), w której 1543 r. zmarł wielki astronom. 

Na tej interesującej rycinie widzimy też medale wydane na cześć 
Kopernika w 1818 r. w Paryżu przez D uran d a i w 1830 r. przez 
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ciekawe jest to, że pierw
sze wydania tych medali zawierają błędy, 'które usunięto dopiero w dru
gich wydaniach. Na głównej stronie medalu Duranda jest popiersie 
Kopernika i napis: "Nicolaus Copernicus", zaś na odwrocie napis: "Na
tus l Torunii l in Prussia l An. MCCCCLXXIII l Obiit l An. MDXLIII". 
Dopiero A. K r z y ż a n o w s k i zwrócił Durandowi na to uwagę i ten 
wydal nowy me9.al z napisem: "Natus l An. MCCCCLXXIII l Torunii 
in Polonia l Casimiro IV l Jagellonide Regnante l Obiit l An. MDXLIII". 
Zaś w 1830 r. z okazji odsłonięcia pomnika Kopernika w Warszawie 
wydało medal Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Na stronie 
głównej tego medalu widzimy właśnie ten pomnik oraz napis: "Sta Sol", 
a na odwrocie pierwszego wydania medalu umieszczono napis: "Nicolao 
Copernico l Jagellonidum aevi l civi Polono l Alumna Accad. Cracov. l 
Immortalis gloriae l Societatis Regiae Varsav. l Decreto l Monumenturn 
necdum l perenne MDCCCXXX" (Mikołajowi Kopernikowi, z wieku 
Jagiellonów, obywatelowi Polakowi, uczniowi Akademii Krakowskiej, 
nieśmiertelnej chwały mężowi Towarzystwa Królewskiego dekretem, 
pomnik wiecznie trwały 1830). Na drugim wydaniu tego medalu znaj
duje się napis: "Nicolao Copernico l Polono l Societas Reg. Litter. Vars. l 
MDCCCXXX" (Mikołajowi Kopernikowi Polakowi Warszawskie Kró
lewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1830). 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 
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KALENDARZYK HISTORYCZNY 

29. X. 1656 r. urodził się w Haggerston pod Londynem Edmund 
H a 11 e y, aktywny i zaslu:Wny astronom angielski. Należał w młodo
ści do typu astronomów-ekspedycjonistów. Jako 20-letni student Uni
wersytetu Oxford ogłosił drukiem pracę o teorii ruchu planet. Bezpo
średnio potem WYprawił się na WYS!Pę św. Heleny, gdzie pomierzył po
łożenie gwiazd poludniowego firmamentu, wówczas jeszcze mało zba
danego. Rezultatem tej ekspedycji byl ogłoszony drukiem "Catalogus 
stellarum austral'ium" (1679). 

Badając magnetyzm ziemski dokonał w latach 1689-1700 pomiarów 
na poludnioWYch cyplach kontynentów Afryki i Ameryki, tworząc mapy 
deklinacji magnetycznej, tak ważne dla żeglarzy. 

W 1720 r. po śmierci F l a m s t e e d a zootal mianowany "astrono
mem królewskim" w obserwatorium w Gveenwich. Było to i jest nadal 
najWYższe stanowis~o w hierarchii astronomii angielskiej. Funkcje te 
spełniał do ~ońca życia tj. do 1742 r. Zmarł w wieku 86 lat. 

Opierając się na metodach mechaniki nieba, stworzonych przez współ
czesnego mu Isaaca N e w t o n a, obliczył orbity 20 komet, uwz,ględ
niają,c zakłócenia ·ruchu ze strony przyciągania planet. Wśród bada
nych obiektów rozeznał pierwszą periodyczną kometę, nazwaną później 
"kometą Halleya". Był to pierwszy dowód istnienia komet tego typu. 
1708 J- URANIA mik - 7 
Kometa Halleya okrąża Słońce raz na 76 lat i była już - jak się oka
zało - wielokrotnie obserwowana w przeszłości, także przez astrono
mów chińskich. Duże wrażenie w świecie astronomicznym wyw.arl po
wrót jej zapowiedziany na rok 1759. Byl to wielki tryumf mechaniki 
nieba. Halley już wówczas nie żył. 

J. Gadomski 

NOWOSCI WYDAWNICZE 

William K e 11 o g g i Carl S a g a n: Atmosfery Marsa i Venery. Mo
skwa 1962 str. 268, cena zl 9,20. 

Tłumaczenie z języUm angielskiego. Tytuł oryginalny: The atmosphe
res of Mars and Venus. Książka poświęcona jest najnowszym danym 
zebranym w ostatnich latach, o atmosferach naszych najbliższych sąsia
dów, a więc planet Marsa i Wenus. Autorzy szczegółowo omawiają 
i dyskutują . dostępne dane zebrane wizualnie, fotog,raficznie i radiowo 
z . wymienionych planet. Dyskutowane są również szczegółowo programy 
obserwacyjne, które będą realizowane w przyszłości. Podkreślona jest 
olbrzymia rola jaką spełnią sondy kosmiczne w poznaniu układu sło
necznego. 

W uzupełnieniu tej książki znaleźć można kilka oryginalnych prac 
takich autorów jalk: A. G. Wilson, K . W. Tombo, J. Strong, 
D. L. Kap l a n i inni. Prace te dotyczą taJkich zagadnień jak: spektro
skopia w podczerwieni; radiolokacja; teoria cyrkulacji atmosfer i ich 
zmian dla opisania warunków klimatycznych na planetach; pierwszych 
lotów na Marsa i Wenus itd. 

Książka ta winna zainteresować wszystkich, którzy interesują się 
przyrodą bliskich nam planet. Znaleźć w niej można szereg noWYch 
danych o atmosferach Marsa i Wenus. Pamiętać o niej winni milośnicy 
~Jstronomii i wykorzystać przytoczone w niej fakty przy popularyzaCJi 
astronomii. 
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Sydney C h a p m a n: "Międzynarodowy Rok Geofizyczny". PWN War
szawa 1962 str. 159, cena zl 25. 

Książka tłumaczona z języka angielskiego. Tytuł oryginału: Sydney 
C h a p m a n: "IGY-Year of discovery". Książka Sydneya Chapmana jest 
informatorem o badaniach i odkryciach naukowych przeprowadzonych 
w czasie trwania Międzynarodowego Roku Geofizycznego. 

W specjalny sposób, przy każdej okazji, autor podkreśla wszystkie 
zagadnienia dotyczące Ziemi i Słońca. Czytając tę ksiąiJkę, dochodzi się 
do wniosku, że poświęcona jest ona z małymi wyjątkami wyłącznie 
Ziemi i Słońcu. Na szczególną uwagę zasługuje jasny i zrozumiały styl, 
jak również popularyzatorski sposób przekazywania wiadomości i faktów. 

Ostatni rozdział tej ksią:bki stanowi uzupełnienie mówiące o wkładzie 
polskich uczonych do prac i osiągnięć ogólnych Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego. Ro:z,dzial ten jest napisany przez prof. dr Stefana M a n
czar ski e g o sekretarm naukowego Komisji MGR przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. 

Książkę tę powinien przeczytać każdy milośnik astronomii. P o jej 
przeczytaniu korelacja zjawisk odbywających się na Słońcu i Ziemi bę
dzie nam bliższa i w pełni zrozumiała. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 
październik 1963 r. 

B. Krygier 

W tym miesiącu przypada okres dobrej widoczności Merkurego, któ
rego odnajdziemy nad ranem jako dość jasną gwiazdę świecącą nad 
wschodnim horyzontem. W ciągu miesiąca jasność Merkurego wzra ta 
od O do -1 wielkości gwiazdowej. 

Wenus i Mars przebywają zbyt blisko Słońca na niebie i są prak
tycznie niewidoczne. Niewidoczny jest też Neptun i Pluton. 

Pięknym obiektem dla obserwacji jest natomiast Jowisz, świecący 
jasno w gwiazdozbiorze Ryb. Przez niewielką lunetę lub dobrą lornetkę 
możemy Śledzić przebieg ciekawych zjawisk w układzie czterech gali
leuszowych księżyców Jowism. Dokładne momenty tych zjawisk podane 
są w odpowiednim dniu. 

Saturn widoczny jest w gwiazdozbiorze Koziorożca i zachodzi . okołJ 
północy. Uran wschodzi nad ranem wraz z gwiazdozbiorem Lwa; można 
go odnaleźć przez lunetę. 

Przez większe lunety możemy też cal~ noc obserwować dwie plane
toidy około lO wielkości gwiazdowej: Harmonię w gwiazdozbiorze Wie
loryba i Fortunę w gwiazdozbiorze Barana. W tym miesiącu przypadajq 
opozycje obydwu planetek. 

1<1 W pobliżu Jowisza nie widzimy jego księżyca 2, który ukryty był 
początkowo w cieniu planety, a potem za jej tarczą i ukaże się znowu 
o 201135111. 

3d Nad ranem na tarczy Jowisza pojawia się o 3h44m cień jego 
l księżyca. Sam księżyc l znajduje się blisko brzegu tarczy planety, 
zetknie się z nią o 3h54m i zniknie na jej tle; do wschodu Słońca w Pol
sce będzie już niewidoczny. Tego dnia o 13h Jowisz będzie w nie\'.ri
docznym złączeniu z Księżycem . 

3/4d Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca 
Jowisza. Księżyc ten o lh5m.l zniknie nagle w cieniu planety bardzo 
blisko jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą), a o 31124111 
ukaże się spoza tarczy Jowisza. 

4tldh Niewidoczne zlączenie Marsa z Neptunem. O 511 nastąpi też 
bliskie złączenie Marsa z gwia:z,dą 3 wielkości, alfa Wagi. 
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4/5 Obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Cień pojawi się na tarczy planety o 22hl3m, a księżyc l znik
nie na jej tle o 22h2Qm; cień zakończy swą wędrówkę o 24h25"1, a księ
życ l opuści tarczę Jowisza o 24h3Qm. 

5dl9h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt 
tego odchylenia wynosi 18°). Tego dnia wieczorem obserwujemy 
o 19h33m.8 początek zaćmienia l księżyca Jowisza, a o 2lh5Qm koniec 
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety. 

5/6cl O 11154m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 3 księżyca, 
a sam księżyc 3 znika na tle tarczy planety o 21121111. 

7cl Tym razem o 2hl6m na tarczy Jowisza ukazuje się cień 2 księ
życa, a sam księżyc 2 rozpoczyna o 2h24m wędrówkę na tle tarczy pla
nety. Tego też dnia o 13h Jowisz znajdzie się najbliżej Ziemi w odle
głości około 591 milionów km. 

8dl2h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem. Wieczorem obserwu
jemy zaćmienie 2 księżyca Jowisza: początek o 2Qh25m.6, koniec 
o 221154111.0. Księżyc 2 zarówno zniknie jak i pojawi się z cienia planety 
bardzo blisko brzegu jej tarczy. 

11t12h57m Za tarczą Jowisza kryje się jego księżyc l. 
11/ 12<1 Na tle tarczy Jowisza przechodzi księżyc l i jego cień . Księ

życ l zetknie się z brzegiem tarczy planety o 24h3m, a jego cień pojawi 
się na niej o 24h8m. Zwróćmy uwagę, że po opozycji Jowisza zmieniła 
się kolejność w przebiegu zjawiska: najpierw rozpoczyna przejście sam 
księżyc, a potem pojawia się na tarczy planety jego cień. Księżyc l koń
czy swoje przejście na tle tarczy Jowisza o 2hl3m, a jego cień schodzi 
z niej o 2h2Qm. 

12<1 Tej nocy nastąpi początek zakrycia i koniec zaćmienia l księ
życa Jowisza. Księżyc ten ukryje się za tarczą planety o 2lh22m, a po
jawi się nagle z jej cienia o 23h41m.2, blisko prawego brzegu tarczy 
planety (patrząc przez lunetę odwracającą). 

13dl9h Uran w niewidocznym złączeniu z Księżycem. Wieczorem na 
tarczy Jowisza dostrzegamy plamkę cienia jego l księżyca. Sam księ
życ jest niewidoczny na tle tarczy planety i ukaże się o 20h39m; jego 
cień schodzi z tarczy Jowisza o 20h49111. 

15/16<1 O 22h4lm księżyc 2 Jowisza kryje się za tarczą planety, by po 
przejściu poza nią ukazać się nagle z cienia Jowisza blisko brzegu jego 
tarczy o lh3Qm.5. 

16d6h Merkury w złączeniu z Księżycem. Rankiem nad wschodnim 
horyzontem obserwujemy Merkurego pod wąskim sierpem Księżyca bli
skiego nowiu. 

17<1 Wieczorem widzimy na tarczy Jowisza plamkę cienia jego 2 księ
życa. Sam . księżyc 2, niewidoczny na tle tarczy, ukaże się o 2Qh7m , 
a jego cień opuści tarczę planety o 2Qh39m. 

18dl5h Wenus w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
19d Nad ranem po tarczy Jowisza wędruje cień jego l księżyca. Po

jawił się on o 2h3m, a sam księżyc l jest już niewidoczny na tle tarczy 
planety o lh47lll. Tego dnia o 7h Księżyc w niewidocznym złączeniu 
z Neptunem. 

19/2Qcl Księżyc l Jowisza kryje się za tarczą planety o 23h6m, a po
jawia się nagle z jej cienia o lh36m.l. 

2Qd5h Niewidoczne zlączenie Marsa z Księżycem. Tej nocy na tle 
tarczy Jowisza znowu wędruje księżyc l i jego cień. Księżyc l rozpo
czyna swoje przejście o 2Qhl3m, jego cień o 20h32m; księżyc kończy wę
drówkę o 22h23m, a jego cień o 22h44m. 

2ldl6h Saturn nieruchomy w rektascensji. Tego dnia przypada też 
maksimum aktywności meteoTów z roju Orionidów. Radiant meteorów 
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leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 6h24m, dekl. + 15°. W tym roku warunki obserwacji Orionidów 
są bardzo dobre. Tego wieczora obserwujemy też koniec zaćmienia 
l księżyca Jowisza; księżyc ten o 20h4m.9 ukaże się nagle z cienia pla
nety blisko prawego brzegu jej tarczy. 

22123d O Oh55m księżyc 2 Jowisza kryje się za tarczą planety, prze
chodzi poza nią i ukazuje się nagle z jej cienia o 4h7m.2. 

23/24d Podobne zjawisko obserwujemy tej nocy w przypadku księ
życa 3. Kryje się on za tarczą Jowisza o 221135m i ukazuje nagle z cie
nia planety o 2h44m.9. 

24d O 5h Wenus w bliskim złączeniu z gwiazdą 3 wielkości, alfa Wagi, 
a o 19h w złączeniu z Neptunem. Wieczorem na tle tarczy Jowisza wę
druje księżyc 2 i jego cień. Księżyc 2 rozpoczyna swoje przejście 
o 191159m, a jego cień pojawia się na tarczy planety o 20h49m; księżyc 
ukazuje się znowu o 22h22m, a jego cień schodzi z tarczy Jowisza 
o 23hl6m. 

26d2lh Saturn w złączeniu z Księżycem. 

26/27d Księżyc l Jowisza kryje się za tarczą planety o 24h50m, a uka
zuje się znowu z cienia Jowisza o 3h31m.2. 

27/2Bd Księżyc l i jego cień znów wędrują po tarczy Jowisza. Księ
życ l zetknie się z brzegiem tarczy o 211157m, a jego cień pojawi się na 
niej o 221127m; księżyc \ffi:aże się znowu o 24hBm, a jego cień będzie 
jeszcze widoczny o 24h39m. 

28<1 Tej nocy księżyc l Jowisza przechodzi poza tarczą planety. Po
czątek zakrycia nastąpi o 19hl7m, a koniec zaćmienia o 22hOm.o. 

29Ll Wieczorem kolo Jowisza nie widzimy jego l księżyca, bo prze
chodzi on na tle tarczy planety i ukaże się o 1Bh34m. Natomiast widać 
plamkę cienia tego księżyca na tarczy Jowisza; cień widoczny jest do 
19h7m. 

30d1Bh Jowisz w zlączeniu z Księżycem. 
30/3ld O 11135m kryje się za brzegiem tarczy Jowisza jego księżyc 3 

i do wschodu Słońca w Polsce już nie będzie widoczny. 
3ldX/ldXI Obserwujemy wędrówkę księżyca 2 i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpoczyna swoje przejście o 22hl5m, jego 
cień pojawia się o 23h25m; księżyc 2 ukazuje się znowu o Oh39m, a jego 
cień opuszcza tarczę planety o lb52m. 

Minima Algola (beta Perseusza): październik 10d3h55m, 13dOh40m, 
15d2lh30m, 1Bdl8h20m, 30d5h30m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

Data 
1963 

IX 28 
X B 

18 
28 

XI 7 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 

od Słońca od Ziemi od Słońca l od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km 
0.722 107.9 1.701 254.3 1.515 226.4 2.199 328.8 
0.723 lOB. l 1.683 251.5 1.502 224.5 2.230 333.4 
0.724 108.3 1.660 248.2 1.489 222.5 2.257 337.4 
0.726 108.5 1.633 244.1 1.476 220.6 2.280 340.9 
0.727 108.7 1.602 239.5 1.463 218.8 2.300 343.8 
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Październik 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

IX. 28 
X. 8 

18 
28 

IX.28 
X. 8 

18 
28 

IX. 18 
X. 8 

28 

1
11 

czasu l Warszawa 
środk. -europ. 

a. l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm 
11 25 
11 49 
12 46 
13 48 

o + 3.2 
+ 2.9 
- 2.9 
- 9.9 

hm 
4 20 
4 06 
4 52 
5 53 

hm 
16 50 
16 32 
16 22 
16 07 

widoczny rankiem nad wschodnim 
horyzontem (około -0.5 wielk. gw.). 

14 32 
14 59 
15 28 
15 58 

MARS 
-15.3 
-17.4 
-19.4 
-21.1 

9 06 
9 06 
9 07 
9 10 

18 18 
17 53 
17 30 
17 09 

Przebywa w gwiazdozbiorze Wagi, 
zachodzi o zmierzchu. Praktycznie 
niewidoczny. 

SATURN 

1
2121 1 -16.8,1641 
2118 -17.0 1520 
2117 -17.1 1403 l 

140 
o 17 

22 53 

l h czasu 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l wsch. l zach. 

hm 
12 46 
13 32 
14 19 
15 08 

WENUS 
o 

- 3.6 
- 8.6 
-13.3 
-17.4 

h m 
6 16 
6 48 
7 22 
7 56 

Niewidoczna. 

JOWISZ 
l o l l +4.7 17 46 
o 56 ! +4.2 17 03 o 51 +3.7 16 22 
046 +32 1541 

• 

h m 
18 36 
17 16 
16 58 
16 44 

6 36 
5 49 
5 02 
4 15 

Widoczny przez ca!ą noc w gwia
zdozbiorze Ryb, jako jasna gwia
zda -2.5 wielkości. 

lO 35 
10 40 
lO 42 

URAN 

l
+ 9.7 1 + 9.2 + 8.9 

3 34 117 14 
2 23 15 57 
l 11 14 41 

Widoczny w pierwszej polowie no- Widoczny pod koniec nocy w gwia-
cy w gwiazdozbiorze Koziorożca zdozbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 
(+0.7 wielk. gwiazd.). 

a. l o Iw połud. 

NEPTUN 

h m o hm 
IX. 20 14 47.1 -1418' 14 28 
X. 10 14 49.5 -14 30 13 12 

30 14 52.4 -1443 1144 
Niewidoczny. 

Planetoida 40 HARMONIA 
IX. 28 117.5 - O 10 O 30 
X. 8 l 08.3 - l 08 23 40 

18 058.7 -157 2248 
28 o 50.2 - 2 29 22 00 

XI. 7 O 43.8 - 2 39 21 14 

Około 10.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
ca!ą noc w gwiazdozbiorze Wielo
ryba. Opozycja 11 pa:Mziernika. 

a. l a l w pclud. 

PLUTON 

h m s 
11 14 14 
1118 26 
11 20 40 

Niewidoczny. 

+19 ~1~9 l 
+19 02.3 l 
+18 55.6 

h m 
10 58 

9 42 
8 26 

Planetoida 19 FORTUNA 
2 40.7 +15 57 l 53 
2 36.9 +15 31 l 09 
2 30.2 +14 48 o 23 
2 21.7 +13 54 23 32 
2 12.8 +12 58 22 43 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
ca!ą noc w gwiazdozbiorze Barana. 
Opozycja 31 pa:tdziernika. 

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



Październik 1963 r . S ŁO ŃCE 

l h czasu l 
Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rze3zów Białystok • 

Data środk.-europ. l 
l 

r. czasu a l ~ wsch . • zac h. wsc!J. -za~h . w o,c h. zach .. wsch. z~ch. wsch. / ~;;;,~ wsc h. 7a~ w~ch . / zach . w,;;·. zac.,. l 

mlhm l olhm / hm,hm l hmlhm J :, m hm hm,hm/!1m,hm , hm,hm hmlhm hm l 
IX 28+ 9.01215-1.6 557 11748 547 1728 547 1738 541 1730 535 1726 530 1723 527 1718 523 1712: 
X 8+12.112551- 5.5,614

1
1724 604 17161602 ' 1716 559 1705 550 / 1705 ~ 547 / 1659, 542 16561 540 1650

1 

18,+14.61328- 9.'> 634 17011 622 16~3 619 1654 619 1641,606 1644; 603 1637/ 558 1626! 558 - 16251 
28+16.11401-12.8/652 16 39 640 1633. 636 1634 638 1619,622 , 16251622 1617 . 615 1617,617 1606, 

XI 7l+16.3j1445j-16.0l712 : 1620l658
1

J614l653 / 1617 658 / 1559 639 i 1608 641 : 1658l 6:'!1 ; 1600/636
1

1545j 

Dat a 

X l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

1h czasu 
środk.·europ. 1 Warszawa 

-a-, -~-jwsch. J zach. 

. l 
hm / o hm , hm 
2241 , -12.51705 239 
2336. - 7.51728 402 
031 1-2.017501 526 
l 26 + 3.7 18 12 6 52 
2 23 , + 9.2 18 391 8 18 
3 20 +14.1 19 08 9 44 
4 !9 t +18.2119 46 II 06 
5 201 +20.9 20 3212 24 
6 20 +22.4 21 28,13 26 
7 201 +22.4 22 33,14 17 

Data 

Xll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

KSIĘ ZYC 

l h czasu l h czasu l Warszawa 
środ'<.·europ. l Data środk.·europ. l Warszawa 

-a---~--~- lwsch. zach. 

hm l o hm /hm 
8 17 +21.1 23 41 14 E8 
912 +187 - 1529 

lO 04. +15.5 O 53 15 54 
10 53 +11.5 2 04 16 14 
11 40 ' + 7.2 3 15 16 ·~3 
1226 + 2.6 4231650 
1310-2.1 5311707 
1355-6.6 6~91725 
14 40 -10.9 7 45 17 45 
1526-14.7 8511808 

l l 

a l ; lw~cr .jzacb. 

hm / o l"m /hm 
X21 1613-17.9 9561835 

22 17 02 -20.410 591910 
23 l75;l l -22.111158.195 
241845-22.712492045 
25 19 38 , -22.'l 13 33 2146 
26 20 32 -20.8:14 10 22 E6 
27 21 25 -18.1,14 40 -
28 22 19, -14.5 15 051 o 11 
29 23 13 - 9.9 15 29 l 31 
30 0061-4.7,1550 253 
31 l 01

1 
+ 1.0 16 t2 j 4 18 

Fazy Księżyca: 

Pierwsza kw. 
Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pier'\'Sza kw. 
Pełn :.1 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. X 416 
Najw. X 20 3 

d h 

IX 26 l 
X 3 6 
X 9 20 
X 17 14 
X 25 18 

XI l 15 

1

1 
Srednica 
tarczy 

33~2 
29.4 

c: 
::c 
:;.:. 
L: 
...... 
:;.:. 

"" co 
-'1 
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ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Podłaska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Kilińskiego 1, Za
kład Fizyki Akademii Medycznej, 
teł. 5591, wn. 61. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

Frombork - ul. Katedralna 21. Sekre
tariat: Wt. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, teł. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lo-go Lutego 24 (w biu
rach PLO). 

Gliwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląska l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, teł. Zabrze 33-01, 
wn. 155. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 2Q-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, I p. Se
kretariat: Pon. Czw. godz. 18-20. 

Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - uL Traugutta 18, pok. 412 
tel. 25Q-02. Sekretariat: Pon. godz. 
18-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
teł. 8Q-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., 
tel. 24-74 (W. Radziwinowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3, 
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. Se
kretariat: godz. 16-18. 

Ostrowiec Swiętokrzysk! - Al. l-go 
Maja II p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. Wł. Jagielly 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Pol!technik1 Szcze
cińskiej) teł. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. Kościuszki 10, 
m. 3, te!. 25-86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godz. 18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wrocław - ul. Piotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), teł. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
J<:drzejów - Rynek 8, teł. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonic-znie na umówiony ter
min. 

Kraków - Oddział organizuje w sal! 
odczytowej przy ul. Solskiego 30 
III p. w każdy poniedziałek zaję
cia wg programu: 1-szy ponie
działek m-ea - "Wieczór nowo
śal astl'IOilomic-znych", 2 1 4-ty -
wybrane zagadnienia z astronomii 
(odczyt), 3-ct - zebranie sekcji 
instrumentalnej. Sekcja obserwa
cyjna w pierwszy czwartek 
m-ea o godz. 18. 

Lódź - Zebrania sekcji w czwartek 
o godz. 19-21. Prelekcje, pokaa:y 
teleskopowe i przeglądy filmów 
oświatowych wg informacji w se
kretariacie i wg komunikatów 
w prasie. 

Poznań - PUbl!czne pokazy nieba 
w każdy bezchmurny wieczór 
wtorkowy i czwartkowy na tere
nie dostrzegalni PTMA w Parku 
im. Kasprzaka. 

Wrocław - Planetarium na terenie 
Hali Ludowej organizuje pokazy 
dla wycieczek po uprzednim zgło
szeniu w sekretariacie Oddziału. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 

Red. nacz.: A. Wróblewski. Sekr. Red.: G. Sitarski, Red. techn.: A. Clchowicz. 
Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Rada Redakcyjna: Wł. Zonn 
(przew.), J. Gadomski, J. Mergentaler, A. Piaskorwski, K. Rudnicki, K. Serkowski, 
A. Słowik, A. Woszczyk. Wydawca: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, 
Zarząd Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena 
l egz. 6 zł, dla Członków PTMA - w ramach składki: 60 zł rocznie. Druk: Krakow
ska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l. - Zam. 1708. - Nakład 3.300 egz. 
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URANIA 
MIESIĘCZNIK fOLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MIŁOŚNIKDW ASTRONOMil 

ROK XXXIV LISTOPAD 1983 Nr 11 

Spis treści 

Artykuły: Fritz Zwicky Pochód 
w prL~Slr~eń w~wnętuną i .lewnętrzną. Bro
nisław Kuchowicz - Czyżby gwiazdy o gę
stości jądra atomowego? 

Kronika: XI Zjazd Folskiego Towarzy
stwa Astronon11::znego. - Radwwe promie
niowanie Jowisza i jego pierścienie Van 
Allena. - Para wodna na Marsie. - Odle
głości gromad gwiazd. - Pierwsza pozosl<>
lość po wybuchu Supernowej pozagalaktycz
nej. -Aktywność Słońca w 20-tym cyklu. -
Mare Copernicanum. 

Obserwacje: Pierwsze plamy 20 cyklu 
aktywno.:;ci Srońca. 

z historii astronomii polsklej: Jak Ko
pernik p1sat swe nazwisko. - Swia<.leclwo 
Melanchtona o narodowości polc.kiej Ko
pernika. 

To l owo: Ciekawostki z dziejów kalen
dar~a zydowskiego. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKLADCE: 

Pierwsza strona okładki: Fotografia Jo
wisza wykonana w świetle czerwonym za 
pomocą 5-metrowego teleskopu na Mt. Falo
mar. Blisko górnego brregu tarczy planety 
widać plamkę cienia jednego z księżycow 
Jowisza (sam księżyc widoczny j.est w pra
wym górnym rogu zdjęcia). 

Druga strona okładki: Mikołaj Kopernik 
według drzeworytu W. Strażyńskiej. Drze
woryt ten wykonany został na podstawie 
portretu A. Regulskiego, który jest kopią 
wizerunku Kopernika wykonanego rzekomo 
w 1505 r. w Rzymie przez Rudolfa Curadi, 
zwanego Ghirlandajo. Pod portretem wiel
kiego astronoma Wid imy fas~imile jego pod. 
pisu: "Nicolaus Copernicus" (według listu 
Kopernika do biskupa Dantyszka z 1537 r. 

Trzecia strona okładki: Karta tytułowa 
dzieła Apianusa pt. "Instrumentum prtmt 
mobtlts" (Norymberga 1534). Dzieło to Retyk 
ofiarowal Kopernikowi i u dołu widzimy je
go dedykację: "Clarisstmo vtro D. Doctori 
Ntcolao Copernico, D. praeceptort suo 
G. Joachimus Rheticus d. d." 

Czwarta strona okładki: Fotografia Jowi
sza wykonana 5-metrowym teleskopem 
w świetle niebieskim. Widać wyraźnie wielką 
"czerwoną plamę", której zarysy ledwo są 
widoczne na zdjęciu wykonanym w świetle 

Otwieramy ten numer arty
kułem znakomitego specjalisty 
prof. F. ZWICKY'EGO. Autor 
przedstawia swój pogląd na 
program dalszej penetracji 
przez człowieka przestrzeni ko
smicznej i ciał niebieskich 
oraz przestrzeni "wewnętrz

nej" - wnętrza Ziemi. Auto
rytet autora każe nam wierzyć, l 
że przedstawione projekty, na
wet te, które zdają się być wy
jęte z literatury fantastyczno
naukowej, mogą zostać zreali
zowane przy odpowiednim 
zespoleniu wysilków ludzkości. 

Mgr B. KUCHOWTCZ opi
suje jedno z najnowszych za
gadnień astrofizycznych 
problem supergęstych gwiazd 
hiperonowych. Dla zrozumie
nia tego pasjonującego probl~
mu potrzeba niestety vewnej 
znajomości fizyki jąd1·owej 

i fizyki cząstek elementan,ych. 
Niestety nawet krótki wyja
śniający wstęp fizyczny mu
sialby zająć co najmniej kil
kana.~cie stron Uranii. Czytel
nikom, którzy napotkają na 
trudności przy czytaniu tego 
artykułu radzimy więć sięgnąć 
np. do popularnej książki Nu
wożyłowa "Cząstki elementar
ne" (PWN, Warszawa) lub do 

popularnych aTtykulów z tej / 
dziedziny. 

Dr K. RUDNICKI podaje 
sprawozdanie z ostatniego zjez
d u Folskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Poza ćym 

w numerze, jak zwykle, "killca 
innych aktualności. 

czerwonym (patrz pierwsza strona okładki). '----------------



258 URANIA 

FRITZ ZWICKY - P a s a d e n a (USA) *) 

POCHOD W PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ 

Z arówno naukowcy jak i przeciętni ludzie zadają często pyta
nie: dlaczego dążymy do podboju kosmosu i wnętrza ziemi? 

Uczeni amerykańscy zadają sobie również inne, kŁopotliwe py
tanie: dlaczego zostali oni wyprzedzeni przez Związek Rad21iecki 
w dziedzinie podróży kosmicznej? · 

Dr Edwat'd T e 11 er (ZI11any z prac nad bombą H) powiedział 
ostatn1o, że brak wyoba:'aźni ,i zbyt materialne podejście do 
sprawy 1otów kosmicznych dopmw:adziło do p~ażki Stanów 
Zjednoczonych na tym polu. Je:źleli dotąd wiele rzeczy posz1o na 
marrne, czy to w życiu posz,crególnych ludzi, czy też w życiu 
całyeh społeczeństw, to stalo się to dlatego, że zarówno małe 
jak większe przedsięwzięcia ludzkie pozbawione były koordy
nacji, brakowało im ogólnego pLanu i szerszyeh horyzontów. 
Weszliśmy w wiek lotnictwa pozbawieni reałnego poglądu 

na to, co może nastąpić. Jednocześnie z samolotem żywiołowo 
rozwijało się radio i łączność. Rozwoju tego nikt nie planował 
i nie uwzględniał jego technicznych i socjologicznych aspektów. 
W dziedzinie technikli łączności bŁąd w zaplanowaniu modulacji, 
amplitudy, częstot.liwości, fazy, polaryzacji i innych parame
trów fal radiowych powodowal niesłychany chaos w odb'Lorze, 
którego przyczyną by1o przemieszanie kanałów pracy radio
stacji; niejednokrotnie prowadziŁo to nawet do kosztownych 
p110cesów sądowych. 

Em atomowa zaczęła się również niechlubnie. Naukowcy, 
ludzie na pozór mądrzy, namówili prezydenta Trumana do uży
cia w wojnie bomb atomowych, które jak wiadomo zmiotły 
z powierzehni ziemi Hiroszimę i NagaJSaki, dwa wielkie miasta 
wraz z tysi~cami ieh mieszkańców. Ten godny pożałowania fakt 
wywarł destrukcyjny wpływ na wysHki wszY1Stkich ludzi do
brej woli w kierunku ułorenia polmjowych s~osunków między 
rasami i narodami świata. 

*) Profesor fizyki teoretycznej i astmfizyki Kalifornijskiego Instytutu 
Technologii, wieloletni doradca naukOIWY Zakładu Techniki Rakietowej 
w Kalifornii (usunięty ostatnio z tego stanowiska z powodu swych po
glądów filozoficznych), doktor Fritz Z w i ck y jest jednocześnie autorem 
podstawowych prac w dziedzinie astronomii pozagalakty-cznej, astrofi
zyki, metodologii badań naukowych (jest twórcą tzw. metody morfolo
gicznej), posiadaczem wielu patentów w dziedzinie techniki rakietowej, 
znanym działaczem polmjowo-humanitarnym i wybitnym patriotą szwaj
cavskim (mimo wieloletniego pobytu w USA odmawia przyjęcia obywa
telstwa amerykańskiego). Zamieszcro111y tutaj artykuł został przetłuma
CZOIIlY za zgodą autora z monografii Zwi·cky'ego: "Morfology of Pro
pulsive Power", Pasadena, California 1962. 
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Obecnie stoimy u progu ery lotów kosmicznych. To, oo się 
dzieje, wcale nie wskazuje, aby rozwój budowy rakiet, wiedzy 
o materiałach pędnych i lotach kosmicznych kierowany był 
przez ludzi wybitnych, o dużej wiedzy technicznej i dojrzałym 
światopoglądzie, lub aby przynajmniej znajdowal się pod ich 
wpływem. W dodatku ciągle jeszcze ponosimy skutki błędów 
przeszlości. Badania nad rakietami zaczęły się przecież w isto
cie dopiero podczas drugiej wojny światowej i to militarne 
piętno ciąży nad nimi do chwili obecnej. W konsekwencji 
utrudniona jest współpraca między wolnymi ludźmi i wolnymi 
narodami. Wiele wysiłków na wielką skalę będą musieli podj.ąć 
odważni i mądrzy ludzie, żeby uniknąć kontynuowania daw
nych błędów, aby nie wkraczać w wiek atomowy jako niedo
uczeni, samolubni idioci. 

Do osiągnięcia współpracy potrzebny będzie nie tylko pokój 
.między narodami, ale i bardziej efektywne planowanie ogólne, 
edukacja i wynalazczość. Sprawę obrony pokoju pozostawimy 
politykom, wystarczy tu powiedzieć, że stanowi ona główną 
osłonę przeciwko wszelkim silom rozkładu, przeciwko tym, 
którzy stoją na drodze do triumfu wolności i człowieka. Ni
niejszy artykuł będzie dotyczył zawężonego problemu zapla
nowania technicznej strony odkrycia, zbadania i przystosowania 
dla ludzkich potrzeb przestrzeni i ciał systemu słonecznego. 

Rozróżniamy umownie: przestrzeń zewnętrzną i przestrzei1 
wewnętrzną. Przez tę p:ilrwszą rozumiemy przestrzeń poza
ziemską, międzyplanetarną, międzygwiezdną i międzygalaktycz
ną. Pojęcie przestrzeni wewnętrznej obejmuje zarówno wnętrze 
Ziemi jak i głębiny oceanów. 

Sukces ludzkiej ekspansji w rejony położone powyżej i po
niżej powierzchni ziemi wymaga: 

a) dokładnego zbadania i przeanalizowania wszelkich wła
sności materii znajdującej się w przestrzeni zewnętrznej i we
wnętrznej; 

b) jasnego sformułowania celów, które zamierzamy osiągnąć; 
c) wynalezienia i skonstruowania maszyn, przy pomocy któ

rych moglibyśmy odbyć podróże kosmiczne i wyprawy w głąb 
naszego g1obu; 

d) zrealizowania podróży, spenetrowania, zbadania, wyko
rzystania czy nawet skolonizowania obu przestrzeni. 

Badanie przestrL'leni zewnętrznej przez tysiące lat stanowiło 
wyłączną domenę astronomów. Od razu nasuwają się tutaj 
trzy wielkie nazwiska. A r y s t a r c h z Sarnos (320-250 
p. n. e.), jasno zdawal sobie sprawę z tego, że słońce i planety 
są ciałami zawieszonymi w przestrzeni. Wraz z H i p p ar c h e m 
(około 160-125 p. n. e.) wskazali oni drogę do pomiarów tej 
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prz,estrzeni. Giordano Bru n o (1548-1600 n. e.) pie•rw
szy zakwestionował niezmienność sfery niebieskiej, która dla 
starożytnych była granicą systemu słonecznego. Bruno trafnie 
ooenił gwiazdy jako materialne ciała zanurzone w nteograniczo
nej przestrzeni. I wreszcie Knut L u n d m ark (1889-1953) 
w 1918 roku odkrył ogromne przestrzenie znajdująoe się poza 
granioami Drogi Mlecznej i pierwszy określił odległości dzielące 
nas od najbliższych galaktyk, np. takich jak Wlelka Galak
tyka M31 w gwiazdozbiorze Andromedy. 

Nasza wiedza o prawdziwych własnościach przestrzeni we
wnętrznej (zarówno głębi oceanów jak i wnętrza Ziemi) jest, 
jak dotychczas, nikŁa. Głębokość mórz zostaŁa ·oczywiście zmie
rzona, znane są także pr;ofile dna oceanicznego, al~ mamy jesz
cze przed sobą wiele badań dla poznania warunków panują
cych na wielkich głębokościach. Jeszcze mniej wiemy o wnę
trzu Zi·emi, ponieważ większość naszych informacji wywnio
skowano z bardzo pośrednich danych, takich jak: grawitacja, 
magnetyzm, elektryczność, czy trzęsienia ziemi i wybuchy 
wulkanów. 

Przestrzeń zewnętrzna 

Podbój przestrzeni z,ewnętrznej mzpoczął się wraz ze zdoby
ciem pierwszych szczytów wysokogórskich, wraz z pierwszymi 
wzlotami w powietrze balonów wolnych i balonów na uwięzi. 
Następne były sterowce, za nimi przyszły samoloty śmigłowe 
i wreszcie odrzutowce. Dziwnym wydaje się, że re}{'ord wyso
kości przez trzy dziesiątki lat należał do woJnych balonów 
stratosferycznych, użytych po raz pierwszy w 1925 roku przez 
szwajcarskiego profesora fizyki Augusta P i c c a r d a. Rekordy 
stratosferycznych balonów dopiero ostatnio zootaly pobite przez 
samolot odrzutowy (X-15}, a także przez rakiety i sztuczne sa
telity Ziemi, z załogą i bez załogi. Rakiety te udało się wyp['O
wadzić ria orbitę okołoziemską, a nawet wysłać sondy kosmiczne 
na orbitę okołosłoneczną. Tak się złożyło, że prekursorem tych 
międzyplanetamych podróżników by!a maleńka bryłka materii 
złożona z tlenków aluminium i tytanu, którą J. C u n e o 
i F. Z w i c k y wysŁali w przestrzeń kosmiczną przy pomocy 
rakiety ,.Aerobee" (baza Lotnic:z;a Hollman Air Focoe) 16 paź
dziernika 1957 roku, tzn., dokładnie w dwanaście dni po wy
strzeleniu pierwszego sputnika. Ta niewielka cząstka materii 
o śr·ednicy l cm wyrzucona wstała w prrestrzeń kosmiczną 
z ostatniego ·członu rakiety nośnej "Aerobee" i jalm pierwszy 
wykonany ręką ludzką obiekt, uciekła od Ziemi bezpowrotnie. 

Poznan.ie prZ1€strzeni wewnętrznej jest, co najdziwniejsze, na 
jeszcze bardziej prymitywnym etap~e niż podbój przestrz,eni 
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zewnętrznej. Przeprowadzając analogię pomiędzy badaniaml 
głębin oceanów i badaniami stratosfery, spostrzegamy ze zdu
mieniem, że przyrządy do "zanurzania się'' znajdują się obecnie 
na takim samym stopniu rozwoju jak kiedyś balony na uwięzi 
i balQny wolne. Nie umniejsza to bynajmniej osiągnięć Augusta 
Piocarda. Jego wyprawy odkrywcze w głąb Atlantyku i Morza 
Śródziemnego, a także rekord zanurzenia jego syna Jacques'a 
(11,5 km g!ębokosci, Challenger Botton na Pacyfiku kolo Guam) 
należą do najwspanialszych wyczynów wszystkich czasów. 

Osiągnięcia PiccaPda stają się jeszcze bardziej godne po
dziwu dzięki temu, że spenetrował on zarówno stratosferę jak 
i największe głębie oceanu. Działał samorzutnie, przez 30 lat 
borykając się z trudnościami finansowymi, aby w końcu roz
winąć środki techniczne potrzebne dla realizacji jego wspania
łych planów. 

Przestrzeń wewnętrzna 

Ekspansja człowi,eka w największą część przestrzeni we
wnętrznej - pod ziemią - postępuje jeszcze wolniej i nie po
sunęła się daleko, o ile jako podstawę oceny przyjmiemy pro
mień naszej planety. Nie zbudowano żadnych pojazdów, które 
przenosiłyby człowieka poprzez twardą skorupę ziemską. Co 
więcej, nikt nie brał powamie pod uwagę możliwości skonstruo
wania tego rodzaju urządzeń, za wyjątkiem autora (Zwicky'ego), 
który proponowal w 1943 roku budowę kretów podziemnych. 

Po dotychczasowych osiągnięciach w dziedzinie rakiet ko
smkznych na najbliższą przyszłość rysują się trzy następujące 
zadania: 

l) konstrukcja bardziej Slprawnych urządzeń napędowych 
i pojazdów kosmicznych oraz rozwiązanie problemu ich stero
wania; 

2) podróż czŁowieka do Księżyca i planet; 
3) zaludnienie Księżyca i planet, co może wymagać nawet 

przebudowy całego systemu planetarnego, a w tym i przemiesz
czenia oraz modyfikacji różnych jego czł!onków. 

Poza paliwami oraz współczesnymi urządzeniami napędo
wymi mamy jeszcze cały szereg możliwości. Pracuje się obecnie 
nad ekstrapolacją konwencjonalnych, chemicznych środków 
napędowych, skondensowanymi rodnikami i innymi częściami 
molekuł. Energia nagromad~ona w stanach mertastabilnych, jak 
np. w paliwie helowo-wodomwym, daje nadzieję uzyskania 
wydajności wystarczającej do skonstruowama jednostopniowych 
rakiet międzyplanetarnych. Opracowanie reakcji nuklearnego 
łączenia pie["wiastków pozwoli zbudować urządzetnia napędowe 
o coraz większej sprawności. 
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Paza dostępnymi dzisiaj materialami lmnstrukcyjnymi pra
cuje się obecnr.ie nad otrzymaniem dal stalych o lekkiej wadze 
i dużej wytrzymałości, które w przyszłości otworzą przed nami 
zupełnie nowe drogi w lwnstrukcjri pojazdów kosmicznych. 

Hoduje się np. z wielu różnych kryształów, a w tym także 
z żelaza, igiełki i płytki mikiroskopijnej grubośei. Te i:giełki 
i płytki posi,adają wytrzymałość niespotykaną wśród dotyehcza.s 
znanych materiałów konstrukcyjnych. Jak słusznie autor prze
widział wiele lat temu, obecnie nic nie stoi na przesz:kiodzie 
w produkcji materiałów gąbczastych z bąblami lekkich gazów, 
np. helu. Taki gąbczasty material będzie lżejszy niż powietrze 
i niesłychanie mocny. Będziemy mogli z niego zrobić nie tylko 
przysłowiowy latający dywan, ale także :kiomor:sr rakiet, po
jemniki na paliwo i bal:'dzo lekkie, lżejsze od powietrza pojazdy 
wszeJkiego typu. 

Zagadnienia techniczne 

Z chwilą, gdy wspomniane wyżej płytki lub tworzywa gąb
czaste będą praktycznie dostępne, rozwój technikri samolotów, 
rakiet i statków Jmsmicznyeh przybiJerze całkiem inny obrót. 
Np. rakiety nie będą musiały być poruszane za pomocą kon
wencjonalnych środków napędowych i nie będą musiały zabie
rać ze sobą paliwa i utleniaczy: tlen znajdujący się w atmo
sferze stanie się wredy użyteezny do napędzania silników, co 
przyspieszy lot statków kosmicznych krążących doolmŁa Ziemi 
w warstwie zawie["ającej atmosferę i nada im ostateczną szyb
kość ucieczki 11,2 km/sek lub nawet większą. Silniki przelo·· 
towe lub pu.LS'acyjne, wykorzystujące powietrze będą nam 
szczególnie pomocne przy tych operacja1ch. Nowe mareriały 
pozwolą statkom kosmicznym o dowolnie dużych wymriarach 
względnie łatwo startować z Ziemi. Podobrue z lądowaniem 
na Marsie, Wenus czy innych planetach otoczonych atmosferą
będzie ono znacznie łatwriejsze niż przy dotychczas znanych 
typach rakiet. • 

W związku z tym warto dodać, że nieparozumieniem jest 
zaliczanie podróży wewnątrz Systemu Słonecznego do dziedziny 
astmnautyki. Należaloby raczej nazwać je helionautyką. Astro
nautyka bowiem, w ścisłym tego slowa znaczeniu, zajmować 
się będzie wyprawami ku gwia:zJdom. Warto podkreślić, że aby 
dosięgnąć innych gwia:zjd wca1e nie będziemy musieli. opuszczać 
Ziemi. Wystarczy przyśpieszyć SŁońce do dużej szybkości, 
a cały układ wraz z planetami zmieni swoje położenie w prze
strzeni kosmicznej. Ażeby stworzyć potrzebny odrzut, na Slońcu 
można by wywołać reakcję syntezy jądrowej, która spowoduje 
wyrzucenie ogromnie szybkiego strumienia gazów. Wspomnianą 
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reakcję najłatwiej byłoby wywolać przez wystrzelenie w kie
runku Słmica bardzo szybkich cząsteczek. W chwili obecnej 
istnieją conajmniej dwie możliwości wytworzenia cząsteczek 
wielkości koloidalnej posiadających szybk!ość tysiąca kilome
trów na sekundę lub większą. Takie cząsteczki w zderzeniu 
z ciałami stałymi, płynami lub gęstymi gazami wytworzą tem
peraturę 100 milionów stopni lub nawet większą, co całkowicie 
wystarezy do wywołania potrzebnych procesów nuklearnych. 
Dwie możliwości zapoczątkowania nuklearnej reakcji syntezy, 
które autor ma na myśli, nie mają nic wspólnego z teoriami 
plazm, ich budowy i przyśpieszenia w polu elektrycznym czy 
magnetycznym. 

Oczywiste, że opracowanie prostych metod wywoływania 
reakcji nuklearnych będzie miało wielką wartość dla techniki 
wytwarzania mocy, wydajnego napędu rakietowego, podwod
nego i podziemnego. Stworzy to perspektywy przebudowy ca
łego systemu planetarnego w celu uzyskania tysiąckrotnie więk
szej przestrzeni życiowej niż obecnie. Ponieważ jednak Księżyc 
może być osiągnięty jeszcze zanim wytworzymy napęd oparty 
na promieniowaniu lub na reakcjach nuklearnych, zanim uzy
skamy bardzo lekkie materiały lmnstrukcyjne, o których wspo
minaliśmy - dobrze będzlie skie11ować naszą uwagę na działa
nia, które możemy wykonać na najbliższym naturalnym sa
telicie. 

Prowadzi się w tej chwili wiele badań w celu uzyskania 
różnych fizykochemicznych danych o Księżycu, wysyła się na 
jego powierzchnię sodny kosmiczne i instrumenty badawcze. 
Autor wyraża nadzieję, że badania te powiodą się zanim astro
nauci wylądują na Księżycu, że projekty nie zdezaktualizują 
się zanim zostaną zrealizowane. 

W każdym razie wydaje się, że nasza uwaga głównie po
winna być skoncent-rowana na studiach nad przygotowaniem 
środków i urządzeń, kt6re pozwolą człowiekowi wylądować na 
Księżycu i zadomowić się tam jak najszybciej. Dla utrzymania 
życia ludzkiego na Księżycu i dla podjęcia tam dzialań ko
nieczne są: l) ochrona przed śmiercionośnym promieniowa
niem, a szczególnie przed cząsteczkami o wysokiej energii, 
które są emitowane ze słonecznych rozbłysków; 2) tlen i woda; 
3) pożywienie; 4) energia mechaniczna i elektryczna potrzebna 
do dolmnywania operacji na Księżycu; 5) produkcja odpowied
nich środków napędowych, potrzebnych do lokalnej lmmunika
cji rakietowej na Księżycu i do wypraw powrotnych na Ziemię. 

Piece sloneczne 
Wszystkie te potrzeby mogą być zaspokojone przy użyciu 

pieców słonecznych. Źródła, które proponujemy wylmrzystać, 
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to skały Księżyca i energia słoneczna. Dane astronomiczne 
mówią nam z dużym prawdopodobieństwem, że księżycowe 
skały (conajmniej warstwy podpowierzchniowe) zawierają 
wszystkie spotykane na Ziemi pierwiastki. "Zagotowanie" skal 
Księżyca w ognisku pieca słonecznego da nam w efekcie parę 
wodną, dwutlenek węgla i produkty dysocjacji tych gazów -
tlenek węgla, wodór, tlen i sam węgiel. 

W bardzo wydajnych piecach słonecznych o temperaturze 
ogniska przewyższającej 4 tysiące stopni wszystkie rrc:~ wiP sub
stancje chemiczne zostaną rozło2lone na pierwiastki. Tak więc 
podstawowe pierwiastki chemiczne jak: magnez, aluminium, 
krzem, lit, beryl, bor i inne- staną się dla nas łatwo dostępne. 
Dalej, niektóre z produktów rozkładu zostairą zjonizowane 
i wypromieniowane w postaci naładowanych cząsteczek, które 
w odrzutowym generatorze jądrowym lub generatorze magne
tohydrodynamicznym wytworzą prąd elektryczny. Powstałym 
w ten sposób prądem można następnie rozłożyć elektrołitycznie 
skały stopione w ognisku s~onecznego pieca. W Len sposób otrzy
mamy wymienione wyżej pierwiastki metaliczne, a także Hen 
w postaci gazowej. Gazowy tlen i pożywienie możemy łatwo 
uzyskać także drogą dysocjacji dwutlenku węgla w ogrodach 
z wodorostami chlorella, o ile wybudujemy odpowiednie in
stalacje. Jakościowe i ilościowe aspekty tych operacji prze-
dyskutowane będą w innym artykule. 

Inny problem, jaki stoi przed nami, to p:mdukcja paliw ra
kietowych, odpowiednich zarówno dla podróży powrotnej na 
Ziemię jak i dla lokalnych wycieczek po Księżycu. Ponieważ
w piecach słonecznych latwo będzie wypmdukować zarówno 
wodę jak i podstawowe metal,e, wyobrażamy sobie p:r.qszłe 
silniki rakietowe jako napędzane stałym paliwem i płynnymi 
utleniaczami. 

W 1944 roku, kiedy autor był kierownikiem badań w Aerojet 
Engineering Corporation, eksperymentował z powodzeniem 
z silnikiem, który zawierał cylinder aluminiowy powleczony 
w środku litem, a utleniaczem była woda. W oda od razu rea.
guje z litem i wytwarza Li02 oraz wodór o wysokim ciśnieniu 
i temperaturze. Aluminium topi się wtedy i reaguje z wodą 
tworząc Al203 plus gaz,owy wodór, który na skutek wysokiej 
temperatury reakcji zostaje wyrzucony z szybkością 2200 m/sek 
jalm strumień gazów odrzutowych. Napęd rabetowy tego typu 
może być łatwo wyprodukowany z surowców dostępnych na 
Księżycu. 

Wielu uczonych twie'Ddzi, że zbadanie przestrzeni kosmicznej 
nie wniesie nic nowego do nauki. Autor w przeciwieństwie do 
nich utrzymuje, że warunkiem przeprowadzenia calego szeregu 
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doświadczeń naukowych jest nasze zadomowienie się na Księ
życu i na innych cialach Układu Słonecznego. 

W pierwszym rzędzie, przez zbadanie Księżyca, jego mine
ralnej budowy, jego pól magnetycznych, elektrycznych i gra
witacyjnych, będziemy mogli sprawdzić słuszność naszych teorii 
o ewolucji materii we Wszechświecie. Cechy, dzięki którym 
Księżyc wydaje się nam wyraźnie niegościnnym miejscem -
jego brak atmosfey, olbrzymie różnice temperatur, brak wody 
w stanie wolnym - są dokŁadnie wŁaśnie takie, jakich potrze
buje naukowiec, aby osiągnąć rozwiązanie paru palących pro
blemów, z którymi na Ziemi nie możemy sobie jeszcze dać 
rady. 

Astronom i radioastronom będą niesłychanie ucieszeni bra
kiem atmosfery. Po pierwsze, nigdy nie będzie im przeszkadzać 
nieodpowiednia pogoda ani to, czy jest dzień czy noc, będą 
mogli przeprowadzać swoje obserwacje stale i o każdej porze. 
Po drugie, wszystkie zakresy długości fal elektromagnetycznych 
od najkrótszych promieni gamma do najdłuższych fal radio
wych dochodzić będą bez przeszkód ze wszystkich źródeł ko
smicznych na powierz·chnię Księżyca, zwiększając tysiąckrot
nie możliwość analizy ciał znajdujących się w Kosmosie i za
chodzących tam zjaW'lsk. 

Z ogromnej liczby problemów, które latwiej rozwiązać na 
Księżycu, lub które tylko tam mogą być badane, wymienimy 
na razie dwa. Pierwszy dotyczy wodorowej linii emisyjnej alfa 
serii Lymana występującej w widmach bardw dalekich galak
tyk. Ten typ obserwacji - niemożliwy z Ziemi a bardzo trudny 
i kosztowny, o ile przeprowadzamy go z rakiet - dostarczy 
decydujących danych, dotyczących natury "czerwonego prze
sunięcia" (red shift) i bez wątpienia Dozstrzygnie raz na zawsze 
zagadnienie ewolucji naszego Wszechświata i da nam pojęcie 
o jego strukturze. 

Drugi mdzaj obserwacji, niemożliwy do przeprowadzenia 
z Ziemi, to badania w dalekiej podczerwieni, na falach od jed
nego mikrona do tysiąca mikronów. Brzy pomocy fal tego typu 
będziemy mogli sięgać nie tylko do samego środka układu Dro
gi Mlecznej , ale także dalej , poza nią do innych galaktyk, o któ
rych istnieniu jeszcze nawet nic nie wiemy. Co więoej, badanie 
nieba w dziedzinie podcz.erwonej da nam ważne wskazówki 
dotyczące emisji i widma absorpcyjnego wszystk!ich cząsteczek 
i rodników znajdujących się na planetach, mońcu, gwia:zJdach, 
a także w przestrzeni międzygwiezdnej i międzygalaktycznej. 

Fizycy i chemicy na Księżycu 
Brak atmosfery pozwoli fizykom i chemikom na przeprowa

dzenie eksperymentu w dowolnie wysokiej próżni i wyprodu-
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kowanie związków chemicznych i materiałów, których osiąg
nięcie niemożliwe było dotąd na Ziemi z powodu dużej ilości 
gazów znajdujących się nawet w najbardziej doskonalej sztucz
nie wytwor:zionej próżni. Np. tak kontrowersyjny problem, jak 
właściwości bardzo czySitych krJ"sztalów, może być rozwiąza
nym jedynie w laboratorium księż)'loowym. 

Wspaniałe, perspektywy otworzą się na Księżycu dla hio~o
gów, lekarzy, psychologów i psychiatrów. Mówiąc pół żartem, 
pół serio - chcą on.i dociec jak ludzie i w ogóle organizmy 
żywe czują się w zupełnie nowym śvodowisku, a sz,C:ziególn!ie jak 
w:iele szans mają ludzie słabi umysŁowo i fizycznie na to, aby 
urosnąć i zmądrzeć w wa.ru.n.lmch, gdy będą posiadali tylko 
jedną szóstą swojej dotychczasowej wagi, w warunkach odmie
nionych przez duch odkrywczości, podc:zJas gdy ich wysocy 
i ciężcy lmledzy z Ziemi og.naniczeni są przez dużą silę gr:awi
tacji i skazani na ciągle rosną'ce komplilm.cje życia na naszej 
planecie. 

Ale żarty na bok, szaooe odkirycia zupełnie nowych światów, 
próby uczynienia je 2lamteszkałymi i wytworzenie nowych ty
pów spolec:zJeństw - będzlie największym wyzwaniem dla wiel
kich umysłów. Oprócz tego, jak zauważyliśmy przecież w ciągu 
dwóch ostatnich d:ziesią'ńków lat, badanie przestrreni nie jest 
celem samym w sobie. Nooze pos:zjukiwaffia doprowadziły do 
sformułowania wielu pmb1emów, dały rezultaty o wartości 
naukowej, teclmologicznej i humanistycznej, .kJtórych w inny 
sposób nie osiągnęlibyśmy. Więcej jes2'JCze mo:żlemy oczekiwać 
od przyszŁości. 

Dzialania podmorskie 

W naszy.ch poszukiwaniach dotyczących mórz i oceanów naj
trudniejszym zadaniem jest wybudowanie statku, w którym 
można by przemierzyć oceany w głąb i wzdłuż, który pozwoliłby 
nam z,atrzymać się w d01Wo1nym miejscu głębi oceanicznej, 
"prześwietlić" ją i dokonywać operacji różnego typu jak np. 
kiemwanie podmorską kopaJ.nią. 

Do tego wszystkiego potrwba nam potężnych pojazdów po
ruszany,ch za pomocą śrub napędowych, albo lepiej jeszcze, za 
pomocą silników wodnoodrzutowych. Także przy wynurzaniu 
się nie będziemy polegać na sile wyporu wody, ale na poru
szających się "płetwa,ch". Autor przeprowadził ogólną analizę 
silników poruszanych prz,ez paliwa chemiczne i w l 943 roku 
sporządził SzeTeg pmjektów maszyn o napędzie wodnoodrzu
towym. 

Silniki wodnoodrzutowe napędzane paliwami wodnymi -
związkami chemicznymi, które hydmlizują H 20 - wytwarzają 
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wodór o wysokim ciśnieniu i ogromnej temperaturze reakcji. 
Pozwoli nam to na skonstruowanie poj~dów podwodnych, które 
będą na swój sposób nawet haroziej ruchliwe niż jakiekolwiek 
typy samolotów czy rakiet. Pojazdy o napędzie wodnoodrzu
towym będą bowiem posiadały zdolność poruszania się w wo
dzie we wszystkich kie~ach, włączając w to pionowy i po
ziomy, będą mogły rozwijać szybkość daleklo większą niż 100 
węzłów. Oprócz tego pojazdy te będzie można zatrzymać na 
dowolnej głębokości, co jak wiemy, nieosiągalne jeSJt dla pojaz
dów powietrznych na analogicznych wysokościach (za wyjąt
kiem heliklapterów i to w ba:rdw ogrnnicz.onyh warunk&ch). 

Problem "prześwietlenia" (widz.enia wewnątrz oceanu) i ko
mun.ik!acja w jego wnętrzu jest jednym z najtrudniejszych spo
śród dotychczas poruszanych. Widzą to jasno wszyscy naukowcy, 
którzy próbowali rozwiązać zadanie wykrywania Łodzi podwod
nych na dużych odległościach. Zagadnienie to jest wiellim wy
zwaniem dla wyobraźni badaczy i na pewno zostanie rozwią
zane. 

Nasze poglądy i cele dotyczące wnętrza Ziemi podobne są do 
tych, jakie stawiamy sobie badając przestrzeń kosmiczną i głę
biny oceanów. Powinniśmy dążyć do tego, aby móc podróżo
wać po wnętrzu Ziemi i o ile U7namy za stosowne, założyć tam 
bazy. Chcemy też posiadać środlci komunikacji przenoszące nas 
między dowolnymi punktami we wnętrzu Ziemi. Na:sze pierw
sze zainterewwania dotyczą raZiSzerzenia operacji kopalnia
nych i eklsploatacji źródeł nafty, a także wyd(jbycia wody ze 
źródeł głębokich i z.e skal krystalicznych. Oprócz tego czeka nas 
wiele zadań nartury naukowej, technologicznej i militarnej. Ich 
wykonanie w dużej mierze zależy od tego, czy będziemy umieli 
skonstruować pojaz.dy o odpowiednich urządzeniach napędo~ 
wych, zdolnych do torowania sobie drogi wewnątrz skorupy 
ziemskiej. 

W 1943 roku autor sporządził plany silników odrzutowych, 
zdolnych do przepychania poprzez wnętrze Ziemi i nazwał je 
"kretami". Urządzenia te napędzane są składnikami chemicz
nymi - znanymi pod nazwą paliw ziemnych - które wchodzą 
w reakcje chemiczne ze skałami lub też z wodą czy naftą znaj
dującymi się pomiędzy warstwami skalnymi. W późniejszym 
stadium rozwoju, gdy opanowane :z;ostaną nuklearne reakcje 
syntezy, paliwa ziemne dostarczą mocy "kretom". Faliwa ziemne 
są bardziej wszechstronne niż jakiekolwiek inne, powietrzne 
czy wodne, które czerpiąc t1en z otaczającego ośmdka przez 
utleniacze, wiążą go chemicznie jeszcze silniej niż przedtem. 
N atomiast paliwa ziemne mogą zarówno rozłożyć składniki ch~ 
miczne otaczającego ośrodka jak i utlenić je. Stopiony lit roz-
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loży prawie każdy z minenalów ziemskiej skorupy, podczas gdy 
płynny fluor wyzwoJ.i z nich tlen i zastąpi go w związku. Nie 
wdając się w szcZJególy budowy i działania "kretów", warto do
dać, że pulsacyjny typ "kreta" jest na razie najbavdziej obie~ 
cujący. Z początku można go będzie użyć dLa cerlów rozluźnienia 
warstw utrudniający;ch wydobycie nafty, można go też będzie 
zastosować w górnidwie i niestety przy urząd:z,eniach przezna-
czonych do alwji wojskowych. . 

Wszystkie projekty, które autor powyżej nasztkioowal zostc.ną 
w końcu na pewno weaJi2lowane, a wiele zyskają na tym: nauka, 
technika i człowiek. 

(Tłumaczyli z języka angielskiego 
Zofia 1 Jerzy Cwirko-Godyccy) 

l' 

BRONISŁAW KUCHOWICZ - War s z a w a 

CZYŻBY GWIAZDY O GĘSTOSCI JĄDRA ATOMOWEGO? 

Nie od dziś wiadomo, że materia w warunlmch ziemskich jest 
właściwie ogromnie przez11oczysta, jest "dziurawa", że we 

wnętrzu atomu mamy olbrzymią pustą przestrzeń. Nie jest to 
oczywiś·cie próżnia absolutna - jest to przestrzeń, w któDej 
działają siły (w wypadku atomu są to przede wszystkim siły 
typu elektrycz:nego). Można sobie jednak wyobrazić, że uda nam 
się tę przestrzeń wypełnić materią korpUJSkularną, że uda się 
nam zbliżyć poszcz,ególne cząstki składowe materii na znacŻnie 
mniejszą odl.egłość wzajemną niż jesteśmy normalnie do tego 
przyzwyczajeni. Jak można to osiągnąć? Możliwe staje się to 
dzięki rozbiciu atomów na ich części składowe: jądra i elek
trony. Gdyby wyobnazić sobie wszystkie te skŁadowe elementy 
J:naterii jako kulki o okreśLonej wartośd promienia, to okaże się, 
że objętość atomu elektryoznie obojętnego jest znacznie większa 
od sumy objętośd jego elektronów i jądra. 
Widać stąd, że jeśli choemy zwiększyć gęstość materii o parę 

rzędów wielkJOśd, a artorny upakowane są już najgęśdej jak 
można sobie wyobrazić, można uzyskać dalsze zwiększenie gę
stości zmieniając strukturę materii, rozbijając atomy na skła
dowe, których sumary;czna objętość jest okoŁo tysiąc milionów 
milionów, czyli 1015 razy mniejsza! To rozbicie struktury atomu 
możliwe jest w szczególny;ch w,arunkach. Na przykład przy 
wysokim ciśnieniu jakie panuje we wnętrzu bialyeh karłów, 
mamy albo atomy całJmwicie zjonizowane, albo też pozbawione 
większości eleMronów zewnętrznych, a więc o objętości o wiele 
mniejszej w porównaniu z atomami neutralnymi. Poza tym jest 
oczywiście tzw. gaz elektronowy, tzn. "rój" elektronów oderwa
nych od atomu. Dzięki swoim zmniejszonym rozm.ia;r1om 
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(i dzięki zwiększonemu ciśnieniu grawitacyjnemu oba te 
zjawiska wiążą się ze sobą i współdziałają) cząstki te dają się 
upakować tak ciasno w porównaniu z naszymi warunkami, 
ziemskimi, że gęstość materii w białych karłach dochodzi du 
kilkudziesięciu ton na cm3. 

Nie jest to oczywiście górny kre możliwości. Możn::t sobie 
bowiem wyobrazić, że wszystkie atomy pozbawimy elektronów, 
a następnie poddamy tak wysokiemu ciśnieniu, że jądra ato
mowe popękają, zatracą swoją strukturę i cała materia poddana 
temu ciśnieniu zleje się w jedno gigantyczne jądro atomowe, 
zawierające większość nukleonów*) zawartych w danej gwieź
dzie. Jądro to będzie trwałe dzięki siłom jądvowym, które po
jawią się przy zbliż.eniu się wzajemnym na te niewielkie odle
głości (rzędu l0- 13 cm), z jakimi mieć tu będziemy do czynienia. 

Z fizyki jądrowej wiadomo, że jądra atomowe stają się nie
trwałe, gdy zawierają zbyt wiele nukleonów. Nie spotykamy 
np. na Ziemi trwałych jąder o liczbie masowej większej od 209. 
Jak z tym pogodzić fakt, że może wystąpić jądro zawierające 
nawet i l 04n nukleonów? Pojawi się ono po prostu w innych 
warunkach, kiedy olbrzymie przyciąganie grawitacyjne zawartej 
w nim materii oraz wielkie natęŻJenie sil jądrowych pozwoli na 
utrzymanie jego trwałości. Gęstość materii może dojść nawet 
do 1015 g/cm3. Jest to wartość nie do osiągnięcia w warunkach 
labomtoryjnych; przekracza ona ponadto o 10 milionów razy 
wartość gęstości dla najgęstszych spośród białych karłów. 
Gwiazd o takiej gęstości nie udało się zaobserwować. Niemniej 
jednak problem jest interesujący i wpłynął w astrofizyce już 
dwa razy. 
Własnościami materii o dużej gęstości zainteresował się przed 

trzydziestu laty fizyk radziecki L a n d a u, a astrofizyk hin
duski C h a n d r a s e k h a r przeprowadził pierwsze dokładne 
badania nad modelami gwiazd o zwiękswnej gęstości. Rozważył 
on równowagę materii gwiezdnej pod wpływem sił grawitacyj
nych przy gęstościach dostatecznie niskich na to, by rolę od
grywało tylko ciśnienie gazu elektronowego, a wkład nukleonów 
og11aniczał się do masy bezwładnej. Otrzymał on maksymalną 
wartość masy, powyżej której konfiguracje tego typu nie są 
trwałe. Jest to tzw. wartość masy krytycznej dla białych karłów. 
Sprawą tą nie będziemy się dalej zajmować, lecz przejdziemy 
od razu do wyższych gęstości. 

N a wstępie omówimy pewną ważną własność cząstek elemen
tarnych, dzięki której możliwe stają się przedstawione w dal-

*) Nukleony, to nazwa wspólna dla protonów i neuti'Iallów, z któ
rych złożone jest jądro atomowe. 
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szym ciągu zjawiska. Własnością tą jest spin*) połówkowy 
tych cząstek elementarnych, które odgrywają największą rolę 
w budowie gwiazd, a więc protonów (p), elektronów (e), neu
tronów (n) i neutrin (v). Własny moment pędu tych cząstek 
równa się polowie wielkości h, stanowiącej jednostkę mo
mentu pędu w mechanice kwantowej (wartość liczbowa h =-' 
=:= 1,054 · 10- 27 erg· sek.). Cząstki powyższe podlegają tzw. sta
tystyce F e r m i e g o- D i r a c a, a więc stosuje się do nich 
reguła podana przez P a u l i e g o (zakaz Pauliego), która stwier
dza, że w określonym stanie (np. energetycznym, pędowym) 
może znajdować się co najwyżej jedna cząstka. Z tego wynika, 
że np. w gęstym "gazie'' złożonym z samych pmtonów nie 
mogą one wszystkie zająć najniższego stanu ~nergetycznego, 
lecz będą wypełniać kolejno wszystkie dostępne poziomy ener
gii kinetycznej od zera do pewnej wartości granicznej, zwanej 
energią Fermiego EF. 

Wiadomo, że w normalnych warunkach laboratoryjnych neu
tron swobodny jest cząstką nietrwałą i rozpada się na proton, 
elektron i antyneutrino. Swobodny zaś proton jest trwały. Ina
czej będzie w wypadku olbrzymiej gęstości maJterii, kiedy pro
tony w wyniku zakazu Pauliego, nie zajmują najwyższego stanu 
energetycznego, ale kolejno stany aż do stanu o energii kine
tycznej E F· Może się okazać, że suma energii spoczynkowej pro
tonu i jego energii Fermiego będzie większa od sumy energii 
spoczynkowej neutronu i dopuszczalnej dla niego energii kine
tycznej **). W tych warunkach możliwa jest przemiana protonu 
w neutron według schematu: p--+ n+ e+ + v, gdyż stan lroń
cowy jest energetycznie korzystniejszy od stanu protonowego. 
Bardziej prawdopodobna od przedstawionego p11ocesu okazuje 
się zresztą tzw. odwrotna przemiana .beta: p+ e- --+ n+ v. 

Jeśli osiągamy dostatecznie dużą gęstość materii, jądra prze
stają istnieć, a z protonów w wyniku odwrotnej przemiany 
beta powstają neutrony. Mówimy o wytworzeniu konfiguracji 
neutronowej. Tego typu konfiguracje rozważali przed wojną 
O p p e n h e i m e r, Ser b er i V o l k o f f, którzy rozwią
zali problem w ramach równań ogólnej teorii względności dla 
doskonałego gazu neutronowego. Oznacza to, że nie uwzględ
nili wzajemnych oddziaływań jądrowych neut"l'onów. W wyniku 
swych prac stwierdzili oni, że dla mas obserwowalnych więk-

*) Spin cząstki elementarnej, czyli jej własny moment pędu można 
sobie wyobrazić naiwnie jako wynik obrotu cząstki dookoła osi. Podobnie 
np. wirujący bąk, czy wirująca Ziemia posiadająca pewien własny mo
ment pędu - nie określamy go jednak terminem spin, "zarezerwowanym" 
dla cząstek elementarnych. 

••) W ścisłych obliczeniach należy tu jesu:ze uwzględnić masę i energię 
pozytonu e+. 
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szych od 0,7 masy słonecznej nie istnieją trwale konfiguracje 
neutronowe. W czasach tych B a a d e i Z w i c k y uważali, 
że wyzwolenie energii w wybuchu supernowej może wiązać się 
z powstaniem gwiazdy neutronowej. Zgodnie z ideami dzisiej
szymi w wyniku kurczenia się grawitacyjnego gwiazdy może 
powstać konfiguracja neutronowa, szczegóły procesu są jednak 
nie znane. 

W ostatnich latach odżyło zainteresowanie własnościami ma
terii o dużej gęstości. Konfiguracje takie są inter ujące nie 
tylko same w sobie, mogą mieć również znaczenie w procesach 
ewolucji gwiazd. W związku z tym ponowne obliczenia przepro
wadził C a m e r o n, który uwzględnił oddziaływania między 
neutronami. Stwierdził on, ż,e jeśli zamiast gazu doskonałego 
Oppenheimera-VolkoHa wziąć gaz r:z;eczywisty i uwzględnić 
wzajemne oddziaływanie cząstek, to wzrośnie dopuszczalna 
masa obserwowalna konfiguracji neutronowej. Omyłki w obli
czeniach Camerona skorygował później S a a k i a n. 

Z odmiennego niż poZiOsiali astrofizycy punktu wyjściowego 
zajęli się tym samym problemem uc:z;eni radzieccy A m b ar
e u m i a n i S a ak i a n. Punktem wyjścia jest tutaj idea 
Ambarcumiana, jakoby tą pierwotną postacią materii, z której 
powstają gwiazdy i galaktyki, był gaz o bardZio wysokiej gęsto
ści, a nie, jak zwykle się sądzi, gaz bardzo rozrzedzony. W cyklu 
prac ogłoszonych w dwumiesięczniku "Astronomiceskij Zurnal" 
obaj ucreni rozważyli, co będzie się działo w konfiguracji pro
tonowo-elektronowej w miarę wzrostu gęstości od 10 1 ~ do 1018 

gjcm3• Początkowo następuje omówione już wyżej powstawanie 
neutronów, później zaś (dla gęstości powyżej 1015 g/cm3) zaczyna 
się stopniowa przemiana w gaz złożony z nukleonów i hipe
ronów. 

Tabela l. Hiperony 

N a z w a 
l 

Masa l Ła:t l średni czas 
(w MeV) •) el~ktr. życia (w sek) 

Rozpad 

A (lambda) 1115,4 o 2,6 X 10-1o P+'t-,n+"o 
s+ (sigma plus) 1189,4 + 0,8 X I0-10 p+n°,n+"+ 
,, o 
..J ( 

" 
zero) 1191,5 o 10-ll > 't> 10-22 A+r 

~- ( 
" 

minus) 1196,0 - 1,6 X 10-lo n+"-
go (ksi zero) 1316,0 o około 3,9 X 10-10 A+ 1tJ 

s- ( ,, minus) 1320,S - około 1,4 X 10-10 A+n-

*) Zamiast podawać ile razy dana cząstka jest cięższa od elektronu 
(dawny sposób) wyraża się obecnie masy cząstek najczęściej w tzw. me
gaelekironowoltach (skrót: MeV). W tych jednostkach masa elektronu 
równa się prawie dokladnie 0,5 MeV. 
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W tym miejscu wypada podać kilka ~dań wyjaśnienia na te
mat hiperonów. Są to cząstki cięższe od nUikleonów, otrzymy
wane dotychczas bądź to z akioeleratorów wysokiej enea:-gii, 
bądź też z promieniowania kiosmicznego. 

W oddzielnej tablicy zestawiamy ich masy, nazwy, ładunki, 
średni czas życia i schemat rozpadu - w oparciu o najnowsze 
dane. Hiperony te, nietrwale w normalnych warunkach zi·em
skich, będą trwale przy dostatecznie dużych gęstościach materii 
jądrowej w konfiguracji gwie:zldnej. Wystąpienie ich i trwałość 
związane są z zakazem Pauliego. Można to sformułować nastę-· 
pująco: jeśli przy danej gęsrtości osiągnęliśmy już maksymalne 
"upakowanie" wszystkich cząstek, a gęstość nadal rośnie, to 
dodatkowa materia musi przyjąć postać nowycp cząstek, dla 
których zajęcie wszystkich stanów kwantowych przez cząstki 
dotychczas występujące nie stanowi przeszkody. Dzięki stalemu 
wzvostowi energii Fermiego cząstek z,e wwostem gęstości, 
względnie duża masa spoczynkiowa hiperonów nie przeszkadza 
już w przejściu części materii do stanu hiperonowego. Przy gę
stości od 101G do 1017 g/cm3 występują już znaczne stężenia 
hiperonów, a w rdzeniu gwia~dy większa część masy znajduj"' 
się w postaci hipemnów. 

Tabela 2. 
Wartości progowe gęstości, przy których w gazie elektr001owo-protonowym 

pojawiają się nowe cząstki 

Gęstość progowa (w gjcm3) 

1,28 X 107 

8,13 X 1014 

1,12 X 10' 5 

2,36 X 10 ' 5 

7,82 X 10' 5 

1,03 X 10' 6 

2,88 X 10' 6 

3,30 X 1016 

1,44 X 10'7 

Nowa pojawiająca się cząstka 

neutron 
mezon f.L 
hiperon 'E-

no 

'E + 
s o 

mezon 1t 

W tabeli 2 zestawiliśmy wartości progowe gęstości, przy któ
rych w mpotertycznym gazie pi1otonowo-eil.ek:tronowym zaczy
nają pojawiać się nowe cząstki. Widać, że pojawiają S!ię równi·eż 
dwa typy mezonów: r..~-- i n-. Mezony r..~-- podlegają statystyce 
Fermiego-Diraca podobnie jak nukleony i hiper·ony; mają masę 
105,7 MeV. Mezony n- spełniają naJtomiast tzw. statystykę 
B o s e g o- E i n s t e i n a podobnie jak fotony, co oznacza, że 
mogą znajdować się one wszystkie w stanie o minimalnej ener-
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gii, tzn. tworzyć nieruchomy, całkowicie zdegenero·wany gaz 
Bosego. 
Choć nie ma d1a nich zaikazu Pauliego, zakaz ten ingeruje tu

taj w sposób pośredni. Mezony te o energii spoczynkowej 
139,6 MeV są w warunkach ziemskich nietrwałe i rozpadają się 
produkując mezony r.-L- i an~tyneut~ina. Gdyby mzpadały się one 
jednak w gwieździe przy gęstości powyżej 1,44 X 1017 g/cm8, 

wytworz;one mezony r.-L- nie znalazły dla siebie dopuszczalnych 
do obsadzeiilia stanów. Zakiaz Fauliego dla mezonów r.-L- powo~ 
duje więc przy tak dużych gęstościach trwaŁość mezonów rr- . 

Warto jeszc2)e zwrócić uwagę na pewną cechę charaktery
styczną przy pojawianiu się koLejnych nowych cząstek. Hipe
rony A0 pojawiają się później niż~- mimo swej mniejszej masy 
spoczynkowej. Przyczyną tego jest fakt, że cząstki ~- winny 
kompensować dodatni Ładunek protonów, których liczba rośnie 
ze wwostem gęstośd, przy ·czym poczynając od pewnego mo
menJtu pow.stanie cząstki ~- jest energetY'cznie korzystnie jsze 
niż nowy proton i dwa nowe elektrony. Z podohrwch względów 
aiężs1zy hiperon S- pojawia się wcześniej niż lżejszy od nie
go~+. 

Ambarcumian i Saakian zastosowali przedstawione powyżej 
wyniki do obliczenia stabilny;ch konfiguracji gazu bariono~ 
wego *), nawiązując do pracy Oppenheimera i Voilkoffa. 
Uwzględnili oddziałyvranie między cząstkami elementarnymi 
i teorię grawitacji Einsteina. Okazało się , że dla obliczonych 
konfiguracji trwałych masa jest rzędu masy s~onecznej, a pDo
mień geometryczny waha się od kilku do kilkunastu kilometrów. 
Jeśli takie gwia:2)dy istnieją 'są one baTdzo gęste i małe. W miarę, 
jak przechodzimy od w.a;rstwy powierzchniowej do wnęt.rza, 
rośnie gęstość oraz wzrasta zawartość procentowa hiperonów 
oomz to cięższych. , 
Dość i1stotny jest fakt, że poczynając od pewnej watrtoścl 

liczby cząstek ciężkich, każdej da,lszej odpowiadają dwie albo 
nawet trzy konfiguracje trwałe. Oczywiste jest, że spośród kil
ku lmnfigumcji stanu równowagi, odpowiadających tej samej 
liczbie cząstek ciężkich, najtrwaJszą jest kanfiguracja o naj
mniejszej masie. Pod wpływem zaburzenia gwiazda znajdująca 
się w jednym stanie równowagi może przejść do innego stanu. 
Przejśdu takiemu winno towarzyszyć wydzielanie oilbczymie j 
i1ości energii, rzędu 10'0/o energii spoczynkowej gwiazdy. 
W związku z tym wyŁaniają się dwa prob1emy: 

l) Jakie winno być zaburZJenie stanu konfigmacji potrzebne 

*) Nazwą bariony określamy wszystkie cząstki o dużej masie, a więc 
nukleony i hiperony. 
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do tego, aby gwiazda przeszla z jednego stanu równowagi do 
ilmego? 

2) Jak szyb:[{,o prz.ebiega ten prooes? 
Odpowiedzi na oba pytania nie da się od razu udzielić. 

Wydaje się prawdopodobne, 2Je raz rozpoczęty proces przejścia 
trudno powstrzymać - może on mieć charakter wybuchu. Tak 
więc możliwe jest, że rozpatrywane iu przejścia są to wybu
chy, którym towarzyszyć będzie wydzielanie ogromnych porcji 
energii. Aroharcumian jest zdania, że tego typu wybuchy mogą 
zachodzić w gwiazdach typu UV Wieloryba i w gwia-ndach 
z asocjacji T. Wybuch ma być przejściem fazowym, podczas 
którego na powierzchnię wyrzucane będą duże porcje super
gęstej materii. Na razie jednak pozostaje to tyll)o ciekawą hi
potezą. 

KRONIKA 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

Zjazdy Folskiego Towarzystwa Astronomicznego od wielu lat stały się 
nieoficjalnymi przeglądami osiągnięć polskiej astronomii. F. T. A. jest 
towarzystwem elitarnym, zrzeszającym wyłącznie astronomów posiada
jących wlasne opublikowane wyniki naukowe lub dyplom ukończenia 
studiów astronomicznych. Tylko nielicZili polscy czynni astronomowie nie 
są członkami F. T. A. Dlatego na zjazdach Towarzystwa odzwierciedlają 
się dzieje polskiej astronomii, osiągnięcia polskich obserwatoriów, a także 
problemy i troski organizacyjne tej gałęzi nauki. 

XI zjazd odbył się w dniach 19-21 września br. w Toruniu pod pro
tektoratem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja :{S:.oper
nika, prof. dra A. S w i n ar ski e g o. Gospodarzem zjazdu było oczy
wiście uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne. W zjeździe wzięli 
również udział goście ze Związku Radzieckiego i Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Obrady toczyły się w czterech sekcjach, a mianowicie: 
I - instrumenty astronomiczne (wyłącznie referaty gości niemieckich), 
II - gwiaz'dy (fotometria, spektrofotometria, gwiazdy zmienne, Słońce). 
III - galaktyka, gromady galaktyk (populacje, materia międzygwiaz
dowa, badania pozagalaktyczne), IV - historia astronomii, astrometria, 
układ planetarny. Ogółem wygloszono około 50 referatów z prac wła
snych, większość z nich na wysokim poziomie i stanowiących realny 
wkład w rozwój astronomii. 

W zagajeniu zjazdu prezes F. T. A., prof. dr A. O p o l ski z Wro
cławia omówił położenie współczesnej astronomii, w której coraz większą 
rolę odgrywają obserwacje pozaatmosferyczne i wyraził nadzieję, że 
mimo, iż trudno się spodziewać szybkiej konstrukicji polskich rakiet dla 
obserwacji astronomicznych, rozwój współpracy międzynarodowej umoż
liwi z czasem i polskim astronomom badania z pomocą instrumentów 
umieszczonych poza atmosferą ziemską. Dobrym prognostykiem w tej 
dziedzinie jest odbycie ostatniego zjazdu COSFAR w Warszawie, co 
wskazuje na to, że Folska już obecnie zajmuje godne wzmianki miejsce 
w dziedzinie organizacji tej współpracy. 

Sensacją zjazdu był niewątpliwie referat mgra Zbigniewa Kor d y
l e w ski e g o z Wrocławia, przedstawiający statystyczne opracowanie 
zmian okresów gwiazd zmiennych, z którego wynika zależność tych zmian 
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od współrzędnych galaktycznych. Jeśli pominąć możliwe, ale raczej 
rnalo prawdopodobne interpretacje tego zjawiska jako na przykład po
wiązania zmian okresów gwiazd sąsiadujących ze sobą poprzez materię 
międzygwiazdową, pozostaje najprostsza interpretacja, że obserwowane 
zmiany są zmianami widomymi (według innej terminologii "pozornymi") 
wywołanymi przyśpieszeniem w ruchu Słońca ku płaszczyźnie symetrii 
Galaktyki. To przyśpieszenie musiałoby być kilka rzędów wielkości sil
niejsze niż przewidziane przez dotychczasowe teorie. Referat wywołał 
burzliwą dyskusję trwającą całą godzinę. Z jednej strony padały glosy, 
że praca z::twiera zapewne jakiś błąd, z drugiej - zwracano uwagę na 
możliwo.;; ci przyczyn przyśpieszenia o wielkości zgodnej z wynikami 
pracy. Dr S. Grzęd zielsk i z Warszawy wykonawszy na poczekaniu 
potrzebne obliczenia zwrócił uwagę, że takie przyśpieszenie mogłaby 
wywołać bliska, niezauważona chmura materii międzygwiazdowej, leżąca 
pomiędzy Sło1'lcem i płaszczyzną Galaktyki. (W tym przypadku tzw. ruch 
Słońca ku apeksowi, a przynajmniej znaczna jego składowa byłaby 
ruchem orbitalnym naokoło wspólnego środka masy chmury i Słońca). 
Dalszy rozwój badań pokaże, czy Kordylewski junior po prostu źle 
wykonał rachunki, czy też dokonał odkrycia, które zmieni nasze poglądy 
na ruch Slmica w Galaktyce. 

Do ciekawszych wydarzeń zjazdu należał referat prof. dr W. I w a
n.o w s ki e j zapowiadający wykonanie w Toruniu (z pomocą nowego 
teleskopu Schmidta-Cassegraina oczywiście) spektrafotometrycznego 
atlasu calego nieba północnego. Uwagę zwracał również referat dra 
A. S t a w i k o w s k 1 e g o z Torunia o opracowaniu oryginalnej me
tody pomiarów efektu Zeemana (pomiarów pól magnetycznych) z pomocą 
aparatury widmcwej o małej dyspersji. Można też wspomnieć o grupie 
kilku referatow warszawskich, w których po raz pierwszy referowano 
zagadnienia astronomii pozagalaktycznej nie tylko od strony teorii, ale 
w oparciu o konkretne obserwacje, częściowo wykonane przez referują
cych. Zresztą więks:z.ość referatów była interesująca i godna wzmianki, 
co jest niestety niemożliwe, ze względu na ograniczone możliwości 
"Uranii". Streszczenia większości referatów będą zamieszczane w kolej
nych numerach kwartalnika "Postępy Astronomii" dokąd odsyłamy bli
żej zainteresowanych. 

XI zjazd odbywał się w 40 lat po historycznym zjeździe odbytym rów
nież w Toruniu, na którym zostało za1oż·one Polskie Towarzystwo Astro
nomiczne. Wtedy, w roku 1923 wzięło w nim udział około 10 astronomów 
(wszyscy ówcześni polscy astronomowie). Obecnie Towarzystwo liczy stu 
kilkudziesięciu członków, z których około polowa przybyła na Zjazd. 
W liczbie przybyłych znajdowało się dwu uczestników historycznego 
zjazdu sprzed 40 lat; byli to profesorowie F. Kęp i ń ski i J. W i t
k o w ski. Pokazywano fotografie i dokumenty z pierwszych zjazdów 
P.T. A, starsi członkowi opowiadali wspomnienia. Szczególnie żywe 
i barwne by lo wystąpienie prof. S. P i o t r o w ski e g o z Warszawy, 
który jako zaproszony młody student brał udział w jednym z przedwo
jennych zjazdów P. T. A. Porównywano tematykę referatów ówczesnych 
(głównie astronomia sferyczna, mechanika nieba, sporo filozofii) i obec
nych, (przede wszystkim astrofizyka i astronomia gwiazdowa). 

Uczestnicy zjazdu zwiedzili stale rozbudowujące się obserwatorium 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem i mogli 
zapoznać się ze szczegółami niedawno oddanego do użytku teleskopu 
Schmidta-Cassegraina. Jest to w skali światowej teleskop średnich roz
miarów, a zarazem pierwszy w Polsce teleskop "z prawdziwego zdarze
nia" dla potrzeb astrofizyki i astronomii gwiazdowej. W Piwnicach 
odbyła się też towarzyska herbatka dla przybyłych astronomów. 

W czasie zjazdu P. T. A. odbyło się również Walne Zebranie Towarzy-
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s twa. Wybrano nowy zarząd z prezesem prof. drem W. Z o n n e m 
(Warszawa) i wiceprezesem prof. dr W. I w a n o w s k ą (Toruń). W skład 
zarządu weszli ponadto: dr J. Ku b i k o w ski (Wrocław), prof. dr 
S. Piotrowski (Warszawa) i dr J. Stodółkiewicz (Warszawa). 
Walne zebranie uchwaliło rezolucję dotyczącą konieczności budowy Cen
trafuego Obserwatorium Astronomicznego wyposażonego w nowoczesne 
instrumenty astronomiczne. Podobna rezolucja zapadła po raz pierwszy 
na zjeździe w roku 1923 i ponawiana na wielu następnych zjazdach 
dotąd nie mogła zostać wykonana. Tym razem Walne Zebranie zobo
wiązało wybrany zarząd do usilnego zajęcia się tą sprawą i wyraziło na
dzieję, że budowa Centralnego Obserwatorium Astronomicznego będzie 
mogla być zalmńczona w roku 1973 w 500-lecie urodzin Kopernika i za
razem w 50-lecie powzięcia pierwszej uchwały o budowie takiego Obser
watorium. Sprawa budowy Centralnego Obserwatorium Astronomicznego 
stanowiła kmicowy, silny akord zjazdu. Konrad Rudnicki 

l 

Radiowe promieniowanie Jowisza i jego pierścienie Van Allena 

Na ostatnim sympozjum astvQil1omii planetarnej w Liege M. S. R o
b er t s i G. R. H u g e n i n przedstawili przegląd danych obserwacyj
nych o promieniowaniu radiowym Jowisza. W ciągu ostatnich lat obser
wowano Jowisza systematycznie w wielu radioobserwatoriach na róż
nych długościach fali. Zestawienie wyników obserwacji wskazuje, że 
w promieniowaniu radiowym Jowisza należy wyróżnić trzy składowe. 

l) Promieniowanie radiowe termiczne. Jowisz, jak każde ciało o tem
peraturze wyższej od zera bezwzględnego (0°K = -273,0 1 C), wysyła 
własne promieniowanie elektromagnetyczne. Maksimum natężenia tego 
promieniowania przypada w podczerwieni, jest bardzo słabe w dziedzi
nie światła widzialnego (nie mylić z odbijanym przez Jowisza światłem 
słonecznym!), a w dziedzinie fal . radiowych natężenie jego spada szybko 
ze wzrostem długości fali. Obserwacje przeprowadzone na długościach 
fali 3-4 cm potwierdzają temperaturę 130°K (-143°C), jaką otrzymano 
dla Jowisza na podstawie pomiarów radiometrycznych w podczerwieni. 

2) Silne promieniowanie radiowe obserwowane w długościach fali 
20-70 cm. Natężenie jego jest tak wielkie, że gdyby uznać je za pro
mieniowanie termiczne, Jowisz musialby mieć temperaturę około 40000°K. 
Mechanizm termiczny jest więc wykluczony. Obserwacje wykazały po
nadto, że ta składowa promieniowania Jowisza jest częściowo spolary
zowana w płaszczyźnie równoleglej do płaszczyzny równika Jowisza, 
a natężenie tej składowej jest proporcjonalne do aktywności słonecznej. 
Jedynym możliwym wyjaśnieniem natury tej składowej jest założenie, że 
promieniowante jest wysyłane przez elektrony uwięzione w pierścieniu 
Van Allena wokół Jowisza (jest to tzw. promieniowanie synchrotro
nowe - patrz artykuł T. Jar z ę b o w ski e g o, Urania, nr 7/8, 1963). 
Obliczenia wykazują, że ten pierścień elektronów uwięzionych przez 
potężne pole magnetyczne Jowisza (natężenie pola na równiku musi 
wynosić około 50 gausów) l'Ozciąga się w jego płaszczyźnie równikowej 
na odległość około 145 000 km od jego powierzchni. 

3) Część promieniowania obserwowanego na długościach 10-40 cm 
jest najbardziej tajemnicza. J t to składowa niespolary2l0wana o natęże
niu niezależnym od aktywności słonecznej, ale tak dużym, że gdyby 
przyjąć mechanizm termiczny, otrzymuje się dla Jowisza temperaturę 
około 4000°K. Być może promieniowanie to jest wysyłane przez cząstki 
w drugim, wewnętrznym pierścieniu Van Allena wokół Jowisza, albo 
też powstaje w jego jonosferze. 

(Wg Memoires Soc. R. Sc. Liege, VII, str. 569) A. Wróblewski 
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Para wodna na Marsie 

NOIWe dane o zawartości pary wodnej w atmosferze Marsa zostały 
uzyskane niedawno niezale:i'.;nie przez dwie grupy astronomów w Stanach 
Zjednocwnych i w Europie. 

Na M t. Wilson L. D. Kap l a n, H. S p i nr a d i G. M u n c h ob
serwowali widmo podczerwone Marsa za pomocą 250 cm reflektora i spek
trografu z dużą dyspersją przy prawie dosk()lllalych warunkach atmosfe
rycznych. W dniu 12. IV. 1963 r . Mars poruszal się względem Ziemi 
bardzo szybko (15 km/ sek) i linie w jego widmie były wskutek efektu 
Dopplera przesunięte w stosunku do linii widmowych pochodzących od 
gazów atmosfery ziemskiej . Udało się więc zmierzyć natężenie linii pary 
wodnej w atmosferze Marsa i ocenić na tej podstawie, że jest jej około 
1000-2000 razy mniej niż w atmosferze Ziemi. Para ta skroplona po
kryłaby powierzchnię Marsa warstewką wody o grubości zaledwie 0.005-
0.1 milimetra. 

Na górze Jungfrau w Alpach A. D o o 11 f u s i A. S p a ak obserwo
wali widmo Marsa za pomocą 50 cm reflektora, wyk()lllując dla porów
nania obserwacje widma Księżyca i Betelgeuse, znajdujących się na tej 
samej wysokości nad horyzontem (chodziło o wyeliminowanie tła po
chodzącego od gazów atmosferycznych). Według tych uczonych para 
wodna na Marsie dalaby po skropleniu warstewkę wody o grubości 
0.2 mm. Wartość ta przekracza dwudziestokrotnie wynik otrzymany :przez 
uczonych amerykańskich, co mieści się jednak w granicach błędu. 

Niemniej jednak wody na Marsie jest niezwykle malo; dla porówna
nia przypomnijmy, że para wodna zawarta w atmosferze Ziemi dalaby 
po skropleniu warstwę wody o grubości kilku centymetrów. 

A. Wróblewski 

Odległości gromad gwiazd 

Ostatni katalog odległości otwartych gromad gwiazd zawiera dane 
dla 106 obiektów. Oto odległości dziesięciu najbliższych gromad: 

Hyady 130 l. św. M 7 815 l. św. 
Coma 260 NGC 6633 1045 
Plejady 410 " IC 4665 1075 
Praesepe 515 NGC 2516 1190 
M 39 815 NGC 752 1240 " 

13000 lat świetlnych dla gromady otwartej NGC 1893 - to największa 
z wyznaczonych odległości. Najbliższa gromada kulista - NGC 6553 
w gwiazdozbiorze Strzelca - jest od nas odległa o 4200 lat świetlnych. 

Warto o tych liczbach pamiętać przy obserwacjach nieba. 
A. Wróblewski 

Pierwsza pozostałość po wybuchu Supernowej pozagalaktycznej 
Uczeni australijscy D. S. Mathewson, J. R. Healey i B. E. Wester

lund odkryli niedawno pierwszą mgławicę - pozostalość po wybu
chu Supernowej poza naszą Galaktyką. Mgławica ta, nazywana N 49 
(według katalogu K . G. H e n i z e z 1956 r .) jest polożona w Wielkim 
Obłoku Magellana. Jej położenie odpowiada współrzędnym jednego ze 
zbadanych przez radioastronomów australijskich źródeł promieniOIWania 
radiowego. Natężenie promieniowania tego źródła w różnych pasmach 
częstości wskazuje wyraźnie, że nie jest to proanieniowanie termiczne, 
lecz promieniowanie synchrotronowe elektronów*). Mgławica N 49 jest 
obecnie otoczką gazową o średnicy 52 lat świetlnych. Przyjmując, że roz-

•) O pozostałych po wybuchach Supernowych w naszej Galaktyce patrz Urania , 
1961, str. 48, str. 210. 
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szerza się ona z prędkością 5000 km/sek autorzy occmaJą, że wybuch 
Supernowej, którego pozostalością jest mgławica, nastąpił przed co naj
mniej 1500 lat. 
(wg Nature, Nr 4894, str. 6S1, 1963) A. Wróblewski 

Aktywność Słońca w 20-tym cyklu 

Trwający jes:l!Cze 19 cykl aktywności Słońca zbliża się ku końcowej 
fazie, a minimum wystąpi prawdopodobnie gdzieś w latach 1964-1965. 
Jak będzie przebiegał 20 cykl aktywności słonecznej, kiedy nastąpi jeg0 
maksimum i jak wysokie ono będzie - oto pytania, na które starają 
się odpowiedzieć helio!izycy, a podstawą tych prognoz jest analiza aktyw
ności Słońca w minionych cyklach. Na załączonej poniżej tabeli widzimy 
dane mające charakteryzować 20 ·CYkl plamotwórczy (uzyskane one w
stały niezależnie przez kilku badaczy). 

l 

D a t a 
A u t o r RM l minimum maksimum 

D. J. Schove S5-120 1966,5 1972,5 
A. J. Bezrokowa < 65- 75 
C. M. Minnis 110- 160 
W. Gleissberg < SS 196S 
A. I. Ol 44- 4S 1965,2 1970,0 
J. I. Witinskij 100 
F. Baur 1964,5-1965,9 

Wszyscy autorzy zgodni są co do tego, że rru.mmum wystąpi w naj
bli:ż.iszych latach, a natomiast większe rozbieżności zachodzą jeżeli idzie 
o datę maksimum 20 cyklu i jego wysokość. Przewiduje się jednak, że 
cykl ten będzie dużo słabszy od 19 cyklu (dla porównania należy przy
pomnieć, że średnia roczna liczba Wolfa R w 1957 r. wynosiła 190,2). 
W jakim stopniu prognozy te okażą się prawdziwe dowiemy się w naj
bliższej przyszłości, a problem ten ma duże znaczenie i to nie tylko dla 
heliofizyki. 

(Wg J. I. W i t n ski j "Prognozi solnecznaj aktiwnosti", Moskwa
Leningrad 1963) 

St. R. Brzostkiewicz 

Mare Copernicanum 

W 1957 r. V. A. F i r s o f f opublikował niezwykle interesującą roz
prawę na temat "paleogeografii" dwóch mórz księżycowych: Mare Nu
bium i Mare Imbrium (palegeografia jest nauką, która zajmuje się od
twarzaniem wyglądu powierzchni Ziemi w dawnych epokach geologicz
nych). W rozprawie tej podaje wyniki obserwacji, których dokanal 
w takim czasie, kiedy powierzchnia tych mórz była bardzo skośnie 
oświetlona przez Słońce. Przy takim oświetleniu powierzchnia Księżyca 
wygląda wyjątkowo plastycznie i widoczne są wtedy najmniejsze wznie
sienia oraz nieprawidłowości terenu. 

Na podstawie tych obserwacji Firsoff doszedł do wniosku, że na po
wierzchni Mare Nubium i Mare Imbrium zachowały się ślady dawnych 
kraterów oraz dużego morza kraterowego, które istniało kiedyś w tej 
części Księżyca. Stwierdził mianowicie, że w okolicy krateru Kopernik 
widoczne są pozostalości morza kraterowego o średnicy ponad 600 km, 
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a więc mniej więcej o powierzchni Mare Serenitatis. Zachodnia granica 
tego morza - widma sięga do krateru Eratostenes, północna do krateru 
Lambert, a wschodnia aż do krateru Kepler. Firsoff to księżycowe 
morze - widmo nazwal Morzem Kopernika (Mare Copernicanum). 

Wg Journal oj the British Astronamical Association, Vol. 67, 4, 1957). 
St. R. Brzostkiewicz 

OBSERWACJE 

Pierwsze plamy 20 cyklu aktywności Słońca 

W dniu 11 października 1963 r. zaobserwowałem na tarczy Słońca dwu
biegunawą grupę plam (Nr 2229) o długości heliograficznej 31° według 
Carringtona oraz szerokości heliograficznej okolo + 34° . Powierzchnia 
grupy wynosiła okolo 121 milionowych części widocznej tarczy Słońca. 

Ze względu na dużą szerokość heliograficzną grupę tę należy uważać 
za należącą do nowego 20 cyklu aktywności Słońca. Warto jednak zwrócić 
uwagę na stosunkowo wysokie liczby Wolfa (średnio za 9 miesięcy 1963 r ., 
R = 30), co byłoby zjawiskiem niezwykłym jak na okres w pobliżu mi
nimum. 

Wielu astronomów bylo dotychczas zdania, re cykl nr 20 będzie sto
sunkowo słaby. Jednak t&k przedwczesne rozpoczęcie się cyklu nr 20 
może wskazywać, że cykl ten będzie równie wysoki, a może nawet i wyż
szy od cyklu nr 19. 

Należy tu przypomnieć również niewielką jednobiegunową grupę plam 
(Nr 2227) zaobserwowaną w dniu 25. IX br. w długości heliograficznej 
około 24.0° oraz szerokości -19°, która również, ze względu na swoją 
szerokość, może należeć do cyklu nr 20. 

Czy tak jest w rzeczywistości, wykażą ostatecznie badania rozkładu 
biegunów pól magnetycznych na obszarach zajętych przez wymieni,one 
wyżej grupy plam. 

Waclaw Szymański - Dąbrowa Górnicza 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ 

Jak Kopernik pisał swe nazwisko 
W czasach K o p e r n i k a nie stosowano zasady, że nazwisko należy 

pisać zgodnie z aktem urodzenia. To samo nazwisko pisane było przez 
różne osoby w różnych wariantach, a nawet sam właściciel nazwiska 
pisał je dowolnie. Tak też było i z nazwiskiem Kopernika, a jako przy
kład można podać, że w 1496 r. w martykule kolegium niemieckiego 
w Bolonii nazwisko Kopernika zapisano: " Nicolaus Kopperlingk de 
Thorn", a w 1948 r. w tej samej martykule nazwisko brata Andrzeja: 
"Andreas Kopternick". Zaś na dyplomie doktorskim, który Kopernik 
otrzymał 31 maja 1503 r . w Ferrarze, czytamy: "Ni.colaus Copernich 
de Prusia". Bardziej jeszcze przekonywującym przykładem dowolnego 
pisania nazwisk w owych czasach, jest dokument z posiedzenia kapituły 
warmińskiej odbytej 25 pażdziernika 1513 r ., kiedy tego samego dnia 
i tuż obok siebie zapisano: "Nicolaus Koppernik" i " Andreas Copernik". 

Sam Kopernik w poszczególnych okresach swego życia też różnie pisał 
swe nazwisko, a warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile w latach mło
dzieńczych pisał w swym nazwisku dwa "pp", to w latach dojrzałych 
"p" pisał tylko jedno (to podwójne "pp" niektórzy uczeni niemieccy 
traktowali jako dowód niemieckiego pochodzenia nazwiska Kopernika). 
N a karcie tytułowej "Tablic Alfonsa" oraz na dziele P o n t a n u s a 
("Tablice Alfonsa" nabyl w czasie studiów krakowskich w latach 1491-
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1495), widzimy własnoręczny podpis właściciela: "Nicolaus Coppernicus". 
Na nabytym zaś w Italii słowniku greckim C h re s t o n i u s a napisał 
swe nazwisko w języku greckim: "Bt(H.wv Ntxoi,Eo~ ,;o~ Ko~tEQVLxo~" 
(Książka Mikołaja Kopernika). Podpisy Kopernika znajdujemy też 
w księgach kapituły warmińskiej, gdzie w 1511 r. podpisał się: "Nico
laus Coppernicus", a w 1512 r. i 1513 r.: "Nicolai Copernic". 

Do naszych czasów zachowały się niektóre listy pisane przez Kopernika 
do różnych osób i widzimy, że i w tym wypadku pisał swe nazwisko 
różnie. Na liście z 22 października 1518 r. skierowanym do konfratrów 
Ir·omborskich podpisał się: "N. Coppernic", na liście z 29 lutego 1524 r. 
do biskupa F er b er a - "Nic. Coppernicus", na liście z 3 czerwca 
1524 r. do swego przyjaciela W a p o w ski e g o - "Nicolaus Coppher
nicus", na liście z 1527 r . do kanonika warmińskiego Re i c h a -"N. Co
pernic'', a na liście z 28 czerwca 1536 r. do biskupa D a n ty s z k a -
"Nicolaus Copernicus". 

Również na kartach tytułowych swych dzieł Koper;nik pisał różnie 
swe nazwisko, ale właściwie wystąpilo to tylko w jednym wypadku. Mia
nowicie w dokonanym przez siebie przekładzie łacińskim listów S y
m ok a t ty (Kraków 1509), umieszcza list dedykacyjny do biskupa W a
e z er nr o d e, na którym podpisuje się: "Nicolai Coppernici". Natomiast 
na karcie tytułowej "Trygonometrii" (Wittenberga 1542) czytamy: "Nico
lao Copernico'', a na słynnym dziele "0 obrotach" (Norymberga 1543) -
"Nicolai Copernici" (tak też Re tyk napisał nazwisko Kopernika w ty
tule rozprawy " Opowiadanie pierwsze" wydanej w Gdańsku 1540 r .). 
Zachowały się również dwa dzieła ("Instrumentum primi mobilis" 
A p i a n u s a i "Almagest" P t o l e m e u s z a 1), które Retyk ofiaro,wał 
swemu nauczycielowi, jak nazywał Kopernika, a na których umieścił 
następującą dedykację: "Clarissimo viro D. Docttori Nicolao Copernico, 
D. praeceptori suo G. Joachimus Rheticus d. d." (Sławnemu mężowi Panu 
Doktorowi Mikołajowi Kopernikowi, swemu nauczycieLowi Jerzy Joachim 
Retyk). Stanislaw R. Brzostkiewicz 

Swiadectwo Melanchtona o narodowości polskiej Kopernika 

Je dyny uczeń K o p e r n i k a zwany powszechnie R e t y k i em, 
a właściwie Jerzy Joachim von L a u c h e n (1514-1574), wydal ano
nimowo w 1540 r. w Gdańsku rozprawę pt. "Narratio prima" (Opowia
danie pierwszeJ, która jest swego rodzaju prospektem dzieła Kopernika 
pt. "De Revolutionibus" (drugie wydanie rozprawy Retyka ukazało się 
w 1541 r. w Bazylei). Rozprawie tej Retyk nadal formę listu skierowa
nego do astronoma norymberskiego Jana S c h o ner a (1477-1547), 
a omówił w niej szczegółowo dzieło Kopernika, z rękopisem którego za
poznawał się przez dwa lata we Fromborku. 

Egzemplarz swej rozprawy, której pełny tytuł brzmi: "Ad Clarissimum 
Virum D. Joannem Schonerum de libris revolutionum, eruditissimi viri 
et mathematici exellentissimi Reverendi D. Doctoris Nicolai Copernici 
Torunaei, Canonici Va.rmiensis per quondam Juvenem mathematice stu
diosum, Narratio prima" (Do sławnego męża, Fana Jana Schonera, 
o księgach obrotów bardzo uczone~o męża i znakoonitego matematyka, 
Wielebnego Fana Doktora Mikołaja Kopemika Toruńczyka, Kanonika 
Warmińskiego, przez pewnego młodzieńca zamiłowanego w matematyce, 
Opowiadanie pierwsze), przesłał Retyk 14 lutego 1540 r. z Gdańska do 

') Dzieła te (podobnie jak i wcześniej wymienione: "Tablice Alfonsa", 
traktat Fontanusa i słownik grecki Chrestoniusa), znajdują się obecnie 
w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali, dokąd w czasie "potopu" zo
stały wywiezione z Warmii. 
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Wittenbergi swemu nauczycielowi Filipowi M e l a n c h t o n o w i (1497-
1560), wybitnemu humaniście niemieckiemu. Melanchton, który byl zwo
lennikiem reformacji i współpracownikiem L u tra, po zapoznaniu się 
z treścią rozprawy odniósł się nieprzychylnie do teorii heliocentrycznej, 
określając naukę Kopernika jako "absurdy" (podobne stanowisko zajął 
również Luter). Dla nas jednak ważne jest to, że Melanchton uważał 
Kopernika za Polaka ("sarmackiego astronoma"), a mianowicie w liście 
z 16 października 1541 r. skierowanym do Burkarda M i t h o b i u s a 
pisze między innymi: "Quidam putant esse egregium cathorthoma rem 
tam absu1·dam exornare, sicut ille Sarmaticus Astronomus, qui movet 
terram et Jigit solem" (Niektórzy uważają, że jest wybitnym dziełem 
rzecz tak niedorzeczną opracować, jak ów sarmacki astronom, który 
porusza Ziemię, a Słońcu stać każe 1). 

Ten fragment listu Melanchtona jest ważnym dokumentem odnośnie 
polskości Kopernika, bowiem jak wiemy, Retyk podczas pobytu we From
borku na podstawie opowiadania Kopernika spisał jego życiorys i jest 
więcej jak prawdopodobne, że Kopernik wyznał mu wtedy, iż jest Po
lakiem. Wprawdzie biografia ta (właściwie autobiografia) nie została 
ogłoszona drukiem, a bezcenny autograf Retyka zaginął, to jednak należy 
sądzić, że Melanchton czylal ten życiorys i dlatego świadectwo jego 
o narodowości polskiej Kopernika jest dla nas bardzo cenne. 

Stanislaw R. Brzostkietvic.?: 

TO I OWO 

Cielmwostki z dziejów kalendarza żydowskiego 

Żydzi w najdawniejszych czasach swą rachubę czasu opierali na mie
sięcznych ruchach Księżyca, a posługiwali się latami zwykłymi o 12 mie
siącach i latami przestępnymi o 13 miesiącach. Ustalenie roku przestępnego 
nie opierało się o obserwacje astronomiczne, a jedynym kryterium dla 
uchwalenia takiego roku byl obraz rozwoju życia organicznego oraz inne 
zjawiska i powody (np.: zyskanie czasu dla naprawy dróg, naprawy pie
ców na święto "Pesach", a wreszcie z uwagi na wiernych, którzy miesz
kają daleko od Palestyny i nie zdążyli jeszcze przybyć na święta do 
Jerozolimy). 

Przykładem tego może być list Rabana G e m a l j e l a (Babli, Miszna, 
traktat Sanhedrin 14, fol. 10 b), w którym pisze: "Bracia w Babilonii, 
Medii i wszyscy w Izraelu, bądźcie pozdrowieni. Zawiadamiamy was, że 
gołębie jeszcze zbyt młode, jagnięta nikle, a czas na żniwa jeszcze nie 
przyszedł. Dlatego postanowiłem wraz ze swymi radnymi dodać do tego 
roku 30 dni". 

* 
Foczątek roku liczyli Żydzi dawniej aż 4 razy w ciągu jednego roku 

i tak: miesiąc Nisan byl Nowym Rokiem dla datowania i ustalania świąt, 
miesiąc Elul dla obliczania dziesięciny od bydła, miesiąc Tiszri dla obli
czania lat sobotnich i jubileuszowych oraz dla zliczania owoców i ziół, 
wres21cie miesiąc Szwat dla zliczania drzew owocowych. 

Tak więc Żydzi posługiwali się latami znacznie krótszymi od naszych 
lat i w ten sposób można wyjaśnić długie życie patriarchów. 

1) Herman K e s t e n, który zalicza się do zwolenników ponadnaro
dowego stanowiska Kopernika, w swej książ-ce pt. "Kopernik i jego czasy" 
(Warszawa 1961), na str. 479 zamieścił fragment listu Melanchtona. Cie
kawe jednak, że słowa "Sarmaticus Astronomus" nie budzące przecież 
żadnej wątpliwości, iż Melanchton mial na myśli "polski astronom", 
przetłumaczył na "pruski astronom". 
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Nowy miesiąc zaczynali Żydzi zawsze w chwili, gdy na zachodnim 
niebie ukazywał się po nowiu wąziutki sierp Księżyca, a chwilę tą mu
siano obwieścić calemu ludowi. Wpierw jednak należało stwierdzić, że 
"nowy" Księżyc byl przez pewną ilość osób dostrzeżony. Osoby te uda
wały się do Jerozolimy, gdzie na wielkim dworcu zwanym Beit-Jazek, 
zbierali się wszyscy świadkowie "nowego" Księżyca i tam sąd ich prze
słuchiwał. 

Sąd wypytywał świadków jak widzieli Księżyc: czy końce sierpa skie
rowane były ku Słońcu czy od Słońca, na północ czy na południe od 
niego, jak wysoko nad widnokręgiem stal Księżyc i dokąd się zniżał, 
jak szeroki był sierp i czy świadkowie widzieli go rano czy wieczorem. 
Jeżeli świadek twierdził, że końce sierpa skierowane były ku Słońcu, 
wówczas świadectwo jego było nieważne. Orzeczenie sądu o początku 
miesiąca oraz o tym ile dany miesiąc ma zawierać dni (29 czy 30), po
dawano do ogólnej wiadomości wszystkich mieszkańców kraju. 

* 

W 360 r. n. e. patriarcha H i 11 e l II ogłosi! zasady kalendarza ży
dowskiego, według których rok żydowski jest rokiem księżycowym o 354 
dniach. Zawiera on 12 miesięcy (Nisan, Ijan, Cheszwan, Tamuz, Ab, Elul, 
Tiszri, Marcheszwan, Kislew, Tabet, Szwat i Adar), liczącymi naprzemian 
po 29 i 30 dni. Ponieważ niektóre święta muszą wypadać w określonych 
porach roku (np. "Pesach" na wiosnę, a "Sukot" po żniwach), konieczne 
jest dostosować rok księżycowy do roku słonecznego. Wiemy jednak, że 
rok słoneczny zawiera 365d24219879, a "rok księżycowy" 354d36704936, 
a więc różnica wynosi prawie 11 dni. 

Hillel obliczył, że w ciągu 19 lat różnica ta wzrasta do 210 dni i aby 
ją wyrównać, to podzielił kalendarium żydowskie na okresy po 19 lat. 
W każdym zaś okresie przypada 12 lat po 12 miesięcy, a 7 lat po 13 
miesięcy. Tak więc w okresie 19 lat dodaje się 210 dni (7 X30 = 210) 
i w ten sposób anuluje się różnicę między rachubą księżycową a sło
neczną. 

* 

Chronologia żydowska ulegala kilkakrotnym ;z;mianom. W czasach naj
dawniejszych liczono lata od wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egip
skiej, potem od panowania królów, a następnie od zburzenia przez N e
b u k a d n z er a II w 586 r. p. n. e. pierwszej świątyni w Jerozolimie. 
Po upadku zaś pailstwa babilońskiego zaczęto liczyć lata według pano
wania królów perskich, a później od bitwy pod Gazą w 312 r. p. n. e., 
po której wodZiowie A lek s a n dr a W i elki e g o podzieli się jego 
rozległym imperium. 

Według tej ery, która zwana była erą kontraktów (minjan sztarot), 
liczyli żydzi prawie do XII w. n. e. Od tego czasu zaczęli liczyć lata od 
legendarnego stworzenia świata, a miało to nastąpić wieczorem o llhllm 
w dniu 6 października 3761 r. p. n. e. W ten sposób liczą Żydzi do dziś 
i według ich kalendarza w październiku 1963 r. zaczyna się rok 5709 
(1963 + 3761). 

(Wg manuskryptu dra A. Stachy "Kalendarz żydowski", Czeski Cie
szyn) 

Stanislaw R. Brzostkiewicz 
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Pod koniec listopada można już odnaleźć Wenus świecącą wieczorem 
nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem, jako jasną gwiazdę -3.3 
wielkości. Jasno tal~że świeci Jowisz, widoczny prawie calą noc w gwiaz
dozbiorze Ryb, a znacznie słabszy Saturn zachodzi przed pólnocą 
w gwiazdozbiorze Koziorożca. 

Z pozostałych planet możemy jeszcze odnaleźć przez lunetę Urana 
w ostatnich godzinach nocy w gwiazdozbiorze Lwa. Pluton, przebywa
jący także w gwiazdozbiorze Lwa, jest dostępny tylko przez wielkie 
teleskopy. Merkury, Mars i Neptun są niewidoczne. 

Przez większe lunety możemy także obserwować dwie planetoidy 
okolo 10 wielkości gwiazdowej, Harmonię w gwiazdozbiorze Wieloryba 
i Fortunę w gwiazdozbiorze Barana. Harmonia pod lroniec tego miesiąca 
zmienia kierunek swego ruchu wśród gwiazd, więc zaznaczając co noc 
na mapie nieba położenia planetki, wykreślimy fragment charaktery
stycz.nej pętli jej drogi na niebie. 

W dniach od 14 do 17 listopada warto też obserwować meteory z roju 
Leonidów oraz zaginionego roju Bielidów (szczegóły podane są niżej dla 
odpowiednich dat). 

2d Wieczorem nie widać kolo Jowisza jego 2 księżyca. Księżyc ten 
ukryty jest w cieniu planety i pojawi się nagle z prawej strony jej tarczy 
(patrząc przez lunetę odwracającą) o 20h2m7. 

3/4d Tej nocy obserwujemy przejscie dwóch księżyców Jowisza i ich 
cieni na tle tarczy planety. Wiecwrem dostrzegamy brak księżyca 3, 
który jest niewidoczny na tle tarczy Jowisza i ukazuje się o 17h51m. 
Jego cień pojawia się na tarczy planety dopiero o 18h2m i kończy swą 
wędrówkę o 20h37m. Okolo pólnocy (o 23h42m) księżyc l rozpoczyna swoje 
przejście na tle tarczy Jowisza; o Oh22m jego cień pojawia się na tarczy 
planety, a o lh53m księżyc l znowu jest widoczny; jego cień schodzi z tar
czy Jowisza o 2h34m. 

4<1 Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca Jo
wisza. Księżyc ten kryje się za brzegiem tarczy planety o 2lh2m, a uka
zuje się nagle z cienia planety po drugiej stronie tarczy o 23h55ID1. 

5<12h Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem. Wieczorem obserwujemy 
przejście l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie 
się z brzegiem tarczy planety o 18l19m, a jego cień pojawi się na niej 
o 18h5lm; księżyc l ukaże się znowu o 20h20m, jego cień zejdzie z tarczy 
Jowisza o 2lh3n'. 

6dl8h23 111 9 Koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc ten pojawi 
się nagle z cienia planety z prawej strony (patrząc przez lunetę odwra
cającą) blisko brzegu tarczy Jowisza. Tego też wieczora o 19h nastąpi 
bliskie, ale niewidoczne zlączenie Merkurego z gwiazdą 3 wielkości, 
alfa Wagi. 

7t1 O 3h Merkury przechodzi przez węzel zstępujący swej orbity. O 1411 
niewidoczne zlączenie Merkurego z Neptunem. 

7/Bd Przejście 2 księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 
2 zniknie na tle tarczy planety o Oh33m, jego cień pojawi się na niej 
o 2h2m; księżyc 2 ukaże się znowu o 21157rn, a jego cień widocZIIly będzie 
na tarczy planety do zachodu Jmvisza w Polsce. 

8dl4h Zlączenie Neptuna ze Słońcem. 
gd Obserwujemy początek zakrycia (o 18h37m) i koniec zaćmienia 

(o 22h40illl) 2 księżyca Jowisza. O 23h Saturn w kwadraturze ze Słońcem. 
10d3h Uran w złączaniu z Księżycem. 
10/ lld Obserwujemy przebieg przejścia 3 księżyca i jego cienia na tle 
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tarczy Jowisza oraz początek przejścia księżyca l i jego cienia. Księżyc 
3 jest na tyle odległy od Jowisza, że w obecnych warunkach następuje 
najpierw przejście samego księżyca, a dopiero potem rozpoczyna wę
drówkę jego cień. I tak: księżyc 3 znika na tle tarczy planety o 18h49m, 
a pojawia się znowu o 2lhl8lll; jego cień natomiast ukazuje się na tar
czy Jowisza o 22h5m, a opuszcza ją o Oh39"'· Z kolei o lh29m księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście, a o 2ht8m pojawia się jego cień. 

11/ 12<1 Wieczorem na tarczy Jowjsza dostrzegamy plamkę cienia jego 
2 księżyca; cień ten widoczny jest do 17h47'"· O 22h48"' księżyc l Jowjsza 
kryje się za brzegiem tarczy planety, by o lh50m3 pojawić się nagle z jej 
cienia blisko prawego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej). 

12<1 Obserwujemy przebieg przejścia l księżyca i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Księżyc l zetknie się z brzegiem tarczy o 19h55m, jego 
cień ukaże się o 20h4·6'"; księżyc l zakończy ,swoje przejście o 22117'", 
a jego cie!"1 opuści tarczę planety o 22h58"'· 

13<1 Księżyc l J wisza, wieczorem ukryty za tarczą planety, a potem 
w jej cieniu, ukaże się nagle blisko prawego brzegu tarczy o 20hl91111. 

14d Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego l księżyca, 
plamka cienia schodzi z tarczy planety o 17h27'"· 

15<1 Tej nocy możemy spróbować obserwacji meteorów ze słynnego 
roju Bielidów. Rój ten związany z kometą Bieli (odkrytą w 1826 r.) 
wywolal kilkakrotnie wielki deszcz meteorów, widziany po raz ostatni 
w 1899 r. Od tego czasu obserwuje się co roku tylko po kilka meteorów 
z tego roju, ale nie jest wykluczany ponowny obfity deszcz Bielidów. 
Radiant tego roju leży w gwiazdoZJbiorze Andromedy i ma współrzędne: 
rekt. lh32m, dekl. +43°. W tym roku przypadają dość dobre warunki 
obserwacji. 

16<i21h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem. 
16/17<1 Obserwujen1y początek zakrycia i koniec zaćmienia 2 księ

życa Jowisza. Księżyc ten kryje się za brzegiem tarczy planety o 20h57111, 
a ukazuje się nagle z cienia planety o lhl71118. 

16<1-17<1 Możemy obserwować meteory z roju Leonidów. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt. 10h8m, dekl. 
+22°. Warunki obserwacji są w tym roku bardzo dobre. 

17<11711 Niewidoczne, bliskie zlączenie Merkurego z gwiazdą 2.5 wiel
kości, delta Niedźwiadka. 

17/ 18 Księzyc 3 i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Księżyc 3 roz
poczyna swoje przejście o 22hl6m, a kończy je o Oh49m; cień tego księ
życa pojawi się na tarczy planety o 2117n1. 

18d O 5h Wenus, a o 8h Mars w llliewidocznym złączeniu z Księżycem. 
Wieczorem w pobliżu Jowjsza nie wjdać jego księżyca 2 (przechodzi na 
tle tarczy planety), natomiast na tarczy planety o 17h58'n pojawj się cień 
tego księżyca. Sam księżyc 2 ukazuje się o 18h28111, a jego cień wjdoczny 
jest jeszcze do 201123111. O 24h36"' księżyc l kryje się za brzegiem tarczy 
Jowisza. 

19<1 Obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia po tarczy Jowi
sza. Księżyc l ro~poczyna przejście o 21h43m, jego cień o 221142"'; księżyc 
kończy swą wędrówkę o 23h55'n, a jego cień o 24h53m. 

20<1 Księżyc l Jowisza kryje się za brzegiem tarczy planety o 19113"1, 

a pojawja się nagle z cienia planety o 22hl4'"4. O 23h nastąpi niewjdoczne 
bliskie zlączelllie Wenus z Merkurym. Jeśli tego wiecwra uda nam się od
naleźć Wenus nisko nad' zachodnim horyz;ontem, to w pobliżu (na pólnoc 
od Wenus) może także zobaczymy Merkurego; najlepiej poszukiwać go 
przez lunetę lub lornetkę. 

21<1 Wieczorem nie widzimy w pobliżu Jowisza dwóch jego księży
ców: księżyc l przechodzi właśnie na tle tarczy planety, a księżyc 3 
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ukryty jest w Jej cieniu. O 17hll"' na tarczy Jowisza pojawia się c1en 
l księżyca, a o 18h22'" sam księżyc l ukazuje się po ukończeniu swego 
przejścia. O 1Bh50m2 pojawia się nagle z cienia planety księżyc 3, z pra
wej strony (nieco u dolu) w odległości równej prawie średnicy tarczy 
Jowisza od jego brzegu. O 19h22"' cień księżyca l schodzi z tarczy pla
nety. 

23d O 2h Słońce wstępuje w znak Strzelca; jego długość ekliptyczna 
wynosi wtedy 240°. O 6h niewidocz.ne złączenie Saturna z Księżycem. 
O 23h 20m nastąpi zakrycie 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

24125<1 O 11149m księżyc l Jowisza vozpoczyna przejście na tle tarczy 
planety. 

25<1 Obserwujemy wędrówkę 2 księżyca i jego cienia po tarczy Jo
wisza. Księżyc 2 rozpoczyna przejście o 18h26m, jego cień pojawi się na 
tarczy planety o 20h34m; księżyc ukazuje się znowu o 20h52m, a jego 
cień schodzi z tarczy Jowisza o 22h59m. 

26/27<1 Tym razem księżyc l i jego cień przechodzi na tle tarczy Jo
wisza. Księż.yc l rozpoczyna przejście o 23h32m, jego cień o Oh38'"; księ
życ l kończy przej ście o 1h44m, a jego cień widoczny jest do zachodu 
J owisza w Polsce. 

27dlh Jrowisz w złączeniu z Księżycem. Wieczorem warto zwrócić 
uwagę na zjawiska w układzie księżyców Jowisza. Początkowo nie wi
dać księżyca 2: ukryty on był najpierw za tarczą planety, a potem w jej 
cieniu i pojawi się nagle z prawej ,strony tarczy o 17hl5'"1. Dalej do 
brzegu tarczy Jowisza zbliża się też księżyc l i kryje się za nią o 20h5lm, 
aby z kolei o 24h9m7 pojawić się nagle z cienia planety blisko prawego 
brzegu jej tarczy. 

2Bd Ten wieczór jest niezwykle ciekawy dla obserwacji Jowisza, bę
dziemy bowiem świadkami jednoczesne!9o przejścia księżyca 3 za tarczą 
planety i księżyca l i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Najpierw do
strzegamy brak księżyca 3, który jest już ukryty za tarczą planety, 
a tymczasem księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i znika na jej tle 
o lBhOm. O 1Bh21"' księżyc 3 ukazuje się spoza brzegu tarczy planety, 
a o 19h7m na tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca l. Księżyc l koń
czy swoje przejście i ukazuje się z.nowu o 20hllm, a w tym czasie księżyc 
3 oddalił się już od brzegu tarczy i o 201118 1"7 pogrąża się nagle w stre
fie cienia planety. Plamka cienia księżyca l kończy swą wędrówkę po 
tarczy planety o 21hl8 11 ' , a księżyc 3 pojawia się również nagle z cienia 
Jowisza o 22h5tm8, z prawej strony w ·odległości nieco większej niż śred
nica tarczy planety od jej brzegu. 

29d18h38"'6 Obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. 
Minima Algola (beta Perseusza): 

lO<il6h50m, 22t14h5m, 25dOh55'", 27d2lh40m, 30l11Sh30"' · 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

Data 

1963 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

XII. 7 

Odległości bliskich planet 

Wenus l Mars 
____ o_d __ S_ł_o_ń_c_a----~----d-o __ Z_I_.e_m __ i ______ o_d __ S_ło-n-.c-a--71 --d_o __ Z_i_e_m ___ i 

j. a. mln km j. a. mln km j. a. mln kn j, a. mlnk n 
0.726 108.5 1.633 244.1 1.476 220.6 2.280 340.9 
0.727 108.7 1.602 239.5 1.463 218.8 2.300 343.8 
0.728 108.8 1.568 234.4 1.451 217.0 2.316 346.3 
0.728 108.8 1.5~0 228.8 1.440 215.3 2.330 348.3 
0.72!1 108.9 1.489 222.7 1.429 213.7 2.341 350.0 
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Listopad 1963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm 
13 48 
14 50 
15 54 
16 59 

o 
- 9.9 
-16.3 
-21.4 
-24.6 

Niewidoczny. 

MARS 
15 58 -21.1 
16 28 -22.5 
17 00 -23.5 
17 32 -24.1 

hm 
5 53 
6 52 
7 50 
8 38 

910 
910 
9 09 
9 07 

hm 
16 07 
15 52 
15 44 
15 46 

17 09 
16 49 
16 36 
16 23 

Zachodzi o zmierzchu, praktycz
nie niewidoczny. 

SATURN 

X. 2812117 ~-17.1 114 03 l 22 53 
XI. 17 2119 -16.9 12 44 2138 
XII. 7 21 24 -16.5 11 28 20 27 

X. 30 
Xl.l9 

XII . 9 

X. 28 
XI. 7 

17 
27 

XII. 7 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Koziorożca (około +l wiel
kości gwiazd.). 

a l a l w połud. 
NEPTUN 

h m 
14 52.4 
14 55.3 
14 58.2 

Niewidoczny. 

Planetoida 40 
o 50.2 
o 43.8 
o 40.4 
o 40.0 
o 42.7 

o 
-14 431 

-1456 
-15 07 

hm 
1156 
lO 40 
9 25 

HARMONIA 
- 229 22 00 
- 2 39 21 14 
- 2 27 20 32 
- l 54 19 52 
- l 02 19 16 

Około 10 wielk. gwiazd. W1doczna 
całą noc w gwiazdozbiorze Ba
rana. 

l h czasu 
środk. -europ. 

Warszawa 

a l wsch. l zach. 

WENUS 
o 

-17.4 
hm 

15 08 
15 59 
16 51 
17 45 

-20.8 

hm 
7 56 
8 30 
8 59 
9 22 

h m 
16 44 
16 32 
16 29 
16 33 

-23.2 
-24.5 

Pod koniec miesiąca można ją od
naleźć wieczorem nad potudniowo
zachodnim horyzontem jako jasną 
gwiazdę -3.3 wielkości. 

o 46 
o 43 
o 40 
o 37 

JOWISZ 
+3.2 15 41 
+2.9 15 Ol 
+2.6 14 20 
+2.5 13 38 

4 15 
3 30 
2 48 
2 04 

Widoczny prawie całą noc 
w gwiazdozbiorze Ryb (-2.3 wielk. 
gwiazd.). 

URAN 
lO 43 
lO 46 
lO 47 l

+ 8.9, + 8.6 + 8.5 

l 11 114 41 
23 52 13 24 
22 35 12 05 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (5.7 wielk. 
gwiazd.). 

h m s 
10 20 40 
11 22 23 
11 23 23 

l o l w połud. 
PLUTON 

o 
+la 55~6 
+la 54.3 
+18 58.5 

h m 
8 26 
7 09 
5 51 

Dostępny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa tylko przez wielkie 
teleskopy (15 wielk. gwiazd.). 

Planetoida 19 FORTUNA 
221.7 +1354 2332 
2 12.8 +12 58 22 43 
2 05.0 +12 06 21 56 
1 59.7 +n 28 2112 
157.4 +nos 2oao 

Około 11 wieik. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
Wieloryba. 

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



Listopad 1963 r. SŁOŃCE 
l 

1h czasu l Szczecin l Poznań l Wrocław l Gdańsk l Kraków l Warszawa l Rzeszów l Białystok 
Data 1 środk. -europ. 

r. czasu / a l a wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach . wsch. / zach. wsch./ zach. 

m / hm o hm , hm hm hm hmhm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
X28 +16.1 ,1401-12.8 652 1639 640 1633 636 1634 638 1619 622 1626 622 1617 615 1617 617 1606 

XI 7 +16.31445 -16.0 711 1619 658 1614 653 1617 658 1559 638 1608 641 1558 631 1600 636 1545 
17 +15.21526-18.7 729 11603 716 1558 710 1602 718 1541 654 1555 700 1542 648 1546 654 1530 
27 +12.7 16 08 -20.9 7 47 15 51 7 33 15 47 7 26 15 31 7 36 15 29 7 10 15 45 7 16 15 30 7 03 15 36 7 lO 15 19 

XII 7 + 9.0,16 51 ,-22.5 8 02 15 44 7 47 15 40 7 40 15 45 7 51 15 22 7 23 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 26 15 11 

KSIĘZYC 

..., .. _ ... -
1h czasu 

Fazy Księżyca: 

c: 
::0 
> 
z 

Data 
l h czasu l Warszawa 

środk.·europ . l---,..-- Data 
1h czasu warszawa 

środk.·europ., l Data 
. l warszawa srodk.·europ. 
--- l Pierwsza kw. 

Pełnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 
Pełnia 

d hl .... 
X 25 18 > 

XI l 15 

X11 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

a / a wsch. / zach. 

hm l o hmhm 
l 57 + 6.8 16 36 5 45 
2 55 +12.2 17 04 7 13 
355 +16.81739 841 
4 571 +20.2 18 22 10 03 
6 00 +22.3 19 16 11 15 
7 02 +22.8 20 20 12 14 
8 02 +21.8 21 30112 59 
8 59 +19.7 22 42 13 34 
952 +16523541401 

lO 42 +12.7 - 14 22 

Xlll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

a / a wsch./ zach. 

hm o hmhm 
11 30 + 8.4 l 05 14 41 
12 15 + 3.8 2 14 14 58 
13 00 - 0.9 3 21 l 5 15 
13 44 - 5.4 4 28 15 32 
14 28 - 9.8 5 35 15 50 
15 14 -13.8 6 42 16 12 
16 Ol -17.2 7 48 16 37 
16 50 -20.0 8 52 17 09 
1740-21.9 95311749 
18 32 -22.8 10 47 18 36 

l 

a / a wsch. /zach. 

hm o hmhm 
Xl21 19 24 -22.7 1133 19 35 

22 2017 -21.5 12112041 
23 2110 -19.2 12 43 21 52 
24 22 02 -16.0 13 09 23 08 
25 22 54 -11.8 13 32 -
26 23 45 - 6.9 13 53 o 26 
27 o 38 - 1.6 14 13 l 46 
28 l 31 + 4.114 351 3 lO 
29 2 27 + 9.6 15 00 4 36 
30 3 26 +14.7 15 30 6 04 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. XI 2 l 
Najw. XI 16 7 
Najm. XI 30 14 

XI 8 8 
XI 16 8 
XI 24 9 

XII l l 

l 
Srednica 
tarczy 

33!5 
29.4 
33,5 ~ 

co 
-'1 
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ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Kilińskiego l, Za
kład Fizyki Akademii Medycznej, 
tel. 5591, wn. 61. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Olcrzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

Fromborlt - ul. Katedralna 21. Sekre
tariat: Wt. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
A stronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, tel. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

Gdynia - ul. 10-go Lutego 24 (W biu
rach PLO). 

Gliwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
stu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląska l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, tel. Zabrze 33-0l, 
wn. 155. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkota Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 2o-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, I p. se
kretariat: Pon. Czw. godz. 18-20. 

Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódź - uL Traugutta 18, pok. 412 
tel. 25D-02. Sekretariat: Pon. godz. 
18-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. 80-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., 
tel. 24-74 (W. Radziwinowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3, 
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. se
kretariat: godz. 16-18. 

Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. 1-go 
Maja II p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. W!. Jagielly 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. :Stary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Folitechniki Szcze
cińskiej) tel. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. Kościuszki 10, 
m. 3, tel. 25-86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godz. ·18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wrocław - ul. Piotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
Jędrzejów - Rynek 8, te!. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonicznie na umówiony ter
mln. 

Kraków - Oddlział ocganizuje w sali 
odczyto,wej przy ul. Solskiego 30 
III p. w każdy poniedziałek zaję
cia wg programu: 1-szy ponie
działek m-ea - .,Wieczór nowo
ści astronomicznych", 2 i 4-ty -
wybrane zagadnienia z astronomii 
(odczyt), 3-ci - zebranie sekcji 
instrumentalnej. Sekcja obserwa
cyjna - w pierwszy czwartek 
m-ea o godz. 18. 

Lódź - Zebrania sekcji w czwartek 
o godz. 19-21. Prelekcje, pokazy 
teleskopowe i przeglądy filmów 
oświatowych wg informacji w se
kretariacie i wg komuniltatów 
w prasie. 

Poznań - Publiczne pokazy nieba 
w każdy bezchmurny wieczór 
wtorkowy i czwartkowy na tere
nie dostrzegalni PTMA w Parku 
im. Kasprzaka. 

Wrocław - Planetarlum na t e renie 
Hali Ludowej organizuje pokazy 
dla wycieczek po uprzednim zgło
szeniu w sekretariacie Oddziału. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 

Red. nacz.: A. Wróblewski. Sekr. Red.: G. Sitarski, Red. techn.: A. Cichowicz. 
Adres Redakcji: Warszawa, Al. Ujazdowskie 4. Rada Redakcyjna: Wl. Zonn 
(przew.), J. Gadomski, J. Mergentaler, A. Plaskowski, K. Rudnicki, K. Serkowski, 
A. Słowik, A. Woszczyk. Wydawca: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, 
Zarząd Główny. Warunki prenumeraty - roczna: 72 zł, półroczna: 36 zł, cena 
l egz. 6 zł, dla Członków PTMA - w ramach składki: 60 zł rocznie. Druk: Krakow
ska D : ukarnia Prasowa, Kraków, ul. WieJopole 1. - Zarn. 1921.- Nak ład 3.300 egl. 
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URANIA 
MIESIĘCZNIK P O l S K l E G O T O W A R ZTST W A 

MIŁOŚNIKÓW ASYROlOMil 

ROK XXX IV GRUDZIEŃ 1963 Nr 12 

Materialy zawarte w tym 
numerze dotyczą zagad·
nień i zjawisk rozgrywa
jących się na przestrzeni 
dwóch tysięcy lat. Otwie
ramy numer artykulem 
Prof. dr K. KĘPINSKIE-

Spis treści GO o "gwieździe betlejem
skiej", nie wyjaśnionym 

Artykuły: FeZiejan Kęplńskl - Gwiazda · _ · · k t 
Betlejemska, Franciszek Macha<ski- O śred-~ JeSZC,c"e ZJaWtS U as rono
niowi.ecznej astronOmii arabskiej, Stawomir micznym sprzed dwudzie-
Ruclnskl - Astronomia przed stu laty, . , 
Fritz Zwicky - Jak zagosoodarować Kslę- stu wtekow. 
życ. 

Kronika: Zmiany barw pasm na Jowiszu 
i Saturnie. - C3yżby wahania gęstości świa
tła zodiakalnego? - Otientacja przestnenna 
Orbitalnego Obserwatorium Astronomiczne
go. - Dwa prądy w atmosferze Saturna. -
Nowe ciała niebieskie. - Kometa Pereyra 
(1963 e.) - Sonda kometarna. - Nie!nane 
meteoryty azjatyckie. - Badanie słabo świe
cących meteorów metodami radarowymi. 
Wizyta przedstawicieli f-my ZEISS w PTMA. 

Kronika PTMA: Otwarcie Stacji Astrono
micznej Oddziału PTMA w Opolu. - Nowa 
siedziba Oddziału PTMA we Fromborku. -
Klub KOSMOS w Krakowie. 

z historii astronomil polskiej: Notatka 
Kopernika w języku polskim. 

Nowości wydawnicze. 

To 1 owo: Kalendarz egipski. 

Kalendarz astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKŁADCE 

Pierwsza strona ok.adkl: Krater księży
cowy Flaton wg fotografii wykon3nej n n 
Mt. Wilson. 

Druga strona ok:adkl: Srodkowa czę~ć 
ta rczy Księżyca z wielkim kraterem Ptoie
rr eus~ (w środku) wg fotografii wykonanej 
n3 Mt. \Vilson. 

Trzeela strona ok!adkl: Fragment karty 
październikowej 1505 r. z dzieła pt . .,Calen
darium magistrl Joannls de Monte regio", 
które kiedyś bylo własnością Kopernika 
U góry po prawej stronie wid 7 imy własna
' ęzzną jego notatkę w języku polskim: 
, bok pomagay" (na lewo notatka naszego 
astronoma w języku łacińskim). (Patrz art. 
St. R. Brzostkiewicza) . 

Czwarta strona oktadkt: Usiana krate
rami górzysta część tarczy Księżyca blisko 
bieguna północnego (wg fotografii wykona
nej na Mt. Wilson). 

Doc. dr F. MACHALSKI 
omawia osiągnięcia śred
niowiecznej astronomii 
arabskiej a S. RUCIŃ
SKI - historię stosunko
wo nową- stan astronomii 
przed stu laty. Ciekawe 
jest porównanie wiedzy 
astronomicznej naszych 
przodków z obecnymi nie
zwyklymt osiągnięciami. 
i odkryciami astronomii. 

WTeszcie Pro f es m· dr 
F. ZWICKY prowadzi nas 
w niezbyt chyba odległą 
przyszłość, omawiając pla
ny zagospodarowania Księ
życa. 

Zamieszczając notalki 
o aktualnych wydarze
niach w Oddziałach PTMA 
we Frombm·ku, Kmkowie 
i Opolu wyrażamy nadzie
ję, że również pozostale 
Oddziały będą nam czę
ściej nadsylać materiały 
o ich pracy. 

UWAGA Członkowie PTMA l Prenumeratorzy - Admin:lstracja URANII prosi o do
konywanie wpłat tyt. prenumeraty na rok 1964, na konto Zarządu Głównego 
PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, PKO nr 4-9-5227. Prenumerata roczna wynosi: 
72.- zł, dla Członków PTMA: 60.- zł. 

~·------------------------------------------------------------------------------~ 
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FELICJAN KĘPIŃSKI - War s z a w a 

GWIAZDA BETLEJEMSKA 

"Gdy tedy narodził się Jezus w Betlejem Judzkim, we dni Heroda 
króla, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc : gdzie 
jest, który się narodził, król żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazd-: 
jego na wschodzie i przyjechaliśmy pokłonić się jemu. A usłyszawszy 
to król zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszyst
kich przedniejszych kapłanów i doktorów ludu, dowiadywał się od nich, 
gdzie się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejem Judzkim ; 
bo tak jest napisane przez Proroka: "I ty Betlejem, ziemio judzka żadną 
miarą nie jesteś najpodlejszą między książęty judzkimi; albowierr: z cie
bie v.rynijdzie wódz, który będzie rządził lud mój izraelski". Wtedy Herod, 
wezwawszy pota jemnie Mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czas 
gwiazdy, która im się ukazała. I posławszy ich do Betlejem, rzekł: id źcie 
a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie m i, 
abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu. Oni tedy, wysłuchawszy 
króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzicli na wschodzie, szła 
przed nimi, aź przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię. 
A ujrzawszy gwiazdę uradowali się radością bardzo wielką. .. " 

(Z Ewangelii wg św. Mateusza, cz. I) 

Jaka to była gwiazda? Problem ten zajmował wielu badaczy 
religianistycznych i w niemałym stopniu również astronomów. 
Przede wszystkim, jak można interpretować podkreślone po
wyżej słowa? 

Spostrzeżenie widocznej w dzień gwiazdy było dla obezna
nych z przepowiednią Proroka i nastawionych na coś niezwy
kłego Mędrców ze Wschodu jakby sygnałem iszczenia się prze
powiedni i pobudką do wyruszenia w daleką podróż traktem na 
Jerozolimę, w celu złożenia hołdu nowonarodzonemu Mesja
szowi. Zarówno pozorny ruch gwiazdy, jak i wielodniowa po
dróż Magów odbywały się ze wschodu na zachód, ale gwiazda 
zawsze ich "wyprzedzała" i "szla przed nimi". W miarę ich 
zbliżania się do odległego od Jerozolimy o 9 km Betlejem, 
gwiazda w prawdopodobnym górowaniu zaczęła wytracać pręd
kość ruchu w wysokości i u celu podróży Mędrców - pooil
kując się ówczesną obrawwą formą wysławiania się - "sta
nęła nad miejscem, gdzie było dziecię". 
Gwiazdą Betlejemską nie mogla być planeta Wenus, gdyż 

stan ówczesnej wiedzy astronomicznej, zwłaszcza wśród warstw 
elitarnych, do jakich niewątpliwie należeli Mędrcy przybywa
jący z Babilonii, Chaldei i Persji, był tak wysoki, że z góry 
odrzucić należy przypuszczenie, że mogli byli nie rozpoznać 
dobrze znanej planety. 

Trudniej jest rozprawiać się z hipotezą, że gwia:zxlą Betlejem
ską była jakaś kometa. Nie mogla nią być okazała kometa Hal
leya, gdyż najbliższe jej przejście prz·ez perlheliurn przypadało 
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na rok -11 przed naszą erą, a więc 8 lat przed Narodzeniem 
Chrystusa (które przyjmuje się na lata -3 do -4 p. n. e.), 
ani żadna inna jasna kometa, gdyż wzmianka o niej z pewno
ścią znalazłaby się w kronikach. Jeżeli zaś chodzi o mało jasne 
komety, to nie tak łatwo mogły być zauważone i obserwowane 
w dzień. 

A może gwiazdą Betlejemską był jakiś meteor? Także nie, 
gdyż zjawisko tego rodzaju jest bardzo krótkotrwale. 

Z kolei rozważano, czy p<:Jd gwiazdą Betlejemską nie kryla 
się jakaś tzw. nowa gwiazda, a może nawet supernowa naszej 
Galaktyki. Gwiazdy takie cechuje nagły i nieoczekiwany roz
błysk po:wrnie przeciętnych gwiazd, których jasność w ciągu 
krótkiego czasu staje się dziesiątki i setki razy większą od ja
sności Słońca, gdyby leżało ono względem nas w odległości 
tych rozbłyskujących gwiazd. 

Ostatnio na lamach włoskiego tygodnika "Gente" pani 
M. G i a n u z z i, pierwszy astronom Obserwatorium di Monte 
Mario (Roma), wznowiła hipotezę, że gwiazdą Betlejemską mo
gla być supernowa. Jednak przypuszczenie takie musi być 
podważone ni·eprawdopodobieństwem niezanotowania w kroni
kach iak uderzającego zjawiska. 

Tak więc w rezultacie powyższych rozważań można by do
puścić jedynie tę możliwość, że gwiazdą Betlejemską była jakaś 
przeciętnie jasna kometa lub nowa, która uszła wprawdzie 
zapisu w kronikach, ale j•ednak została dostrzeżona i śledzona 
przez biegłych w wydarzeniach na niebie Mędrców ze Wschodu. 

Ten krótki przegląd SCłdów o gwieździe Betlejemskiej można 
zakończyć słowami p. Gianuzzi: otoczone tajemniczością zjawi
sko na niebie, jakie według Ewangelii św. Mateusza towarzy
szyło przyjściu na świat Chrystusa, sprawia, że "tradycja staje 
się tym bardziej bliską sercu i milą". 

FRANCISZEK MACHALSKI - K rak ó w 

O ŚREDNIOWIECZNEJ ASTRONOMII ARABSKIEJ *) 

Trzecią dziedziną wiedzy obok matematyki i medycyny, sta
nowiącą chwałę średniowiecznej nauki arabskiej, jest astro

nomia. Geneza jej leży w szeroko rozpowszechnionej u Arabów 
astrologii, czyli przepowiadaniu losów zarówno poszczególnych 

*) Artykuł powyższy stanowi wyciąg z odczytu "O dawnej astronomii 
orientalnej" wygłoszonego w Planetarium Sląskim w Chorzowie. Terminu 
"astl'OIIlornia arabska" używa się tutaj w ogólnym, tradycyjnym znaczeniu. 
Na naukę arabską złożyły się prace wielu uczonych innych narodowości 
żyjących w granicach arabskiego imperium. Np. uczeni perscy, piszący 
po arabsku swe dzicla astronomiczne, zostali tutaj także włączeni. 
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ludzi jak i całych narodów z ruchu gwia~d. K:olebką jej była 
najpierw starożytna Chaldea, a patem Egipt. Stąd przeszła do 
Grecji i na koniec do Arabów, u których bardzo szeroko się 
rozpowszechniła. Każdy prawie sułtan miał swego przybocz
nego astrologa. Od Arabów poprzez WŁochy astrologia przeszła 
do zachodniej Europy. Tutaj interesowali i zajmowali się nią 
wybitni lud.Ztie epoki, tacy jak św. Tomasz z Akwinu, rustrono
mowie Tyeho Brahe, Kepler i wielu innych. Wielu książąt, nie 
mówiąc o królach, utrzymywało na swych dworach astrologa. 
Dzisiaj wiemy, że astrologia była jednym z wielkich zabobonów 
ludzkości, zanikłym dopiero w Eillopie pod kconiec XVII w. Mimo 
to astrologia spełniła doniosłą rolę historyczną: dala początek 
naukowej wiedzy astDonomi:cZI11ej, ucząc obserwacji gwiazd na 
sklepieniu niebieskim, ich ruchów i wzajemnych, układów. 

Najsłynniejszym astrologiem arabskim był A b u M a s z ar 
(zm. w 886 r.) rodem z Balchu w Chorasanie, a żyjący później 
w Bagdadzie. Był on największym autorytetem w dziedzinie 
astrologii także dla chrześcijańskiej Europy. Pod zlatynizowa
nym nazwiskiem A l b u m a s a r spotykamy go w ilmnografii 
euDopejskiej jako proroka. Cztery jego dzieła astro·logiczne, prze
łożone na łacinę w XII w., wywarły wielki wpływ na astrologię 
średniowiecznej Europv Poza fantasty;czmymi i niedorzecznymi 
pomysŁami astrologieznymi przekazały one wszakż,e nauce 
europejskiej rzeczy istotnie wartościowe, m. in. teorię przypły
wów i odpływów morskich w zależności od zmian faz księżyco
wych. Obok Abu Maszara wielką popularnością cieszyły się 
takre dzieła astrologiczne I b n a l - H a s i b a. 

Twórcami naukowej astronomii są bezsprzecznie Grecy, cho
ciaż już starożytni Babilończycy znali równania pierwszego, 
drugiego i trzeciego stopnia, funkcje trygonometryczne używa
ne przez Greka ł-Iipparcha (II w. p, n. e.) do obliczeń ast!1ono
micznych, um~el.i obliczać drogi planet na tle gwiazd stałych 
oraz przewidywać zaćmienia Słońca i Księżyca. To ostatnie 
'lresztą potrafili te?: ł;gipcjanie około tysiąc lat przed naszą 
era*). 

Tak czy inaczej, naukę astronomiczną przejęli od Greków 
Arabowie, poczym ją znakomicie pogłębili i rozszerzyli. Jeden 
z największych uczonych a.rabskich, matematyk A l- C h o
re z m i (IX w.), Pers z pochodzenia, był twóocą piewszych 
tablic astronomicznych. Wspólezesny mu A l- F a r g a n i stwo
rzył elementy nowoczesnej astronomii, które wpływały długo 

*) Spór o to, czy wyżej stala astronomia BabiLończyków czy też Gre
ków, po2){)Staje na razie nierozstrzygnięty. Wiemy tyle, że astronOIITiia 
babilońska miala wybitny wplyw na naukę Persów w epoce Sasanidów 
(III-VII w. n. e.). 
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na naukę europejską. Jego obliczenia odlegk>ści planet były 
przyjmowane bez zastrzeżeń aż do czasów Kopernika. Sławę 
jego przyćmiło nowe wielkie nazwisko astronoma arabskiego 
A l- B a t t a n i e g o (zm. w 929 r.), znanego w średniowiecznej 
Europie jako A l b a t e n i u s. Zbudował on własne obserwa
torium w Rakka nad Eufratem. Tutaj określił z wielką do
kładnością nachylenie ekliptyki, długość roku tropikalnego i pór 
roku oraz ruch Słońca; skorygował poza tym wiele obliczeń 
dotyczących ruchu Księżyca i planet. Stwierdzając i opisując 
dokladnie ruch Słońca zadał druzgocący cios teorii Ptolemeusza 
o nieruchomości słonecznego apogeum. Jest on autorem ob
szernego dzieła astronomicznego. 

Największy ,rozkwit nauki astronomkznej u Arabów przy
pada na wieki X i XI. Dos~analym znawcą astronomii w ogóle, 
a hinduskiej w szcrególności, by l A l- B i run i (973-1048). 
Jego główne dzieło dotyczące astronomii j€St w rzeczywistości 
encyklopedią całej ówczesnej wiedzy w tym zakresie, zawtera
jącą w:iele rzeczy nowych. Al-Biruni wyrósł w naukowym 
środowisku Chorezmu, jednej z północno-wschodnich prowincji 
Persji. Kwitła tu bujnie nauka astronomiczna jeszcze przed 
podbojem arabskim (polowa VII w. n. e.). Szkoły astronomiczne 
i obserwatoria istniały w Kiat, Urgandż, Samarkandzie, Bu
charze i innych miastach Azji Srodkowej. Al-Biruni już jako 
młody człowiek konstruował przyrządy astronomiczne; wśród 
rrkh własnego pomysłu kwadrant, za pomocą którego dokony
wał pomiarów astronomicznych. Mając 22 lata był już znako
mitym astronomem. Napisał ogółem 40 traktatów z dziedziny 
astronomii. Są w jego pracach (Czy Ziemia się porusza oraz 
Poglądy Ambów na ruch Ziemi) dowody na to, że wbrew po
wszechnie przyjętemu systemowi geocentrycznemu skłaniał się 
wyraźnie do przyjęcia systemu heliocentrycznego. Dopiero pół 
tysiąca lat później Kopernik i Kepler potwierdzili niezbicie jego 
hipotezę. Al-Biruni stworzył też własną metodę obliczania roz
miarów Ziemi. Za pomocą ściennego kwadrantu o długości 
7.5 m poprawił obliczenia nachylenia ·ekliptyki przeprowa
dzone przez innych astronomów. Własną, nową metodą skory
gowal także długość apogeum słonecznego. Krótko- jego wkład 
do nauki asiTonomicznej muzułmańskiego Wschodu był ol
brzymi. 
Wśród licznej plejady astronomów żyjących w granicach 

imperium arabskiego (kalifatu) znajdują się świetne nazwiska: 
O m ar a C h aj j a m a, reformatora kalendarza staroperskiego, 
A l-Raz i e g o, autora ilustrowanego dzieła o gwiazdach sta
łych, i wszechstronnie uczonego A w i c e n n y. Ten ostatni 
zbudował m. in. obserwatorium astronomiczne z ruchomą ko-
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pułą i sporządził różne przyrządy, za pomocą których skorygo
wal wiele obliczeń swokh poprzedników. 

Inny ośrodek badań astronomicznych znajdował się w To
ledo w Hiszpanii pod rządami arabskiej dynastii Omajjadów 
(929-1031). Tutaj żył znany s:oeroko A l- Z ark a l i (zlaty
nizowane nazwisko Arzachel), astronom, teoretyk i praktyk 
obserwator, wynala:oca wielu prz)III'ządów astronomicznych, 
wśród nich astrolabium, zwanego safiha. Jest on również twórcą 
tzw. tablic toledańskich. 
Reasumując powyższe, z konieczności bardw ogólnikowe da

ne, stwierx:lzamy, że astronomowie arabscy dokonali rzecr.y 
wielkiej: wychodząc od nauki ludów starożytnych stworzyli na 
jej podstawie astronomię naukową, którą poprzez liczne prze
kłady przejęła w calości średnłowiec:ona i now;P,żytna nauka 
europejska. Głównymi osiągnięciami Arabów są przede wszyst
kim: ułożenie tablic astronomicznych wyznaczających dokład
nie ruch planet, zmierzenie długości stopnia południka z1em
skiego, stwierdzenie ruchu apogeum słonecznego, obliczenie 
z dużą dokładnością nachylenia ekliptyki (23°33'59"), dokładne 
oz.naczenie długości roku, opis ruchu komet oraz wyznaczenie 
zaćmień Słońca i Księżyca. Byli wreszcie Arabowie wynala.z.cami 
doskonałych przyrządów astronomicznych, takich jak kwa
drant, astrolabium i inne. 

SŁAWOMIR RUCIŃSKI - War s z a w a 

ASTRONOMIA PRZED STU LATY 

Ostatnie lata cechuje szybki rozwój astronomii. Uzbrojona 
w szczytowej precyzji przyrządy optyczne, nowe, radiowe 

metody obserwacji, wszelkie zdobycze elektroniki z maszynami 
cyfmwymi na czele, pierwsze obserwatoria na statkach kosmicz
nych, wsparta bogatym materiałem fizyki doświadczalnej i teo
retycznej dostarcza astronomia wciąż ogromne ilości faklów 
o otaczającym nas wszechświecie. O rozwoju as1Ironomii, podob
rue jak każdej innej nauki, najlepiej świadczą porównania 
w czasie, obejmujące kierunki największych zainteresowań, 
sukcesy czy też chwilowe niepowodzenia. Współczesną asiirono
mię można porównać tylko z latami stosunkowo niezbyt odle
głymi, ponieważ rzeczywisty rozwój tej nauki to sprawa trzech 
ostatnich sLuleci. 

Cofnijmy się o sto lat, w lata 1858-1863. Króluje wtedy astro
nomia pozycyjna i mechanika nieba. Są to 1ata bezpośrednio po 
wielkim osiągnięciu tych nauk - odkryciu Neptuna. Z niere
gularności w ruchu Urana L e v er r i er i A d a m s niezależ-
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nie od siebie określili czym musi być zakłócające ten bieg ciało 
i gdzie należy go szukać. W 1846 r. w odległości mniejszej niż 
jeden stopień od przewidzianej pozycji G a 11 e odnalazł ósmą 
planetę Układu Słonec~nego - Neptuna. Był to wielki sukces 
mechaniki nieba, sukces o tyle bardziej zadziwiający dla ogółu, 
że oparty tylko na teoretycznych obliczeniach i założeniu prawa 
powszechnej grawitacji. 

W tym czasie mechanika nieba zbudowana przez D ' A. l a m
b er t a, L e g e n d re ' a, E u l e r a, G a u s s a, L a p l a c e' a 
święci dalsze triumfy. Korzystając z jej wzorów można było 
przewidywać pozycje planetoidy czy komety posiadając tylko 
trzy obserwacje v.rykonane w różnych momentach. Pojawiają 
się pierwsze wyznaczenia orbit gwia7ld podwójnych wizualnie. 
Rozwijająca się mechanika nieba wymaga bardziej precyzyjnych 
przyrządów pomiarowych. Błąd wyznaczania kątów zmniejsza 
się do 0.1-0.2 sekundy kątowej, co w porównaniu z pomiarami 
Ty c h o B r a h e stanowi 600-krotny wz.rost dokładności. 

Zwiększenie precyzji pomiarów, to także pojawienie się du
żej ilości wszelkich błędów systematycznych. Celem ich wyeli
minowania rozwija się cala metodyk!a wyznaczania błędów in
strumentalnych, a także błędów ostatecznej instancji odbior
czej - człowieka. Błąd taki, zwany często równaniem osobo
wym, to na przykład ułamek sekundy, o który obserwator mial 
tendencję wcześniej lub później dostrzegać przejście gwiazdy 
przed nitkami mikrometru. Szczególnie duże zasługi na polu 
zwiększenia dokładności położył B e s s e l, który zajmował się 
głównie wpływem różnych czynników jak precesja, nutacja, 
ruch własny, aberracja, refrakcja czy wreszcie paralaksa na ob
serwowane pozycje gwiazd. Szczególnie interesująca jest para
laksa, w niej bowiem kryje się odległość do gwia:zx:ly. Ze wzglę
du jednak na niezwykle małe kąty, które tu gmją rolę, w la
tach sześćdziesiątych było zaledwie kilkanaście gwi~d ze zna
nymi paralaksami. 

Podczas badania nikłych przesunięć gwiazd Bessel dostrzegł, 
iż Syriusz i Procjon, po uwzględnieniu wszystkich znanych efek
tów, wykazują minimalne, ale zupełnie uchwytne okresowe prze
sunięcia na niebie. Sądził on, że przesunięcia te powodują nie
widoczne satelity tych gwiazd, z którymi tworzą one podwójne 
układy gwiazd obiegających wokół środka masy. Wielkim suk
cesem tej hipotezy było odnalezienie przez C l ark a w 1862 
roku słabego towarzysza Syriusza a CMa B, przy użyciu no
wego większego teleskopu. 

Z badaniem drobnych przesunięć gwiazd łączy się sprawa ru
chu Układu Słonecznego w przestrzeni. Pierwszy zajął się tym 
jesz;cze W. H er s c h e l, który badając ruchy własne wielu 
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gwiaro, wykazał, że ruch ten rzeczywiście zachodzi. Nie wszyscy l 
wówczas podzielali jego zdanie. Ale w 1860 roku ruch Słońca 
nie podlega już wątpliwości i wyznaczaniem jego apeksu oraz 
prędkości zajmowało się kiiliku znanych astronomów, m. in. 
Ar g e l a n d er, O. S t r u w e i A i r y. 

W latach 1857-1863 ukazuje się opracowany przez następcG 
Bessela - Argelandera słynny "Bon Durchmusterung''. Jest 
to kaiJaJlog kilkuset tysięcy gwiazd wraz z atlasem. O wartości 
tej pracy świadczy fakt, że znany wszystkim astronomom "BD" 
do <dnia dzisiejszego szeroko stosowany jest jako jeden z naj
bardziej obfitych i przejrzystych katalogów i na pewno naj
lepszy atlas nieba. 
Około polowy XIX wieku 3/4 wszelkich badań astronomicz

nych dotyczyło Ukladu Słonecznego. Przyczyniło się oczywiście 
do tego odkrycie Uranu, Neptuna i wielu planetoid. Planetoidy 
odkrywano żmudną metodą porównywania układów gwi.azd 
widocznych przez teleslmp w odstępach kilkudniowych. W 1863 
roku było 80 planetoid ze znanymi elementami orbit. 

Wielu asllronomów poszukuje planety bliższej Słońcu niż 
Merkury. Schwabe przez 40 lat poszukuje malej tarczy tej 
planety podczas jej przejścia przed Słońcem. Z wielką syste
matycznością obeserwuje i notuje każdą plamę wjdoczną na 
.jego tarczy i w roku 1851 ogŁasza, iż ilość plam pod~ega zmianom 
okresowym z okresem około 10 lat. Dla planety, której poszu
kiwał Schwabe była już zresztą przygotowana na:zw.a - Wul
kan, jako że musiało by być na niej dosyć gorąco. 

W dalszym ciągu intensywnie obserwowane są planety. Wy
lronano szczególnie dużo obserwacji Jowisza i Saturna i ich 
interesujących układów saJtelitowych. W 1862 r. pierśdenie Sa
turna ustawiają się profilem do Ziemi. Dokładnie w momencie 
zjawiska nikną nawet przez największe istniejące wówczas 
teleskopy, co świadczy o ich bardzo małej grubości. Daje to 
oczywiście nową podnietę do dyskusji nad ich naturą. Wielu 
astronomów przychyla się jednak do zdania, że są one złożone 
z oddzielnych cząstek, co wykazał M a x w e II wychodząc 
z podstawowych praw mechaniki. 

W ukŁadzie Jowisza intensywnie obserwowane są zaćmienia, 
zakrycia i przejścia jego czterech głównych satelitów. Przejścia 
na tle pasów Jowisza pozwalają z ich widoczności i kontrastu 
z poszczególnymi smugami wyznaczać barwę i przybliżony roz
kład .plam na powierzchni tych małych globów. Sam Jowisz 
według mniemania ówczesnych astronomów jest stadium po
średnim między gwiazdą i planetą. Fotwiedzeniem tego, że 
Jowisz jest gorący, ma być słynna Czerwona Flama, jak przy
puszczano - dziura w chmurach ukazująca rzeczywistą po-
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wierzchnię planety. W 1863 mlm H u g g i n s komunikuje 
o zmianach natężenia i koloru pasm chmur na Jowiszu. 

Wszystkich interesuje Wenus i Mars. Czynione są dalsze pró
by wyznaczenia okresu obrotu Wenus. Obserwacje są niezgodne 
i przeczą sobie wzajemnie. Jedni przypuszczają, że Wenus ma 
lrrótki, 23,5 godziny okres obvotu, inni sądzą, że obraca się 
w ciągu 225 dni, a więc w ciągu jednego obiegu wokół Słońca. 
Dopiero w sto 1at później kosmiczny wysł1łlru1ik człowieka -
Mariner II wydaje ostateczny chyba werdykt na korzyść wol
nego obrotu. W przypadku Mansa obserwacje są bardziej 
OWIOCne. ówczesne wyznaczenia olrresu obrotu różnią się tylko 
o 1hs sekundy od dzisiejszych danych. Powstają pierwsre mapy 
Marsa, przy czym z sezonowych zmian koloru i kształtu plam 
sądzi się powszechnie, że jest to planeta najbardziej podobna 
pod względem warunków fizycznych do Ziemi. 

Cialem niebieskim, którego niezwykły kształt zaw:s21e zadzi
wiał ludzi są komety. W polowie XIX wieku pojawiło się kilka 
wielkich komet. Na przykład kometa z 1843 r. była tak jasna, 
że można ją było oglądać za dnia, na jasnym tle nieba obok 
Słońca. Niezwykłym zjawis~iem była kometa Dona<tliego 
z 1858 roku. Miała ona pięknie rozwinięty warkocz i bavdzo 
jasną głowę. W 1861 r. Ziemia prreszła przez warkocz komety 
Tebutta. Prrez pewien czas występowały wówcZ<as jasne noce. 

Fotografia nie nadawała się jeszcze do badania takich obiek
tów jak lmmety czy mgławice, tak że jedyną metodą utrwa
lenia wyglądu komet były dokładne opisy. Czytelnika ówczes-· 
nych publikacji uderza ogromne bogactwo dostr21eżonych szc:re
gółów i wielka wytrwałość obserwatorów, którzy musieli wiele 
godzin spędzić przy okularach swych teleskopów. 

Podobnej wytrwałości wymagało badanie powierzchni Księ
życa. Jest on w tym czasie bardzo często obserwowany, wyko
nywane są mapy a obserwatorzy prreścigają się w dostrzega
niu jak najdrobniejszych, ledwo widocznych szczegółów. Po
jawia się kilka prac dotyczących efektu przyspieswnego ruchu 
Księżyca. Obliczenia Adamsa oparte na teorii przypływowej 
Laplace'a wykazują, że siły przypływowe mogą powodować 
tylko część obserwowanego efektu przyspieszenia. I dopiero 
D e l a u n a y tłumaczy niewielką pozostalość rzeczywistym 
zwalnianiem obrotu Ziemi o 1/tooo sek na stulecie. 

Wreszcie Slońce. Nie został jeszcze odrzucony pogląd Her
schela, że jest ono ciemnym ciałem otoczonym jasnymi, świe
cącymi chmurami a plamy są dziurami w tych chmurach. 
Zainteresowanie Słońcem sprowadza się początkowo do zaćmiel1, 
które służą głównie tylko wyznaczaniu poprawek ruchu Księ
życa i Ziemi. Podnietę do nowych badań daje odkrycie Schwa-
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bego. W rok po jego dokonaniu W o l f, posługując się swoim 
specjalnym systemem zliczania plam, ze wszelkich dostępnych 
obserwacji aż od roku 1610 wyznacza okres zmian aktywności 
Słońca na 11.1 la t. 

W 1859 mku Carring t o n dokładnie obserwując pozy>eje 
plam wyznacza okres ob11atu Słońca na 25 dni w pobliżu rów
nika slonec2IDego i 27,5 dni w szerokości 50°. Jednocześnie do
strzega, że plamy występują tylko w pewnym pasie szerokości 
heliograficznych po obu stronach równika. Krótko po tym S p o
re r komunikuje słynną zależność szerokości heliograficznej 
plam od okresu aktywności Słońca zwanej teraz prawem 
Spórera lub ostatnio częściej "wykresem motylka" (butterfly 
diagram). 

Obok panującej powszechnie astronomii pozy~yjnej w pierw
szych latach drugiej połowy XIX wieku zaczynają pojawiać się 
inne metody badania Wszechświata - powstaje astrofizyka. 
Można się jej doszulkać już na przykład w badaniu rozkładu 
i zmian natężenia plam słonecznych. Mimo, że światło gwiazd 
rozszczepiono już w 1815 roku (F r a u n h o f er), to występo
wanie pasm i linii absorpcyjnych i emisyjnych powiązał z obec 
nośclą różnych pierwiastków dopiero K i r c h h o f f w roku 
1859. W tym też czasie D o n a t i buduje spektroskop, który 
połączony z teleskopem pozwala mu wyznaczać położenia i na
tężenia poszczególnych linii i pasm. W mku 1863 pojawia się 
pierwsza praca (S e c c h i), w której gwiazdy sklasyfikowane 
są w cztery typy według wyglądu widma. Po czterech lalach 
katalog widmowy Secchi'ego zawiera ponad 4 tysiące gwiazd . 

W początku XIX wieku znano 13 gwiazd zmiennych. W roku 
1863 było ich już prawie sto. Szczególne zasługi położyli tu 
Argelander i Pogson. Pierwszy z nich uściślił wyznaczanie bla
sku gwiazdy metodą "stopni", tak że słynna metoda Argelan
dera do niedawna byŁa w szei'okim użyciu i w obserwatoriach 
wyparła ją właściwie dopiero fotometria fotoe1ektryczna. Dzisiaj 
metodę Argelandera stosują jeszcze amatorzy. 

W 1860 r. P o g s o n dostrzegł i był przekonany o tym, że 
słaba mgławica w Strzelcu zmieniła się gwałtownie w gwiazdę, 
aby następnie powoli powrócić do swego mgławicowego wy
glądu. W rzeczywistości była to gwiazda nowa, która rozbłysła 
niemalże dokładnie na tle gromady kulistej M 80. 

W tym czasie stają się "modne" tak zwane wówczas mgławice 
spiralne, głównie dzięki badaniom Williama i Johna Herschela. 
Wielu obserwatorów ma tendencję przyłączania do tego typu 
innych mgławic. I tak na przykład B o n d w 1861 roku "od
kryl" spiralną strukturę mgŁawicy Oriona. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że były to obserwacje wizualne, podczas których 
nie trudno o wszelkiego Todzaju zludzenia. 
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Dalszy rozwoJ astrofizyki to oczywiście zastosowania foto
grafii. W tym czasie fotografia czyni pierwsze kroki. Pierwszy 
użył jej do utrwalenia zaćmienia Słońca w 1840 roku D a
g u er re. W 1840 H. Drr a per fotografuje Księżyc, a w 1850 
roku w Obserwatorium Harwardzkim za pomocą 37 cm refrak
tora otrzymane zostają zdjęcia dwu jasnych gwiazd: Wegi i Ca
stora. W latach sześćdziesiątych stosowane są jeszcze klisze 
tzw. mokre - daguerrotypy. Używając ich d e l a R u e wy
konuje stereoskopowe z;djęcia Księżyca, w których efekt ste
reoskopowy wywołany jest libracją w długości oraz w 1862 
roku prze.dstawia zdjęcie powierzchni Księżyca powiększone 
do rozmiarów szeroko stosowanej wówczas mapy Beera i Mii
dlera (średnica tarczy Księżyca około 94 cm). 

Z używanych wówczas przyrządów największymi teleskopami 
były 37 cm refraktory w Pulkowie i Harwardzie i 45 cm refrak .. 
tor C l ark a oraz 180 cm reflektor Rossa. Refraktory w tym 
czasie były z;decydowanie lepsze a metalowe zwierrciadla ów
czesnych reflektorów miały wiele wad. Dlatego calość prac 
astrometrycz.nych i większość wszrelkich innych ważniejszych 
obserwacji wykonano za pomocą refraktorów. 
Dokonując tego krótkiego i pobieżnego przeglądu stanu 

astronomii sprzed stu lat dostrzec możemy pewną zmianę w pra
cy astronoma. Wykrycie wielu nowych zjawisk i użycie no
wych instrumentów (spektroskop, fotografia) zapoczątkowało 
nowy system pracy polegający na zbieraniu jak najbardziej 
obfitego materiału obserwacyjnego. Jednocześnie zaczęto nieco 
ostrożniej niż poprzednio posługiwać się hipotezami. Mimo, że 
termin morfologiczna metoda badań pojawił się dopiero sześć 
lat temu, chyba już od pięćdziesiątych lat XIX wieku astro
nomia zdążału poworli ku temu systemowi pracy naukowej 
(przykładem plamy słoneczne i początkowo zupełnie niezrozu
miałe zachowanie się gwiazd zmiennych). 

FRITZ ZWICKY - P a s a d e n a (USA) 

JAK ZAGOSPODAROW AC KSIĘZYC 

W podboju przestrzeni kosmicznej Księżyc będzie stanowić 
nasz pierwszy naturalny etap, dopiero po nim nastąpią 

podróże na inne planety i ich księżyce. Głównym celem tych 
podróży będzie zbadanie, a następnie przystosowanie jak naj
większej liczby ciał układu słonecznego dla potrzeb człowieka. 

Księżyc wydaje się nam bardzo niegościnny, a to z powodu 
panującej na jego powierzchni dużej różnicy temperatur, wpły
wu nie~iecznego promieniowania kosmicznego i słonecz
nego, jak również z powodu braku życiodajnej atmosfery. Jed
nakże wnikliwe spojrzenie poka:żle nam, że warunki panujące 
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na Księż)'ICU są znacznie lepsze niż wydaje się to na pierwszy 
rzut oka. 

Na podstawie naszej dotychczasowej wiedzy o budowie Ziemi, 
Słońca, meteorów i komet, stwieDdzamy z oałą pewnością, że 
na Księżycu znajdują się wszystkie podstawowe pierwiastki 
chemiczne. Skonstruowanie prostych, pomysłowych urządzeń 
może szybko zmienić Księżyc i uczynić go przyjemnym i inte
Desującym miejscem zamieszkania. 

Warunki panujące na naszym naturalnym satelicie, pozornie 
całkowicie odmienne od ziemskich, stanowią duże ułatwienie 
dla budowy urządzeń potrzebnych do produkcji tlenu, wody, 
pożywienia, a także opału i materiałów pędnych. Brak atmo
sfery na Księżycu, co najdziwniejsze, jest jednym z najbar
dziej korzystnych czynników przy przetwarzani~ surowców na 
przedmioty, których używamy w życiu codziennym. 

Metale - aluminium i niektóre z jego srtopów - mogą tam 
być wytworzone w stanie czystym, oo jest nieosiągalne w naj
doskonalszych nawet próżniach naszych ziemskich laborato
riów. Metale mogą być w księżycowych warunkach łączone 
metodą sklepywania, a jak na to wskazywał prof. PoJ D u w e z, 
nie powstaną w nich żadne tlenki, podczas gdy w warunkach 
ziemskich, musiałyby być one stapiane lub nitowane. 

Temperatura powierzchni Księżyca przy pełnej operacji 
Słońca, p~ewyższa tempeTaturę wrzenia wody *) podczas gdy 
w nocy opada do minus 140°C. Odwiedzający srebrny glob będą 
musieli po wylądowaniu "wkopać się" pod powierzchnię lub bu
dować na powierzchni schrony przed wysokimi i niskimi rtem
peraturami, jak również przed niebezpiecznym promieniowa
niem korpuskularnym, które co jakiś czas wyrzucane jest przez 
Słońce. Wybudowane "piece słoneczne" będą służyły do sta
piania i formowania w cegły pyłu, piasku lub żwiru z po
wierzchni Księżyca. Ponadto niektó11e skały mogą również w
stać stopione i posłużyć jako budulec na schrony. Sam przebieg 
budowy będzie na Księżycu o wiele łatwiejszy niż na Ziemi, 
bowiem ciężar wszys tkich materiałów jest tam sześciokrotnie 
mniejszy. Przyczyną tego korzystnego faktu jest mniejsza siła 
ciąŻlenia na naszym satelicie. Fojedynczy człowiek łatwo udźwig
nie olbrzymie belki, płyty, czy bloki, potrzebne przy różnych 
konstrukcjach. 

Następną tmską kosmemauty będzie wytworzenie w schronie 
odpowiedniej ilości powietrza, wody i środków spożywczych 
z surowców księżycowych. Najprostszym i najszybciej osiągal
nym źródłem energii będzie tu pmmieniowanie słoneczne, któt~e 
można zbierać w słonecznych piecach. Urządzenia te mogą słu-

*) Pod normalnym ciśnieniem l atmosfery (przyp. tlum.). 
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żyć do produkcji wody, tlenu, a.:zJotu, środków spożywczych, 
materiałów pędnych i energii. Piec słoneczny składać się będzie 
z systemu plaskich i wklęsłych luster, które skierowane na 
Słońce, będą ogniskowały jego promienie w miejscu księżyco-
wej powierZIChni przykrytym przezmczystą lmpulą w kształcie 
dzwonu. 

l 

PROZN/A 

7 

Rys. l. Schemat instalacji do wytwarzania wody, tlenu, azotu i żywności 
na Księżycu. 1, 2 - zwierciadła, 3 - przezroczysta komora, 4, 6 - mine
rały księżycowe, 5 - woda sklroplona, 7 - woda z glonami Chlorella, 
8 -solarium, 9 - przezroczysta pokrywa zbiornika, 10 - zbiornik tlenu 

Najpierw otrzymamy wodę. Niektóre skały skorupy ziemskiej 
zawierają od l do 10°/o wody związanej. Podobny procent wody 
znajduje się na pewno w skalach Księżyca, a przynajmniej 
w jego warstwach podpowierzchniowych. W odę tę możemy 
otrzymać ze skal podgrzewając je intensywnie w temperaturach 
rzędu 3000°C, które mogą być uzyskane w ogniskach słonecz
nych pieców. Para wodna wydobyta ze skal, zanim jeszcze 
zostanie użyta w postaci wody do celów spożywczych, może 
poruszać turbiny, dostarczając w ten sposób dodatkowej energii. 
Parę tę można również skroplić bezpośrednio lub też mogą ją 
wchłaniać rośliny w zamkniętych pod kopulami ogrodach. 

Dwutlenek węgla jest następnym gazem, który wyzwolimy 
ze skal w ogniskach słonecznych pieców. Węglan wapnia pod 
wpływem temperatury rozpadnie się na dwutlenek węgla i tle
nek wapnia, a z kolei dwutlenek węgla może zostać pochłonięty 
w zamkniętym ogrodzie przez wodorosty chlorella i inne. Ist
nieje również możliwość rozłożenia C02 na tlen, węgiel i tlenek 
węgla, co może nastąpić w ciągu sekundy o ile wybudujemy 
piec slcmeczny zdolny do wytworzenia temperatury 4000 ° do 
4500°C. Dla przeprowadzenia tych prooesów w dłuższych okre
sach czasu, bardziej ekonomiczne wydaje się użycie roślin. 
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Duile ogrody, pokryte przeźroczystymi kopulami, można łatwo 
wybudować, co pozwoli na bezpośrednie, wydajne zużytkowanie 
światła słonecznego. Wyeliminuje to k<miecznooć budowy zbyt 
wielu i zbyt wielkich pieców słonecznych. W dodatku wodorosty 
chlorella w obecności światła słonecznego szybko wytwarzają 
pożywienie, ponieważ mają własność syntezy skrobi i białka 
z dwutlenku węgla, wody, siarki, azotu i fosforu. Wszystkie te 
elementy chemiczne będą łatwo osiągalne dla naszego księży
cowego ogrodu. 

Piec słoneczny o aperturze 0,85 m 2 zbiera i koncentruje wy
starczającą ilość energii dla wytworzenia 32 litrów tlenu na 
godzinę. Tlen ten będzie gromadzony pod ciśnieniem atmosfe
rycznym i powstanie jako produkt rozkładu dwutlenku węgla, 
wody lub innych dostennych tlenków metali. -Ta ilooć tlenu 
wystarcza dla 15 osób, licząc po 18 litrów na osobogodzinę. Dla 
wytworzenia wody potrzebny jest jednak bardzo duży piec 
słoneczny. Zanim księżycowi turyści będą na tyle s:oczęśliwi, 
że odnajdą skały, w których woda jest luźno związana, będą 
musieli używać pieca słonecznego o średnicy lustra 5 m, a więc 
takiego jak największy teleskop na Mt. Palomar, aby wypro
dukować aż 27 litrów wody dziennie albo też będą musieli się 
zadowolić około siedmioma litrami dziennie, które otrzymają 
za pomocą lustra o średnicy 1,5 m. 

Astronauta może zastosować dwe metody wytwarzania mocy. 
Może po pierwsze wytworzyć materiały pędne (najprostszą jest 
para wodna), takie jak tlen i wodór z termicznej dysocjacji 
wody lub też metale, węgiel i krzem, drogą dysocjacji ich 
tlenków, Te pierwiastki mogą z kolei zostać poddane reakcji 
łączenia z tlenem lub wodorem w specjalnych komorach spa
lania, które będą zarazem miejscem pracy tUJrbin gawwych lub 
jeileli zajdzie potrzeba silników odrzutowych z rakiet. Po dru
gie, astronauta może także używać bardzo wydajnego pieca 
słonecznego, który wytwarza temperatury na tyle wysokie, aby 
nie tylko · skały ulegały rozkładowi na pierwiastki, ale także 
te ostatnie mogły zostać zjonizowane. We właściwie zaplano
wanym pomieszczeniu (zbudowanym np. z niektórych tlenków 
węgla o wysokiej temperaturze topnienia), gdzie reakcje prze
prowadzane są pod wpływem zogniskowanych promieni sło
necznych, można wytworzyć strumień jonów dodatnich i ujem
nych, a następnie można ten strumień przepuścić w polu bie
gunów magrllesu. Z elektrod umieszczonych po obu stronach 
strumienia, równoległych do niego i zarazem do linii pola ma
gnetycznego - tworzy się "strumieniowy generator induk
cyjny", który może być ~ródłem prądu. 

Ekwipunek, który trzech astronautów musiałoby zabrać ze 
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sobą udając się na pierwszą wyprawę na Księżyc- jest ogrom
ny. Komplet wklęsłych i wypukłych luster o łącznej aperturze 
85 m 2 podpory dla pieca, plastikowe kopuły, tygle żaroodporne, 
rury i przewody, małe magnesy, druty, aluminiowe zbiorniki, 
proste narzędzia ze stopów duraJu lub tytanu, niektóre pomoc
nicze urządzenia, jak pompy i baterie słoneczne, niektóre sole, 
witaminy, lekarstwa, płyny chroniące przed s~ońoem itp. Cały 
ten ekwipunek waży łącznie dla trzech osób około pól tony. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że opisane powyżej spo
soby zagospodarowania Księżyca nie wykraczają poza poziom 
współczesnej technologii i zakres wiedzy oparty o nauki ścisłe. 

Dalsze jeszcze perspektywy otworzą się przed nami z chwilą, 
gdy opanujemy technikę paliw jądrowych, opartą na prze
mianie pierwiastków lżejszych, znajdujących się w skalach 
Ksjężyca, w pierwiastki cięższe i będziemy mogli wykorzystać 
ogromne ilości powstającej w tych procesach energii; ostatecz
nym celem tych reakcji będzie uzyskanie żeJaza. Większość obec
nych badań nad możliwością realizacji kontrolowanej reakcji 
jądrowej dotyczy pól elektromagnetycznych, które mogą wy
tworzyć w dodatnio lub ujemnie naladow:anej chmurze czy 
plaźmie warunki umożliwiające jej przebieg. Autor jest zdania, 
że możliwe są także inne bardziej obiecujące metody zastoso
wania paliw jądrowych. 

Z chwilą gdy :wstaną opanowane nuklearne przemiany pier
wiastków, zawartych w skalach, możliwe staną się dalsze "księ
życowe operacje": Po pierwsze - noc księżycową będzie można 
uczynić zupełnie znośną, po drugie - mając do dyspozycji 
ogmmne ilości energii powstale z przemian jądmwych (syntezy 
pierwiastków lżejszych w cięższe) moglibyśmy obdarzyć nasz 
Księżyc atmosferą złożoną z ciężkich cząsteczek (np. C02), które 
są na tyle ciężkie, że będą "trzymać się", mimo słabej siły 
ciążenia. A w końcu za pomocą reakcji nuklearnych możemy 
dosłownie pr:oesuwać góry lub nawet zmniejszyć powierzchnię 
naszego satelity i w ten sposób zwlęlffizyć jego silę grawitacji, 
co pozwoli na utrzymanie na nim atmosfery podobnej do na
szej. 

Należy podkreślić, że projekty, które naszkicowal tu autor 
mogą zostać zrealizowane już przy takim stopniu rozwoju 
współczesnej wiedzy i techniki, jaki istnieje w chwili obecnej. 
Wysłanie w pobliże Księżyca paru dużych rakiet, z których 
z kolei byłyby odstrzelane mniejsze, powodujące na nim wybu
chy, umożliwiłoby zbadanie mineralnej budowy powierzchni 
Księżyca przy zastosowaniu metody spektrograficznej na 5-me
tl,owym teleskopie Mt. Palomar. 

Autor przez ostatnich 15 lat bronił idei wystrzelenia z ra-
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kiety matki- mal)"ch rakiet "wybuchających". Pierwsza próba 
podjęta w tym kierunku 17 grudnia 1946 roku z rakietą V-2 
w Białych Fiaskach (White Sands Proving Grounds), nie po
wiodła się. Po dłuższej przerwie udało się Zwickemu i Cunoo 
wystrzelić małą rakietę z rakiety matki "Aerobee". "Aerobee" 
wstała wysłana z bazy lotniczej Hollman Air Force, a mała 
rakieta (wystrzelona z szybkością 15,25 km/sek), stała się wtedy 
pierwszym ciałem, które bezpowrotnie oddzieliŁo się od Ziemi. 
Rakieta ta krąży w tej chwili dookcola SŁońca w przestrzeni 
międzyplanetarnej. 

Nie stoją przed nami żadne istotne trudności, które wyma
gałyby przeprowadzenia przez naukowców rewizji wśród pod
stawowych praw fizyki, biologii czy medycyny. Śmiała wyobraź
nia i twórczy niespokojny duch człowieka - to wszystko czego 
potrzeba, aby nasze projekty stały się rzeczyWistością. 

(Tłumaczyli z języka angielskiego Zofia i Jerzy Cwirko-Godyccy)) 

KRONIKA 

Zmiany barw pasm na Jowiszu i Saturnie 
Wiadomo od dawna, że wygląd ciemnych i jaSIIlych pasm na Jowiszu 

i Saturnie ulega znacznym zmianom w czasie. Jest to najwidoczniej ZIWią
zane z naturą tych utworów, będących najprawdopodobniej olbrzymimi 
formacjami chmur, ukladanych w pasma o kierunku równoleżnikoWYm 
wskutek szybkiej rotacji płanety. 

Stwierdzono również, że zmiany na powierzchni planet wielkich są 
związane z aktywnością słoneczną. Najogólniej mówiąc, w okresie mini
mum plam ilość jasnych stref np. na Jowiszu ulega zmniejszeniu, prze
ważają pasma ciemne. W maksimum aktywności jasne strefy rozszerzają 
się, pasma ciemne stają się węższe, mniej ciemne, a niektóre z n ich zu
pełnie zanikają. Są również dane, że intensywność paSiffi na Jowiszu 
podlega krótkookresowym wahaniom wraz ze zmianami liczb Wolfa. 

Ciekawe wyniki uzyskał niedawno G. W e g n e r (USA), który 
w 1959 r. obserwował Jowisza, Salturna i Urana za pomocą 25 cm re~ 
flektora i szeregu filtrów barwnych. Na podstawie tych obserwacji oraz 
podobnych badań, które prowadził P. W. B u d i n e już od 1953 r. autor 
stwierdził, że kolory pasm na trzech wymienionych planetach wielkich 
są w zasadzie bardzo podobne (odcienie kolorów od pomarańczowego do 
brąwwego): Krótkookresowe zmiany koloru pasm następowały również 
w ten sam sposób we wszystkich pasmach na Jowiszu i w północnym 
paśmie równikoWYm Saturna. Stwierdzono niewątpliwy związek tych 
zmian ze zmianami aktywności słonecznej. Przy małej liczbie plam na 
Słońcu pasma były zwykle pomarańczowe, natomiast ze wzrostem aktyw
ności pasma ciemniały i stawały się ciemnobrązowe. Przy zmianie barwy 
od pomarm'lcwwej do brązowej pociemnienie następowało właściwie 
w całym widmie, ale najbardziej był tym dotknięty obszar długofalowy 
około 6800 A. 

Przypuszczalnie zjawiska zmiany barwy pasm mają jakiś związek 
z emisją korpuskularną z obszarów aktywnych na Słońcu. Podobny zwią
zek zauważono poprzednio również w wypadku promieniowania radio
wego Jowisza (patrz Urania, 1963 r., nr 11, str. 276). 
(wg Publ. Astr. Soc. Pacific, tom 74, nr 440, str. 413) 

A. Wróblewski 
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Czyżby wahania gęstości światła zodiakalnego? 

Dotychczas panowało zdanie, że materia światla zodiakalnego znajduje 
się w stanie równowagi ilościowej. Zagadnienie to rozważal ostatnio 
dr H ar w i t z uniwersytetu Cornell (USA). Sądzi on, że materia ko
metarna malo przyczynia się do U:mlJ)elniania wspomnianego materiału, 
dostarx:zając przypuszczalnie nie więcej niż 0,07 tOill.lsek. Prof. P i o t r o w
s ki sądzi! w swoim czasie, że zderzenia między drobnymi fragmentanti 
asteroidalnymi dają być może l tonę na sekiundę. Harwit sądzi nato
miast, że pyły uzupełniające masę światla wdiakalnego pochodzą głównie 
z rzadkich "katastrofalnych" zderzeń między dużyhti. asteroidami, zde
rzeń, kitóre mogą się zdarzać raz na kilkaset milionów lat. Po każdym 
zderzeniu pyl międzyplanetarny macznie gęstnieje na przeciąg około 
100 tysięcy lat, dopóki nie razpooszy go efekt Poyntinga-Robertsona. 
efekt, który według F. L. Whipple'a i W. Fiesenkowa zubaża 
pył międzyplanetarny o l tonę na sekundę. l) 

Dowodów znacznych wahań gęstości fcyłu międzyplanetarnego mogą 
dootarczyć badania materialu "meteorow d' w dennych pokładach ocea
nicznych czy też w pokładach geolQgiczn ch. Moimaby stąd wyprowadzić 
wniooki na temat gęstości pylu w dalekiej przeszłości. Ciekawe prace na 
ten temat rozpoczął u nas doc. dr Tadeusz W i e s er z Krakowa. 

Jeśli hipoteza Harwita jest sluszna, to można wniookować, że żyjemy 
obecnie w okresie,· gdy materia światla zodiakalnego jest szczególnie 
bogata. 
(wg Sky and Te l escope, marzec 1963, str. 144) 

J. Pokrzywnicki 

Orientacja przestrzenna Orbitalnego Obserwatorium Astronomicznego 

UżYteczność Orbitalnego Obserwatorium Astronomicznego zależy 
w dużej mierze od dokladnie stabiliwwanej orientacji przestrzennej tych 
urządzeń podczas wykonywania obserwacji. KOIDStruowane obecnie Orbi
talne Obserwatorium Astronomiczne (OOA) ma w tym celu posiadać 
trzy systemy stabilizacyjne. l 

Pierwszy z nich oparty o 6 czujnikó"w pi'OI!Il:ieniowania słonecznego. 
które regulują działanie systemu niefielkich dysz odrzutowych, ma 
orientować jedną z osi OOA w okreś~ym kierunku względem Słońca 
z dokładnością ± 2:->. Drugi system ori ·· acji ma być oparty o 6 czujni
ków promieniowania gwiazd. Czujńiki , e będą regulować obrót silnicz
ków elektrycznych napędzających niewi lkie kola zamachowe umieszczo
ne we wnętrzu OOA. Dokładność stabilizacji ma wynooić ± 1'. Wreszcie 
trzeci system ma być oparty na czujnikach promieniowania umies:zlczo
nych w ognisku zwierciadła głóWIIlego "teleskopu OOA. Czujniki te będą 
również współpracować z kolami :zlamachowymi. System ten ma zapewnić 
niecodzienną precyzję ± 0,1", co stanowi dwukrotnie mniej niż maksy
malna zdolność rozdzielcza (0,2") teleskopów przy obserwacjach z po
wierzchni Ziemi. 

Przestawianie teleskopu z jednego obieatu obserwacji na inny ma być 
również dokonywane przez obrót kola za chowego. 

• A. Marks 

.. 
l) Efekt Poyntinga-Robertsona to d~ł ' ie ciśnienia promieniowania 

Słońca i jego przyciągania na drobne c$tki w przestrzeni międzyplane
tarnej. Wskutek tego działania tory okołosłoneczne cząstek są nieustannie 
zniekształcane i cząstki nieuchronnie muszą zostać przez Słońce po
chwycone (przyp. red.). 



338 URANIA 

Dwa prądy w atmosferze Saturna 

Wobec braku stalych szczegółów na powierzchniach planet wielkich 
-okresy obrotu dokola osi tych planet wyznacza się z obserwacji plam, 
które pojawiają się na tle równoleżnikowych ciemnych i jasnych pasm 
i jak się zakłada - nie zmieniają przez kilka dni czy tygodni swego 
położenia w ellugości "geograficznej" planety. 

Na Jowiszu plamy takie pojawiają się bardzo często, toteż okres obrotu 
poszczególnych stref na tej planecie jest znany bardzo dokładnie. Pręd
kość obrotu dokJola osi jest różna dla różnych szerokości jowiszowych 
'(podobną zależność prędkości rotacji od szeroWci mamy na Słońcu, 
które jest kulą gazową). Stwierdzono, że jasna strefa równikowa Jowisza 
ma okres obrotu 91>501115, natomiast wszystkie pozostale strefy zwrotni
kowe i umiarkowane - okres 9h55m7. 

Flamy na Saturnie pojawiają się niezwykle rzadko. Najlepiej zilu
strują to przykłady. W 1794 r. W. H er s c h e l po raz pierwszy wyzna
-czył okres obrotu Saturna z obserwacji plamy blisko równika planety. 
Flamy w strefie równikowej obserwowali potem H a 11 (1876 r.), W i 1-
1 i a m s (1891 r .) i W r i g h t (1933 r.). Wszystkie' obserwacje zgodnie 
wykazały, że okres obrotu strefy równikowej Saturna wynosi mniej wię
cej 101114m. W 1946 r . C a m i c h e l obserwował jasną plamę w szero
kości - 12° 1 wyznaczył z obserwacji okres obrotu 101121m - wartość 
tylko nieznacznie Wlększą od okresu obrotu strefy równikJowej. 

W większych szel'okościach saturnowych (oko.to 35°} plamy obserwo
wano w 1903 r. (B ar n ar d i D e n n i n g) oraz 1910 r. (P h i 11 i p s). 
Okres obrotu dla tych stref został obliczony na 10h39m. Niedawno, bo 
w 1960 r., pojawiła się na Saturnie jasna plama w szerokości 57°. Na 
podstawie obserwacji w wielu obserwatoriach oceniono jej okres obrotu 
na 10h40m. 1) 

Okazu,je się więc, że na Saturnie, podobnie jak na Jowiszu, mamy 
dwa obszary różniące się zasadniczo okresem obrotu. Strefa równikowa 
{sięgająca do szerokości co najmniej 15° - jeśli włączyć tu plamę 
z 1946 r.) obraca się w czasie około 10hl4m, a strefa wyższych szerokości 
w czasie około 10h39m. Zadziwiające jest, że okresy obrotu różnią się 
od siebie tak znacznie; różnica prędkJości liniowej między tymi dwoma 
prądami w atmosferze Saturna wynosi (w odniesieniu do równika pla
nety) aż 1400 kmJgodz, czyli 3,5 razy więcej niż w wypadku Jowisza. Nie 
obserwowano dotychczas żadnej plamy w szerokości Saturna 15°-35°, 
toteż nie można podać, w jakiej szerokości znajduje się granica między 
tymi dwoma prądami. 

A. Wróblewski 

~owe ciała niebieskie 

Pio?rwszy satelita stacjonarny. Nieco statystyki 

W okresie od lipca do września 1963 r. wmanewrowano w órbity poza
ziemskie ogółem 9 sztucznych satelitów: l radziecki (Kosmos XIX) i 8 
amerykańskich. O ile idzie o te ostatnie, to wszystkie były tajne z wy
jątkiem Syncoma II. Poza miejscem startu i ewentualnie typem uiytej 
rakiety nie podano o nich żadnych bliższych szczegółów. 

Na omówienie zasługuje Syncom II. Jest to dziesiąty z rzędu satelita 
telekomunikacyjny, zarazem pierwszy satelita prawie stacjonarny. Okrąża 
Ziemię w okresie nieco krótszym od doby gwiazdowej. "Zawisł" nad 

1) Por. Urania, 1960, nr 6, str. 181. 
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środkowym Atlantykiem, pomiędzy kontynentem Afryki, a poludniową 
i centralną Ameryką. Ponieważ był wystrzelony (26 lipca 1963 r.) z Cape 
Canaveral na Florydzie (szer. geogr. około +30°}, przeto z natury rzeczy 
nie mógł wejść na orbitę róWirlikową, lecz krąży - tyle można było 
zdziałać - ponad szerokoociami centralnego Atlantyku +30°, zakreślając 
na niebie każdej doby obszerną ósemkę o średnicy 60°. 

Start Syncoma nie był łatwy. Najpierw wmanewrowano satelitę na 
prowizoryczną OI"bitę eliptyczną o peri~eum 240 km i apogeum 35 400 km, 
a więc o mimośrodzie 0.761. Gdy satelita po upływie 51/• godziny zbliżał 
się do swego apogeum, otrzymał w odpowiednim momencie przy uQ:yciu 
m.otorków dodatkowe "pchnięcie orbitalne" w kierunku równoległym do 
powierzchni Ziemi. Tę akcję zrealizowała ekipa starterów, ulokowana na 
pokładzie "Kingsport", zakotwiczonego w porcie Lagos w Nigerii (<r = 
= +6°). Gdy satelita pojawił się nad tamtejszym hory:z.ontem, dokony

wano radarowych namiarów jego trasy przekazując wyniki do Centrum 
Goddarda, gdzie oblicwno pospiesznie aktualną jego orbitę. W ściśle 
dobranym momencie uruchomiono z Lagos na przeciąg 21.2 sekundy jesz
cze raz motory korekcyjne, uzyskując orbitę prawie kolową o perigeum 
'34 228 km i apogeum 36 974 km, a więc o mimośrodzie 0.0327. 

Ten próbny model pierwszego satelity stacjonarnego posiada masę 
250 kg i 3840 ogniw słonecznych. Pracuje nienagannie przez kilkanaście 
godzin na dobę, transmitując rozmowy międzykontynentalne, przede 
wszystkim zaś barwne programy telewizyjne. 

Ponieważ weszliśmy już w siódmy rok astronautyki stosowanej, przeto 
nie od rzeczy będzie podać nieco statystyki. Dotychczas wprowadzono 
·na orbity w surnie 192 satelity Ziemi oraz 11 rakiet księżycowych i pla
netarnych, tj. razem 213 obiektów. (Z tej liczby według zliczeń A. M a
s i e w i c z 40 przypada na ZSRR). Nietrwałość przeważnie niskopułapo
wych orbit ilustrują następujące wyniki obserwacji: 30 kwietnia 1963 r. 
na orbitach znajdowało się tylko 52, a 30 czerwca 1963 r. - 56 obiektów, 
z czego w obu wypadkach po dalekich orbitach okołosłom~cznych krą
żyło 7 sztucznych planetoid. Lotów człowieka odbyło się dotychczas 10, 
w tym 6 astronautów ZSRR. W przygotowaniu są loty w kierunku 
Księżyca. 

Jan Gadomski 

Kometa Pereyra (1963 e) 

Rankiem 14 września 1963 r. w Obserwatorium Astronomicznym w Kor
dobie (Argentyna) obserwator Per e y r a odkrył nową kometę około 
2 wielkości gwiazdowej ze słabym warkoczem o długości większej, na 
pierwszy rzut oka, niż l 0 • Wiadomość ta :wstala przekazana do wszyst
kich obserwatoriów na świecie przez Centralne Biuro Telegramów Astro
nomicznych w Kopenhadze i już po kilku dniach napłynęły dalsze infor
macje o nowoodkrytej komecie. Jasność komety szybko spadła do około 
'7 wielkości gwiazdowej, ale w lunecie można było dostrzec slaby, prosty 
warkocz o dŁugości 10°.5, wąski w pobliżu głowy komety, a rozszerzający 
się ku końcowi. Sama głowa komety była stosunkiowo mała z wyraźnie 
zaznaczonym jasnym zgęszczeniem w centrum. 

Pierwszą paraboliczną orbitę komety wyznaczył z kilku obserwacji 
C a n d y (Hailsham, Anglia), a potem także Ja n n i n i (Kord oba) 
i C u n n i n g h a m (Berkeley). Okazalo się, że korneta biegnie ruchem 
wstecznym (tzn. w kierunku przeciwnym niż wszystkie planety wokół 
Słońca). W dniu odkrycia kometa już oddalała się od Słońca, bo moment 
przejścia przez perlheliurn nastąpił 23 sierpnia. Najciekawsze jednak, że 
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jak wynika z elementów orbity kometa musiała przejść niesłychanie blisko 
Słońca , bo w odległości około 800 tysięcy km od środka Słońca, czyli za
ledwie 100 tysięcy km ponad jego powierzchnią. 

Tabela l 

Rok odkrycia n q 
Obliczył j .a. 

Kometa Gottlgnles, 1668 109~8 2~5 144~4 0.0666 Kreutz 
Jasna kometa, 1843 I 82.6 2.8 144.3 0.0055 Kreutz 
Kometa Goulda, 1880 l 86.2 7.1 144.7 0.0055 Kreutz 
Jasna kometa, 1882 II 69.6 347.0 142.0 0.0078 Hufnagel 
Kometa au Tolt, 1945 VII 50.9 321.7 137.0 0.0063 Cunnlngham 
Kometa Pereyra, 1963 e 85.5 6.3 144.5 0.0053 Cunnlngham 

Z tabeli l wynika, że kometa Pereyra należy do grupy komet, które 
niemal "otarły się" o powierzchnię Słońca; odległość perlheliurn q dla 
tych komet podana jest w jednostkach astronomic:mych. Widać, że orbity 
tych wszystkich komet są bardw do siebie podobne. W tabeli podane są 
elementy or1bit parabolicznych, ponieważ zbyt rnaly obserwowany odcinek 
orbity w pobliżu Sł01l.ca nie pozwalał stwierdzić, czy jest to luk elipsy, 
czy też hiperboli. Każda z tych komet była obserwowana tylko jeden raz 
(tzn. tylko jedno zbliżenie komety do Słońca było dostrzeżone z Ziemi) 
i jeśli nawet te komety obiegają Słońce po bardw wydłużonych orbitach 
eliptyc:mych, to okres obiegu wynosi z pewnością kilka tysięcy lub też 
kilkaset lat. 

Niektóre z komet podanych w tabeli l były bardzo jaSiile. Np. lromety 
z lat 1843 i 1882 widocme były na niebie w pobliżu Słońca gołym okiem 
nawet w dzień! Kometa z 1880 r . dostrze:ilona była w dość niezwykłych 
okolicznościach, bo początkowo widać było na wieczornym niebie tylko 
wspaniały warkocz komety, podczas gdy jej głowa jeszcze wiele dni 
ukryta była pod horywntem. 

Orbita komety P ereyra jest niemal identyczna, jak orbity komet z lat 
1843 i 1880. Gdyby nie zdecydowana "paraboliczność" orbit, można by 
sądzić, że obserwowane trzy ró:ilne l~omety są tym samym obiektem. Nie 
jest jednak wykluczone, że te trzy komety mogły powstać z rozpadu ja
kiejś jednej pra-komety biegnącej niegdyś wokół Słońca po orbicie po
dobnej do tych obecnie obserwowanych. 
(Wg Circ. I. A. U. 1841-45) G. Sitarski. 

Sonda kometarna 

Dla dokładniejszego badania komet astronom belgijski P. S w i n g 
proponuje skonstruowanie specjalnych sond kometarnych. Rr.kiety takie, 
zaopatrzone w odpowiednie instrumenty pomiarowe, byłyby najpierw 
używane do badania komet sztucznych, jakie astronomowie twoczyli już 
i zamierzają tworzyć w przestrzeni. Wykorzystując zebrane doświad
czenia możnaby następnie wysłać rakietę-sondę, aby zbadać z bliska 
prawdziwą kometę. Komety obserwujemy zwykle dostatecznie wcze
śnie przed przejściem przez perihelium, aby można było określić do
kładnie jej orbitę w pobliżu Słońca. Rakieta zbliżająca się do komety na 
odległość rzędu 100 000 km umoż.liwiłaby przeprowadzenie szeregu cie-
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kawych badań, m. in. na przyklad bezpośrednich obserwacji teleskopo
wych (z użyciem techniki telewizyjnej przesyłania obrazów na Ziemię) 
jądra komety. 
{wg Sky and Telescope, XXV, nr 5, 1963) 

A. Wróblewski 
Nieznane meteoryty azjatyckie 

W zamierzchłych czasach często meteoryty uważano za zesłańców 
nieba i oddawano im cześć boską. Taki właśnie los spotkał meteoryt 
żelazny, który dawno temu spadł w poludniowych Chinach w Czaoczou 
w prowincji Kuangtung, niedaleko Kantonu. 

Jak poinformował mnie mnich buddyjski mieszkający przy świątyni 
w Czeczou, meteoryt ten spadł w 1322 roku. By uczcić przybysza z nieba, 
zamieniono go w przedmiot kultu religijnego i na miejscu jego spadku 
zbudowano świątynię. Lud zaś stworzył legendę o zesłańcy niebios, ogni
stym smoku, który zstąpił na Ziemię, by żyć między ludźmi, gdy jednak 
·2lobaczyl, jak są źli i okrutni, wolal zamienić się w martwą bryłę. 

Toteż d:z.iś zamiast meteorytu możemy zobaczyć pięknie rzeźbioną 
kadzielnicę stojącą w buddyjskiej świątyni. Podobno palenie w niej 
wonnych kawalków drzewa sandalowego i kamforowego ma odwrócić 
gniew niebios. 

Niewiadomo jak wielki byl meteoryt, należy jednak przypuszczać, że 
była to bryła żelazna sporych rozmiarów, skoro kadzielnica - zrobiona 
w calości z jednego kawała ma wysokość 185 cm i średnicę 85,5 cm. 
Stoi na ośmiu nogach (razem wykutych), a boki jej pokrywają piękne 
rzeźby. Podobno z obróbki zostało jeszcze tyle odpadków, iż zrobiono 
z nich mnóstwo mniejszych przedmiotów i figurek bóstw, które świąto
bliwi mnisi pielgrzymi zabrali do swych klasztorów. 

Wspominam o tym meteorycie, ponieważ nie figuruje on dotychczas 
w żadnym katalogu, podobnie jak dwa inne azjatyckie meteoryty, które 
znajdują się obecnie w muzeum w Ułan Bator, stolicy Mongolii. 

I one są meteorytami żelaznymi. Większy waży 580 kg i spadl w 1902 r., 
a znaleziony zastal w 1940 roku w górach Changaj. 

Drugi, ważący 166 kg spadl w 1951 roku w pobliżu somonu (osiedla) 
Mandal - Soman na pólnocnym skraju pustyni Gobi. 

Informacji odnośnie tych dwóch meteorytów dostarczył mi kustosz 
wyżej wymienionego muzeum, a obydwa opisane tu odłamki ciał nie
bieskich widziałam csobiście w gablotach. 

Barbara Falkiewicz 

Badanie słabo świecących meteorów metodami radarowymi 

Współczesne urządzenia radarowe pozwalają już na obserwację meteo
rów o jasności zaledwie 15m. Dzięki obserwacjom radarowym udało się 
1)dkryć v.riele "rojów" meteorów trwających zaled,wie niewiele godzin. 
Prawdopodobnie są to obłoki pyłu kosmicznego o 1'02lciąglości tylko mi
liona kilometrów, związane z orbitami komet. Na podstawie tych obser
wacji wysunięto przypuszczenie, że mogą istnieć niezwykle słabo świe
cące komety, które dotychczas wymykają się obserwacji. 

A. Marks 

Wizyta przedstawicieli f-my ZEISS w P. T. M. A. 

Przedstawiciele I-my C. Zeiss w Jenie (NRD) dipl. ing. Glinter F e h 1-
k a m i dipl. mat. Ludwig M e i er, uczestniczący w XI Zjeździe PTA 
w Toruniu, goszczeni byli następnie przez nasze Towarzystwo. Odwie
dzili oni w dniach 23-27. IX. br. Oddziały PTMA w Warszawie, Krako-
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wie i Wrocławiu, gdzie wzięli udział w spotkalliiach z członkami Towa
rzystwa, wyglaszając ciekawe i bogato ilustrowane referaty omawiające 
problemy amatorskiej optyki astronomicznej, zagadnienia kolorowej foto
grafii •nieba, oraz problemy związane z budową amatorskiego obserwa
torium astronomicznego. 

Dzięki dużej ilości przeźroczy uczestnicy spotkań zapoznali się z sze
rokim asortymentem instrumentów obserwacyjnych jakie ZEISS daje 
do dyspozycji amatorów. Żałować jedynie należy, że z uwagi na trud
ności dewizowe, instrumenty te nie są w zasadzie dostępne dla naszych 
amatorów. 

Andrzej Słowik 

KRONIKA PTMA 

Otwarcie Stacji Astronomicznej Oddziału PTl\IA w Opolu 

Fot. l. Teleskop w układzie Newtona. 
o średnicy 250 mm i ogniskowej 1520 mm 
wykonany przez J. Ł a b a n o w s k i e
g o dla Stacji Astronomicznej Oddziału 

PTMA w Opolu. 

W dniu 21 września br. zo
stała otwarta Stacja Obserwa
cyjna Opolskiego Oddziału 
PTMA mieszcząca się na ta
rasie Młodzieżowego Domu 
Kultury w Opolu przy ul. 
Strzelców Bytomskich l. 
Otwarcie Stacji nastąpiło przy 
udziale przedstawiciela WK
SFOS, zainteresowanych władz 
miejscowych, przedstawiciela 
Zarządu Głównego PTMA 
Andrzeja S l o w i k a oraz Za
rządu Oddziału z prezesem 
inż. Edwardem P o s p i s z y
lem. 

Budowa Stacji Obserwacyj
nej polegająca na przebudo
wie starej nieodpowiedniej 
kopuły i wyposażenie Stacji 
zostało dokonane dzięki dota
cjom Wojewódzkiego Komitetu 
SFOS w Opolu. 

Nowa kopula, o średnicy 
270 cm, o szkielecie drewnia
nym, pokryta blachą ocynko
waną, spoczywa na trzech rol
kach, na pierścieniu stalowym 
o średnicy 236 cm. Napęd ko-
puły jest ręczny za pomocą 

dwóch korbek na OtSiach rolek. Waga ~opuły ok. 350 kg. Szczelinę obser
wacyjną o szerokości 70 cm zakrywa się zasłoną blaszaną, przesuwaną 
wzdluż szczeliny przy użyciu napędu linkowego z dwoma przeciwległymi 
korbami. Uszczelnienie między kopulą a podstawą z.ostalo wykonane za 
pomocą pasa gumy na płótnie szerokości 15 cm. 

W kopule :z,ostal umiesZlezony teleskop w układzie Newtona, re zwier
ciadłem parabolicznym o średnicy 250 mm i ogniskowej - 1520 mm 
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o montażu paralaktycznym, wykonanym przez członka Oddziału koL 
J. L a b a n o w s ki e g o z Ozimka. Teleskop wyp05ażony jest w oświe
tlacze z żaróweczkami 3,5 V, skale dla odczytywania i nastawiania kątów 
deklinacji i rektascensji. Korpus oraz loże tubusa wykonane są ze stopu 
aluminiowego. Ponadto Stację wyposażono w przenośny teleskop systemu. 
Maksutowa, typ T 50 X 70 produkcji P. Z. O. 

Kierownikiem Stacji jest długoletni członek PTMA kol. Stefan S o
s n o w s ki. Program działalności Stacji obejmuje organizowanie poka
zów nieba szczególnie dla młodzieży Szkól Licealnych i Studium Nauczy
cielskiego oraz działalność obserwacyjną prowadzoną przez obserwato
rów PTMA. Organizowanie pokazów nieba i umożliwienie osobistego, do
świadczalnego sprawdzenia i ro:?JSzerzenia swoich wiadomości, jest wa
runkiem popularyzacji zagadnień astronomicznych wśród dorosłych 
i młodzieży, jak również pozyskania nowych członków dla PTMA. 

Dzięki posiadanej Stacji Obserwacyjnej Oddział Opolski uzyskał wa
runki odpowiedniego rozwoju. 

Edward Pospiszyl - ·opole 

Nowa siedziba Oddziału PTMA we Fromborku 

Zarząd Oddziału PTMA we Fromborku od dluższego czasu czynil sta
rania o remont zabytkowej Wieży Wodociągowej i zlokalizowanie tam 
swojej siedziby. W październiku br. odbyło się techniczne przejęcie przez 
Oddział odromontowanej wieży, z udziałem Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków - mgr L. C z u b i e l a, oraz przedstawiciela MKiS -
mgr E. L a szczy r. ski ej. Po przeprowadzeniu prac wykończeni o- , 
wych, na szczycie wieży otwarta zostanie Stacja Obserwacyjna. 

- Andrzej Słowik 

Fot. l. ,.Wieża Wodociągowa" - nowa siedziba Oddziału PTMA we Fromborku. 
Na drugim planie zabudowania katedralne. (Fot. Michalunio). 
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Klub KOSMOS w Krakowie 

Zmierzajqc do uatrakcyjnienia form dzialalności oraz dalszego orży
wienia życia towarzyskiego, Krakowski Oddzial PTMA uruchomił w swo
jej sali odczytowej - Klub pod nazwą KOSMOS, do użytku członków 
PT,MA i Folskiego 'Dowarzystwa Astronautycznego. Wyposażenie Klubu 
o;taz jego działalność opiera się na społecznej pracy członków Oddziału. 

Otwarcia Klubu dokonał w dniu 4 listopada br. prof. dr Eugeniusz 
Ryb k a. Licznie zebrani członkowie Oddzialu oglądnęli film "Mars jest 
blisko", a następnie dlugo rozmawiali i dyskutowali - przy czarnej ka
wie - na temat form działalności Klubu. 

Obecnie Klub jest czynny trzy razy w tygodniu - w poniedzialki, środy 
i piątki - w godz. od 17-21. Atrakcją poniedziallmwych posiedzeń Klubu 
są imprezy w rodzaju projekcji filmowych, wieczorów autorskich i spot
kań czy też prelekcji poświęconych aktualnym zagadnieniom, środy na
tomiast przeznaczone są na imprezy ściśle młodzieżowe, organizowane 
w porozumieniu z władzami szkolnymi. 

Andrzej Slowik 

Z HISTORII ASTRONOMII POLSKIEJ 

Notatlm Kopernika w języku polskim 

Niektórzy kopernikolodzy niemieccy twierdzą, jakoby językiem macie
rzystym K o p er n i k a był język niemiecki, a dowodem tego mają być 
dwa listy pisane przez niego w tym języku do księcia pruskiego A l
b re c h t a. Brak ~ jakiejkolwiek notatki Kopernika w języku polskim 
miałby świadczyć o tym (oczywiście według kiopernikologii niemieckiej), 
że nie znal on naszego języka. Tymczasem notaillka taka jest, a znajduje 
się ona w dziele pt. "Calendarium magistri Joannis de Monte regio". 
Dzieło to bylo kiedyś własnością Kopernika, a w 1626, zostało ono wraz 
z biblioteką warmińską wywiezione przez wojsko G u s t a w a A d o l f a 
do Szwecji i obecnie znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali 
(sygn. Ink. 33 : 217). · 

We wspomnianym dziele znajdują się liczne notatki treści astronomicz
nej, które Kopernik robił w języku łacińskim (jak wszyscy huma111iści 
w epoce Odrodzenia posługiwal się on tym językiem). Natomiast na mar
ginesie karty październikowej 1505 r. widzimy dwukrotnie powtórzony 
dopisek tą samą ręką: "bok pomagay", co poprostu oznacza przecież: "Bóg 
pomagaj" lub dzisiejsze: "Pomóż Boże". Dziś wydawać się nam mor'.re, że 
słowa te nie są napisane poprawną polszczyzną, ale tak prawdopodobnie 
napisalby je każdy Polak na początkiu XVI w. Dobrze jednak byłoby, aby 
na temat ten wypowiedzieli się specjaliści języka polskiego, a tacy za
pewne znajdą się wśród członków naszego Towarzystwa lub czytelników 
"Uranii" . 

Warto również zastanowić się nad tym, że wzruszające nas dziś słowa: 
"bok pomagay", napisał Kopernik w październiku 1505 r., a więc musiał 
to być jakiś szczególny okres w jego życiu. Jak przypuszcza prof. Ludwik 
Antoni B i r k e n m aj er, prawdopodobnie na lata 1505-1507 przypada 
kompozycja i wypuszczenie na zewnątrz pisemka pt. "Commentariolus", 
w którym Kopernik podaje zwięzły zarys teorii heliocentrycznej w swej 
pierwotnej postaci (prof. Birkenmajer twierdzi, że szkic systemu helio
centrycznego był gotowy najpóźniej w 1504 r. 1). Przypuszcza się też, że 
gdzieś w latach 1506--1515 opracował on główne zarysy dzieła pt. "De 
Revolutionibus". Jest więc bardzo prawdopodobne, że właśnie w paź-
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dzierniku 1505 r. pcxstanowil Kopernik ogłosić światu swe wielkie odkrycie 
i wtedy napisał te dwa słowa po polsku (początkowo zamierzał on iść 
śladem pitagorejczyków i nie publikować swego dzieła, a teorię heliocen
tryCZJIJ.ą przekazać ustnie tylko najbliższym przyjaciołom). 

Jak wiemy, Kopei1Ilik doskonale zdawal sobie sprawę z niebe:z.pieczeń
stwa, na które się naraża propagując swoją teorię. Wiedział on przecież, 
iż odkrycie jego sprzeczne jest z uznawanym przez wieki geocentryCZJIJ.ym 
systemem P t o l e m e u s z a i autorytetem Biblii. Przeczuwal również, 
że kościół okaże się największym przeciwnikiem systemu heliocentrycz
nego i ogłoszenie dzieła na temat tej teorii traktowane być może jako he
rezja (dlatego zapewne tak długo zwlekał z opublikowaniem swego 
dzieła). W liście dedykacyjnym do papieża P a w l a III pisze między in
nymi: "Dostatecznie jasno, Ojcze Swięty, zdaję sobie sprawę z tego, że 
znajdą się ludzie, którzy gdy tylko posłyszą, iż w tych moich księgach 
o obrotach sfer wszechświata przypisuję jakieś ruchy kuli ziemskiej, za
raz podniosą krzyk, że należy mnie z takim przekonaniem potępić ... Być 
mo;że, że znajdą się tacy, co lubiąc bredzić i mimo zupełnej nieznajomości 
nauk matematycznych roszcząc sobie przecież prawo do wypowiadania 
o nich sądu, na podstawie jakiegoś miejsca w Piśmie św., tłumaczonego 
żle i wykrętnie odpowiednio do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i prze
śladować tę moją teorię". 

Czyżby więc notatka Kopernika: "bok pomagay", to westchnienie o po
moc do Boga, które w tym decydującym momencie wyrażone zostab 
w ojczystym języku? Mamy podstawy przypuszczać, że tak właśnie by lo, 
a bardziej SZJczególowa analiza tej notatki ma doniosłe 2l!laczenie dla ko
pemikologii (data w chronologii powstawania myśli kopernikowskiej 
i jeszcze jeden dowód polskości wielkiego astronoma). 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, na co wskazuje charakter pisma, 
że słowa: " bok pomaga.y" napisał Kopernik. Ciekawe jednak, że prof. L. A. 
Birkenmajer, który robił odpowiednie poszukiwania w bibliotekach i ar
chiwach w Szwecji, nic nie WISpornina o tym w swej pracy pt. "Mikolaj 
Kopernik. Studia nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne", 
Część pierwsza (Kraków 1900), ani też w rozpra\vie pt. "Mikołaj Kopernik 
jako uczony, twórca i obywatel" (Kraków 1923 2). Jest jednak więcej jak 
prawdopodobne, że notatka ta nie uszla uwadze tego wnikliwego badacza 
Kopernika i na temat ten pisze on zapewne w drugiej części dzieła 
pt. "Mikolaj Kopernik. Biografia", które dotychczas nie rostalo ogłoszone 
drukiem (rękopis znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie) . 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

J. L. S t e i n b er g i J. L e q u e u x: "Radioastronomia". Wydawnic
two Obcej Literatury - Moskwa 1963 r ., str. 312, cena :zl 7,70. 
Książka młodych francuskich astronomów poświęcona jest najmłod

szej i szybko vozwijającej się gałęzi astronomii - radioastronomii. 
W pierwszej części książki autorzy omawiają szczegółowo przyrządy uży
wane w radioastronomii, podają ich krótką charakterystykę i wspomi
nają o metodach pracy z tymi instrumentami. Druga część poświęcona 

1) Ostatnio prof. E. Rybka oglosil tezę, iż myśl kopernikowska zro
dziła się w czasie pobytu astronoma na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, a więc gdzieś w latach 1491-1495. 

2) Nie miałem możności zopaznać się z dziełem prof. L. A. Birkenma
jera pt. "Stromata Copernicana. Studia, poszukiwania i materiały biogra
ficzne" (Kraków 1924), a być może tam wlaśnie pisze on o tej notatce 
Kopernika. 
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jest sprawom obserwacji różnych cial i zjawisk występujących w prze.. 
strzeni kosmLcznej, które dają :.mać o sobie przez emisję promienio
wania radiowego. Obszernie opracowany jest rozdział poświęcony radio
promieniowaniu Slo1ica, w którym należy wyróżnić paragrafy poświęcone 
obszarom aktywnym, wybuchom, rozblyslrom i korelacji tych zjawisk 
z różnymi zjawiskami na Ziemi. Cztery ostatnie vozdziały poświęcone 
:są radiopromieniowaniu Układu Słonecznego, naszej Galaktyki i radio
wemu promieniowaniu spoza naszej Galaktyki. 

Prostota i pięlmość języka oraz umiejętność wyjaśnienia trudnych 
problemów w prosty sposób czyni tę książkę dostępną dla milośników 
pragnących zapoznać się z podstawami radioastronomii. 

Donald H. Menzel: "Nasze solnce". Narodowe Wydawnictwo Li
teratury Fizyczno-Matematycznej - Moskwa 1963 r., str. 328, cena 
zł 7,90. 

Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginaŁu: "Our Sun". Książka 
ta napisana przez znanego amerykańskiego astronoma i astrofizyka, dy
rektora Obserwawrium Harwardzkiego, daje ogólny przegllłd podstawo
wych wiadomości o Słońcu, wyjaśnia procesy fizyctne zachodzące we 
wnętrzu i atmosferze Słońca oraz korelacje zjawisk słonecznych i ziem
skich. Napisana w sposób bardzo przystępny jest zrozumiała dla więk
szości czytelników, nawet bez specjalnego przygotowania fizycznego 
i astrofizycznego. Autor pisząc tę książkę wykorzystał wszystkie naj
nowsze fakty obser~cyjne i teoretyczne dotyczące Słońca, jakie ukazały 
się w literaturze naukowej do roku 1959. Mimo, że od 1959 r. nagvama
dzilo się szereg nowych faktów, które dały nowy obraz niektórych zja
wisk słonecznych, warto jednak tę książkę przeczytać w całości. 

L. W i n n i c z u k: "Kalendarz starożytnych Greków i Rzymian". Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe - Warszawa 1960 r., wydanie II, str. 
55+ tablice, cena 9 zł. 

Książka wydana została jako tom 10 w Bibliotece Popularnej Meandra. 
Autorka omawia w poszczególnych rozdziałach: rok, miesiące, dni mie
siąca i tydzień oraz wskazuje cechy wspólne w obu kalendarzach. Wśród 
tablic umieszczonych na końcu książki mamy: tablicę synchronistyczną 
lat wg obliczeń greckich, rzymskich i naszej ery; zestawienie miesięcy 
wg kalendarzy greckich obowiązujących w niektórych greckich mia
stach; kalendarz rzymski; wykaz świąt ateńskich oraz wykaz świąt rzym
skich. 

B. Krygier - Bytom 

TO I OWO 

K alendarz egipski 
Starożytni Egipcjanie swą rachubę czasu opierali o rok słoneczny, 

który jak wiemy zawiera 365<.1 5h 48m 46s. Pierwotnie jednak przyjmowali 
oni rok o 360 dniach i dopiero kaplani na podstawie obserwacji Słońca 
określili, że rok winien zawierać 365 dni. Egipcjanie rok podzielili na 
12 miesięcy po 30 dni (Thoth, Phaophi, Athyr, Chojak, Tybi, Mechir, 
Phamenth, Pharmuti, Pacon, Payni, Epiphi i Mesori), a 5 dni nie lączono 
z żadnym miesiącem i liczono osobno. Poza tym rok w Egipcie dzielił 
się na 3 pory (wylew, siew i żniwa), a każdy miesiąc na 3 części po 10 
dni. Foczątek roku związany był z wylewem Nilu i wypadał w p&owie 
lipca, a kapłani wyznaczali go na podstawie wschodu Syriusza. 

Wielki pisarz starożytnej Grecji P l u t ar c h z Cheronei (ur. ok. 50 r., 
zm. ok. 120 r.) przekazał nam piękne podanie, kJtóre wyjaśnia dlaczego 
rok ma 365 dni a nie 360. Otóż według wierzeń Egipcjan bogini nieba 
Nut wskutek intryg między bogami była przeklęta i nie mogla uvodzić 
-dzieci w żadnym dniu roku zawierającym 360 dni. Pewnego jednak razu 
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bóg Thoih wygrał w !mści od bogini Księżyca 1/12 część z każdego dnia 
roku, oo w rezultacie daje 5 dni (360 X 1h2 = 5 dni). Skwapliwie skorzy
stała z tęgo bogini Nut i w tych dniach u!10dzila 5 nieślU>bnych dzieci, 
~tóre miala po cichu z bogiem Set. 

St. R. Brzostkiewicz 

I{ALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 

Grudzień 1963 r. 

Wieczorem, dość nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem świeci 
pięknym blaskiem Wenus. Pod koniec miesiąca możemy tam także pró
bować odnaleźć Merkurego, który w drugiej polowie grudnia osiąga wła
śnie największe wschodnie odchylenie od Słońca. 

W pierwszej połowie nocy mooemy jeszcze obserwować Jowisza, który 
pięknie błyszczy nad południowym horyzontem w gwiazdozbiorze Ryb. 
Wieczorem widoczny jest jeszcze także Saturn w gwiazdozbiorze Kozio
:rożca, znacznie słabszy od Jowisza. Obie_ planety odnajdziemy bardzo 
łatwo, bo w tej olrolicy nieba nie ma jasnych gwiazd. 

W drugiej polowie nocy wraz z gwiazdozbiorem Lwa wschodzi Uran 
i Pluton. Urana odnajdziemy łatwo przez lornetkę, a Pluton dostępny 
jest tylko przez wielkie teleskopy. Mars i Neptun przebywają zbyt blisko 
Sliońca na niebie i są n.iewidoc=e. 

Przez większe lunety możemy także obserwować wieczorem dwie 
planetoidy o~olo 11 wielkości gwiazdowej, Harmonię w gwiazdozbiorze 
Wieloryba i Forturnę w gwiazdozbiorze Barana. Nawiązując do obserwacji 
z poprzedniego miesiąca wyznaczymy na mapie nieba fragmenty pętli, 
jakie te planetoidy zakreślają wśród gwiazd. 

2<123h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
2/3d Obserwujemy przejście 2 księżyca i jego ciernia na tle tarczy Jo

wisza, Klsiężyc 2 zetkrnie się z brzegiem tarczy planety o 20h5lm, jego 
cień pojawi się na niej o 23hllm; księżyc 2 ukończy swą wędrówkę 
o 23hl7m, a jego cień zejdzie z tarczy Jowisza o lh36m. 

4d9h Wenus w niewidocznym złączeniu z gwiazdą 3 wielkości, lambda 
Strzelca. WiecZJorem obserwujemy koniec zaćmienia i początek zakrycia 
w układzie księżyców galileuszowych Jowisza. O 19h53m4 księżyc 2 Jo
wisza, tego wieczora niewidoczny, pojawia się nagle z cienia planety po 
prawej stronie tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). W tym czasie 
kisiężyc l zbliża się do brzegu tarczy Jowisza z lewej strony i kryje się 
za nią o 22h42m. 

5dllh Jowisz nieruchomy w rektascensji. 
5/6d Tej nocy możemy przeprowadzić niezwykle ciekawe obserwacje 

w układzie księżyców Jowisza: będziemy świadkami jednoczesnego przej
ścia księżyca 3 za tarczą i przez strefę cienia planety oraz księżyca l i jego 
denia na tJe tarczy Jowisza. Wiec2lorem stwierdzamy, że do brzegu tarx:zy 
Jowisza z obydwu stron 2liTlierzają dwa księżyce. Pierwszy dosięga brzegu 
tarczy planety księżyc 3 i o 19h23m kryje się poza nią, natomiast o 19h5Qm 
księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy. Od tego momentu nie wi
dzimy w pobliżu Jowisza jego dwóch księżyców: księżyc 3 ukryty jest 
za tarczą planety, a księżyc l jest niewidoczny na jej tle. O 21h3m na 
tarczy Jowisza pojawia się cień księżyca l. W godzinę później prawie 
jednocześnie ukazują się dwa dotąd niewidoczne księżyce: o 22h2m księ
życ l kończy swoje przejście na tle tarczy planety, a o 22b4m księżyc 3 
uka2luje się spoza tarczy. O 23h14m cień księżyca l opusz-cza tarczę pla
nety. W tym czasie obydwa księżyce oddalają się od brzegów tarczy, ale 
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o 24h2lm8 księżyc 3 napotyka na strefę cienia planety i znika nagle 
w odległości równej prawie promieniowi taoczy od jej brzegu (z prawej 
strony w lunecie odwracającej). Do zachodu Jowisza w Polsce księżyc 3 
nie będzie już widoczny. 

6d Obserwujemy początek zakrycia i Jroniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza. O 17h9m księżyc l sk;ryje się za brzegiem tarczy planety, 
a o 201133m9 pojawi się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu 
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). 

7d O 4h niewidoczne zlączenie Merkurego z Marsem, o lOb zlączenie 
Ura:na z Księżycem. Wiecwrem do 17h42m na tarczy Jowisza widać 
plamkę cienia jego l księżyca. 

gd Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety i o 23hlgm 
ro~oczyna swoje przejście na jej tle. 

10fl7h Niewidoczne, bliskie zlączenie Merkurego z gwiazdą 3 wielkości, 
lambda Strzelca. 

Ud Obserwujemy przebieg zakrycia i zaćmienia 2 księżyca Jowisza. 
Księżyc ten o 17h29m ukryje się za brzegiem tarczy planety, a o 19h59m 
ukaże się znowu z prawej strony tarczy (w lun~ie odwracającej). Wi
doczny będzie bardzo krótko, bo już o 20h4m9 zniknie w cieniu planety, 
by o 22h3lm9 pojawić się nagle w odległości równej prawie średnicy 
tarczy od jej brzegu. 

12d Księżyc l Jowisza rozpoczyna o 2lh42m przejście na tle tarczy 
planety, a o 22h59m pojawia się na niej cień tego księżyca. W tym czasie 
księżyc 3 zbliżał się do brzegu tarczy planety i kryje się za nią o 23h9m. 
Zarówno księżyc l jak i 3 nie będą już widoczne do zachodu Jowisza 
w Polsce. 

13d Na tarczy Jowisza do 17h30m widoczny jest cień jego 2 księżyca. 
Natomiast do brzegu tarczy zbliża się księżyc l i kryje się za nią o 19hlm, 
aby po przejściu przez strefę cienia planety pojawić się nagle z prawej 
strony blisko brzegu tarczy planety o 22h29m3. 

l4d Po zachodzie Słońca w pobliżu Jowisza nie widzimy jego l księ
życa, natomiast na tarczy planety pojawia się o 17h2Sm cień tego księ
życa. Sam księżyc l kończy swoje przejście na tle tarczy planety o 18h22m, 
a jego cień widoczny jest jeszcze do 19h3Sm. 

16d3h Uran nieruchomy w rektascensji. Wieerorem obserwujemy wę
drówkę cienia 3 księżyca J·owisza na tle tal'czy planety. Sam księżyc 3' 
ulmńczyl swoje przejście jeszcze za dnia, a jego cień widoczny jest na 
tarczy Jowisza od 18hl7m do 20h46m. 

17d Dwa niewidoczne złączenia Księżyca: o Uh z Marsem, o 23h 
z Merkurym. 

18dl5h Zlączenie Księżyca z Wenus. Wieerorem nad poludniowo--za
chodnim horywntem obserwujemy piękną konfigurację wąskiego sierpa 
Księżyca z jasno błyszczącą Wenus u dołu. W pobliżu możemy też pró
bować odnaleźć Merkurego, który tego dnia o 16h znalazł się w nai
więkiszym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt odchylenia ponad 20"}. 
Zwróćmy uwagę też na Jawtsza, a będziemy świadkami zakrycia i po
czątku zaćmienia jego 2 księżyca. Księżyc ten ukryje się za brzegiem tar
czy planety o 20hlm, a pojawi się znowu o 22h32m, by o 22h43m.7 zniknąć 
nagle w cieniu planety bardzo blisko jej prawego brzegu (w lunecie od
wracającej}. 

20d15h Zlączenie Saturna z Księżycem. Wieerorem w pobliżu Jowisza 
nie widzimy jego 2 księżyca, który przechodzi właśnie na tle tarczy pla
nety; księżyc ten kończy swoje przejście i ukazuje się o 17h32m. O 17h42m 
na tarczy Jowisza pojawia się cień 2 księżyca, widoczny aż do 20b6m. 
W tym czasie do brzegu tarczy zbliżył się księżyc l i kryje się poza nią 
o 20h54m; do zachodu Jowisza w Polsce księżyc ten już nie będzie wi
doczny. 
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20d-22d Promieniują Ursydy. Ra<liant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Malej Niedźwiedzicy i ma współrzędne: reld. 14h28m, dekl. -t-76°. Wa
runki obserwacji są w tym roku dobre. 

2ld Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście o 18h4m, jego cień pojawia się na tarezy pla
nety o 19h24m; księżyc kończy przejście o 20hl6m, a jego cień o 2lh34m. 

22dl5h2m Slońce wstępuje w znak Koziorożca i jego długość ekliptyczna 
wynosi 270°; mamy początek zimy astronomicznej. Wieczorem w pobliżu 
Jowisza dostrzegamy brak jego jednego księżyca: to księżyc l ukryty jest 
w cieniu planety i pojawi się nagle o 18h53m.6 blisko prawego brzegu 
tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej). 

24<19h Niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem. 
26d O Uh Merkury nieruchomy w rektascensji, a o 19h przechodzi 

przez węzeł wstępującyc swej orbity. 
27d Obserwujemy przejście księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy Jo

wisza. Księżyc 2 rozpoczyna swoje przejście o 17h38m, a kończy o 20h6m; 
cień tego księżyca jest widoczny na tarczy planety od 20hl9m do 22h42m. 
W tym czasie księżyc l zbliżał się do brzegu tarczy planety i kryje się 
za nią o 22b48m. Podobne zjawiska w identycznej kOllejności obserwo
waliśmy 20 grudnia. 

28<1 Na tle tarczy Jowisza wędruje księżyc l i jego cień. Księżyc l 
zetknie się z brzegiem tarczy planety o 19h59m, jego cień pojawi się na 
.niej o 2lh20m; księżyc l u~ończy swoje przejście o 22h11m, jego cie11 
opuści tarczę planety o 23h30m. 

29d Wieczorem nie widzimy w pobliżu Jowisza jego księżyca 2, który 
ukryty jest w cieniu planety i pojawi się nagle o 17h8.m3 w odległości 
równej prawie średnicy tarczy planety od jego prawego brzegu. Tym
czasem z drugiej strony od brzegu tarczy zbliża się księżyc l. Foczątek 
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety obserwujemy o 17hl7tn, nato
miast o 20h49m.o nastąpi koniec zaćmienia księżyca l, ~tóry pojawi się 
nagle z cienia planety blisko jej prawego brzegu. 

30d6h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Marsem (po raz drugi w tym 
miesiącu). Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzega.(lly plamkę cienia jego 
l księżyca; cień schodzi z tarczy planety o 17h59m. Do brzegu tarczy 
zbliża się tymczasem księżyc 3, kitóry w godzinach od 20h49tn do 231132m 
będzie przechodził na tle tarczy Jowisza. Tego dnia także nastąpi niewi
doczne w Polsce całkowite zaćmienie Księży;ca. Zaćmienie widoczne bę
dzie w Australii, wschodniej części Azji, w częściach Ameryki Pólnocnej 
Fałudniowej oraz na Oceanie Spokojnym. 
Minima Algola (beta Perseusza): grudzień 12<15h50m, 15d2h35m, 

17d23h25m, 20d20hlOm, 23dl7h5m. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie śmdoowo-europej

skim. 

Odległości bliskich planet 

Data l WENUS l MARS 
1963 ------------~~-----------1---------~~~~---------

od Słońca od Ziemi od Słońca od Ziemi 

j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km j.a. mln km 
XI 27 0.728 108.8 1.530 228.8 1.440 215.3 2.330 348.3 

XII 7 0.728 108.9 1.489 222.7 1.429 213.7 2.341 350.0 
17 0.728 108.8 1.445 216.1 1.419 212.2 2.350 351.3 
27 0.727 108.7 1.398 209.0 1.410 210.8 2.357 352.3 
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Grudzień 1 963 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1963 

XI. 27 
XII. 7 

17 
27 

XI. 27 
XII. 7 

17 
27 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm 
16 59 
18 05 
19 04 
19 30 

o 
-24.6 
-25.8 
-24.6 
-21.8 

hm 
8 38 
9 13 
9 23 
8 51 

hm 
15 46 
16 04 
16 32 
16 39 

Pod koniec ntiesiąca można pró
bować go odnaleźć wieczorem ni
sko nad płd.-zach. horyzontem 
(około O wiełk. gwiazd.). 

17 32 
18 05 
18 39 
19 12 

MARS 
-24.1 
-24.3 
-24.1 
-23.4 

9 07 
9 03 
8 55 
8 44 

16 23 
16 16 
16 11 
16 10 

Przebywa w gwiazdozbiorze 
Strzelca, zachodzi o zmierzchu. 
Praktycznie niewidoczny. 

XI. 171 
XII. 7 

27 

SATURN 

2119 1-16.9112 44 
21 24 -16.5 11 28 
2131 -16.0 1013 l 

2138 
20 27 
19 18 

XI. 19 
XII. 9 

29 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Koziorożca (około +l 
wielk. gwiazd.). 

a l o l w połud. 
NEPTUN 

h m 
14 55.3 
14 58.2 
15 00.6 

Niewidoczny. 

Planetoida 40 

o 
-14 561 

-15 07 
-1517 

HARMONIA 

hm 
10 40 

9 25 
8 08 

XI. 27 O 40.0 -l 54 19 52 
XII. 7 O 42.7 -102 1916 

17 o 48.0 +o 04 18 45 
27 o 55.7 +123 18 11 

l. 6 l 05.5 +2 51 17 40 
Około 12 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszych godzinach nocy w 
gwiazdozbiorze Wieloryba. 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

hm 
17 45 
18 40 
19 34 
20 27 

WENUS 
o 

-24.5 
-24.5 
-23.3 
-21.0 

hm 
9 22 
9 38 
9 43 
9 41 

h m 
16 33 
16 49 
17 12 
17 42 

Swieci pięknym blaskiem jako 
Gwiazda Wieczorna, jeszcze dość 
nisko nad pld-zach. horyzontem 
(około -3. 4 włelk. gwiazd.). 

o 37 
o 37 
o 38 
o 40 

,JOWISZ 
+2.5 13 38 
+2.5 12 59 
+2.6 12 19 
+2 9 1141 

2 04 
l 25 
o 47 
011 

Widoczny w pierwszej polowie no
cy w gwiazdozbiorze Ryb, jalm 
jasna gwiazda około -2. l wiel
kości. 

URAN 
10 46 
lO 47 
10 47 l 

+ 8.61 23 52 + 8.5 22 35 
+ 8.5 2216 1

13 24 
12 05 
lO 46 

Widoczny w drugiej polowie no
cy w gwiazdozbiorze Lwa (5.7 
wielk. gwiazd.). 

a 

h m s 
11 22 23 
11 23 23 
11 23 35 

l B lwpołud. 
PLUTON 

o 
+18 54~3 
+18 58.5 
+19 07.9 

h m 
7 09 
5 51 
4 33 

Widoczny w drugiej polowie no
cy w gwiazdozbiorze Lwa, dostęp
ny tylko przez wielkie teleskopy 
(15 wielk. gw.). 

Planetoida 19 FORTUN A 
1 59.7 +u 28 2112 
l 57.4 ±11 08 20 30 
l 58.4 11 07 19 51 
2 02.6 11 26 19 17 
2 09.6 +12 00 18 45 

Około 11 wielk. gwiazd. Widocz
na w pierwszej polowie nocy w 
gwiazdozbiorze Barana. 

Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Grudzień 1963 r. SŁOŃCE 

lh czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk.-europ. 

r, czasu 1 a l 3 wsch.J zach. wsch. J zach. ws ;h. J zach, wsch. J zach. wsch.J zach. wsch. J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. 

m hm o h m l h m h m l h m hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm 
XI 27 +12.7 16 08 -20.9 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 52 7 36 15 29 711 15 44 7 16 15 30 7 03 15 36 711 15 18 

XII 7 + 9.0 16 51 -22.5 8 02 , 15 44 747 , 1540 7 40 15 46 7 24 15 22 7 23 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 26 1511 
17 + 4.4 17 35 -23.3 8 13 15 43 7 57 15 39 7 50 15 46 7 33 15 20 7 33 15 39 7 40 15 24 7 25 15 31 7 36 1510 
27 - 0.6 18 20 -23.4 8 18 15 48 8 03 15 44 7 55 15 50 7 38 15 26 7 38 15 44 7 46 15 28 7 30 15 36 7 42 15 15 

KSIĘŻYC q 
::d 

1h czasu warszawa 1h czasu warszawa 1h czasu warszawa 
-Data środk.-europ. Data środk.-europ. Data środk.-europ . 

a l 3 wsch .Jzach. a l 3 wsch. Jzach. a l 3 wsch.Jzach. 

Fazy Księżyca : 

l ~ d h 
Pełnia XII l l 
Ostatnia kw. XII 7 23 

hm o hm hm hm o hm hm hm o hm hm 
XII l 4 27 +18.8 16 U9 7 32 XII 11 13 33 - 4.2 2 18 13 40 XII 21 2150 -16.9 1114 20 55 

2 5 31 +21.6 16 58 8 52 12 14 17 - 8.6 3 25 13 57 22 22 41 -13.1 1137 2210 
3 6 36 +22.9 17 59 10 00 13 15 02 -12.7 4 32 14 17 23 23 31 - 8.5 1158 23 27 

Nów XII 16 3 
Pierwsza kw. XII 23 21 
Pełnia XII 30 12 

4 7 39 +22.5 19 10 10 54 14 15 49 -16.4 5 39 14 41 24 o 22 - 3.4 12 18 
5 8 39 +20.7 20 25 1135 15 16 37 -19.3 6 44 15 10 25 113 + 2.0 12 38 o 46 
6 9 36 +17.8 2139 12 05 16 17 27 -21.5 7 46 15 48 26 2 06 + 7.5 12 59 2 08 

Odlegiość l Srednlca 

0~5~fi~~ tarczy 

7 lO 28 +14.1 22 52 12 29 17 18 19 -22.7 8 44 16 33 27 3 Ol +12.6 13 26 3 33 
8 1117 + 9.8 12 48 18 19 12 -22.9 9 33 17 28 28 3 59 +17.1 13 58 4 58 
9 12 04 + 5.2 o 03 13 06 19 20 05 -22.0 10 14 18 32 29 5 Ol +20.5 14 41 6 21 

d h 
Najw. XII 13 10 29'4 

lO 12 49 + 0.5 111 13 23 2l 20 58 -20.0 lO 47 19 42 30 6 05 +22.5 15 36 7 37 
31 710 +22.9 16 43 8 39 

Najm. XII 29 l 33.2 
l 

w 
"'' '""' 
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ADRESY ODDZIALOW PTMA 

Biała Podlaska - Powiatowy Dom 
Kultury. 

Białystok - ul. Klllńskiego l, Za
kład Fizyki Akademii Medycznej, 
tel. 5591, wn. 61. 

Częstochowa - Al. Pokoju 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrzei 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Czw. godz. 19-20. 

Frombork - ul. Katedralna 21. Sekre
tariat: Wt. Pi. godz. 18-20. 

Gdańsk Ludowe Obserwatorium 
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul. 
Piastowska 32, tel. 64-19. Sekreta
riat:: Po. Czw. godz. 17-19. 

Gdynia - ul. lQ-go Lutego 24 (w biu
rach PLO). 

Gliwice - ul. Marcina Strzody 2 
gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. Pokazy nieba: JanKa
sza, Ruda Sląska l, ul. Obrońców 
Wołgogradu 32, tel. Zabrze 33-01, 
wn. 155. 

.Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 20-22, 
ul. Mickiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, III p. Se
kretariat: Pon. Sr. Pi. godz. 13-20 

Krosno n /W. - ul. Nowotki l I p. 
(Jan Winiarski). 

l.ódź - ul. Traugutta 18, pok.. 412 
tel. 25Q-02. Sekretariat: Pon. godz. 
18-20. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tel. 8Q-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p., 
tel. 24-74 (W. Radziwinowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3, 
(Woj. Dom Kultury) pok. 45. se
kretariat: godz. 16-18. 

Ostrowlec Swiętokrzyski - Al. 1-go 
Maja II p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. Wł. Jagielly 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fi:tyki Politechniki Szcze
cińskiej) tel. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ut. T. Kościuszki 10, 
m. 3, tel. 25-86. 

Toruń - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
godz. 18-20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Czw. Sob. godz. 
18-21. 

Wrocław - ul. Plotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19. 

KOMUNIKATY 
Jędrzejów - Rynek 8, tel. 78. Zwie

dzanie zbiorów gnomonicznych dla 
wycieczek zgłoszonych listownie 
lub telefonicznie na umówiony ter
mln. 

Kraków - Klub KOSMOS przy ul. 
Solskiego 30 III p. czynny jest 
w każdy poruledziałek, środę i Pi'l-
1ek w godz. 17-21. W tym czasie 
odbywają się dyżury czlonków 
Zar·ządu Oddziału oraz dostępna 
i est biblioteka i czytelnia. w po
niedziałki o godz. 18 w saU klu
bowej odbywa się impreza o te
matyce astronomicznej. 

Lódź - Zebrania sekcji w czwartek 
o godz. 19-21. Prelekcje, po.Jw.zy 
teleskopowe 1 przeglądy filmów 
oświatowych wg informacji w se
kretal'li.acie i wg komunikatów 
w prasie. 

Poznań - Publiczne pokazy nieba 
w każdy bezchmurny wieczór 
wtorkowy i czwartkowy na tere
nie dostrzegalni PTMA w Parku 
lm. Kasprzaka. 

Wrocław - Planetarlum na terenie 
Hall Ludowej organizuje pokazy 
dla wycieczek po uprzednim zgło
szeniu w sekretariacle Oddziału. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków, 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i czwartki do 19, w soboty od 8-12. 
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