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SKOROWIDZ TEMATYCZNY
(liczby

oznaczają

strony)

Astronomia
- Europejska Organizacja Badań Przestrzeni (ESRO)
- młodzież o a.
- promieni gamma
- przed 50 laty
.
- u węgierskich miłośników astronomii
Elektronika
- elektroniczne maszyny matematyczne - współczesne narzędzia
astronomii .
46, 79,
- łączność radiowa za pomocą meteorów .
- telewizyjne obserwacje gwiazd zmiennych
- sukcesy mikrominiaturyzacji
Fotometria
- UBV.
- wielkości gwiazdowe
- wskaźniki B-V i V-B .
- zaćmień Księżyca w 1964 r .
Galaktyka
- dysk i halo galaktyczne
- jeszcze dwie Supernowe w naszej G. .
- radiowa ostroga galaktyczna .
. . .
- współrzędne galaktyczne .
- wyznaczan!ie wieku pierwiastków chemicznych w G.
Galaktyki
- karłowate
.
- nowy atlas g.
- odkrycie nowego rodzaju tworów kosmicznych (quasigwiazdy)
- olbrzymia eksplozja w jądrze g. M82 .
Gwiazdy
- aktywne chromosfery g,
- aktywność chromosferyczna Arktura .
- białe i crerwone karły
- karły, liliputy wśród g.
. . . .
- możliwość stworzenia na Ziemi wysokoenergetycznych "gwiazd"
- o najmniejszych jasnościach absolutnych
- planeta g. Barnarda
- 15.000 planet (czarne karły)
. . .
- polaryzacja światła gwiazdy magnetycznej HD 215 441
- pomiar średnicy Wegi .
- ruch własny g. .
Gwiazdy Nowe i Supernowe
- eks-nowa gwiazdą podwójną .
. . .
- gwiazdy podwójne o najkrótszych okresach obiegu . .
- identyfikacja mgławic- pozostalości po Supernowych .
- jeszcze dwie Supernowe w naszej Galaktyce.
- nie było Supernowej 'w Małej Niedźwiedzicy
- Nowe- gwiazdy podwójne o najkrótszych okresach
~ ąb~rwacje Nowej Herk~lesa 1960 przed rozbłyskiem

. Cr11E3

258
244
132
234
341
109
13
54
171
36
178
27
180
151
53
114
120
89
332
21
66
87
98
148
8
148
242
209
20
312
21
340
26
88
2
114
53
54
2
18
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Gwiazdy podwójne
- eks-nowa T Aur .
88
- moment pędu gwiazd wizualnie podwójnych .
342
- niezwykła gwiazda zaćmieniowa SV Cam .
19
- Nowe- g. p. o najkrótszych okresach obiegu
2
- układ podwójny zawierający podkarła typu O (HD 128 220) .
18
- g. Van Biesbroecka
55
Gwiazdy zmienne
- niezwykła gwiazda zaćmieniowa SV Cam
19
- obserwacje telewizyjne
54
Patrz też: gwiazdy Nowe.
Historia astronomii
- astronomia przed pięćdziesięciu laty .
234
- Bradley James- zmarł 13. 7. 1762 r. . .
216
- Lagrange J. L.- urodził się 27.1.1736 r ..
26
- Laplace J. - zmarł 5. 3. 1827 r. .
92
Historia astronomii polskiej
- Birkenmajer Ludwik - urodził się 18. 5. 1855 r ..
155
- Heweliusz, "Cometographia"
154
- - i Jan Wydżga .
184, 211
- - medale ku czci .
. 55, 56
- - odkrywcą komety
60
- - "Uranographia" .
.
343
- Kamieński Michał - jubileusz
246
- Kopernik, jego poprzednicy i następcy .
282
- - obserwacja zaćmienia Księżyca 5. 9. 1522 r.
251
- - notatka po polsku .
27, 57, 58, 90
.
.
- Kowalski Marian . .
188
- Rakowiecki Tadeusz, refleksje rocznicowe
305
- Weisse Maksymilian, astronom krakowski
120
Instrumenty astronomiczne
- dyspersja spektrografu
. . . . . . .
119
- Nowa kamera do obserwacji sztucznych satelitów
275
- trzyzwierciadłowy teleskop
19
Jowisz
- identyfikacja związków chemicznych w widmie J.
342
Kalendarzyk astronomiczny 28, 60, 92,124,156,188,217,252,
283, 315, 346
Kalendarz historyczny
26, 92, 155, 188
Komety
. . . .
- antymateria w k? .
55
- definitywne oznaczenia k. z roku 1961
115
-k. Kopffa . .
240
- k. w roku 1963 . .
. .
. . . . .
149
- niezwykły ruch warkocza k. Burnhama 1960 II .
116
- pierścień k. poza orbitą Neptuna .
339
Księżyc

-

dyskusja na temat międzynarodowego laboratorium k ..
hipoteza pochwycenia K. przez Ziemię
jasność zaćmienia K . z 25. 6.1964 r.
kotliny księżycowe . . . . .
kształt K. i wpływ na jego ruch .
. .
możliwość badań powierzchni K. za pomocą aktywizacji neutronami .

300
166
340
309
149
242
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-;- najlepsze fotografie K.
- nasza okładka (krater Guericke)
~ wybuchy na K.?
. .
- zaćmienia K w roku 1964 i ich fotometria
'-'-- zakrycie · eta Gem przez K .
Mars
- echo radarowe od M. .
M ·erku ry
- nowy pomiar średnicy .
Meteory i meteoryty
- komunikat Sekcji Meteorytyki
- łączność radiowa za pomocą meteorów
.
~ przedhistoryczny spadek deszczu m. na Grenlandii .
- pyłowy obłok wokół Ziemi
..;- satelita do badań m.
- spadki m. na statki
- uwagi o przyczynach pękania m. .
Mgławice

.'- i_dentyfikacja m. L planetarne .
N' ą: ,sza

okładka

powstalości

po Supernowych

337
314
54
180
179
170
148
21
13
206
170
150
187
153

114
34

314
'·"'-- fotografie krateru Guericke wykonane pvzez "Rangera 7"
o 'Qs er w a ej e
151
__:._ aktywność Stońca w 1963 r.
279
.
- czyżby "cykl Tysiąclecia"?
179
.:____ zakrycie eta Gem przez Księżyc
22
-zjawisk halo w ZSRR .
Obserwatoria astronomiczne
194
- Krymskie O. Astronomiczne
130, 162
- Falomarskie
172
_:_ w Burakanie
117
- w Taszkencie
Olimpiada astronomiczna
244
_:_ młodzież o O. A.
242
:.:.::: Ogólnapolska O. A., VII ·
Pi"erwiastki chemiczne
89
_L okres połowicznego zaniku
~69, 290, 322
- powstawanie p . ch. we Wszechświecie
89
-:- wyznaczanie wieku p. ch. w Galaktyce
Planetoidy
215
- dziwne nazwy p.
F-la nety
312
- 15.000 planet
344
- "planety Burbonów"
· · Patrz też: M er kury, M a ·r s, Jowisz, P l u t o n.
P ['u ton
338
...2.. nowa propozycja "akcji Pluton"
Po.lskie Towarzystwo Milośników Astronomii
·._:_ adresy Odd2'lialów 32, 64, 96, 126, 160, 192, 224, 256, 2118, 320, 352
178
- komunikat dla obserwatorów
314
-komunikat Oddziału PTMA we Fromborku .

URANIA
22, 90,
komunikaty .
.
. 21, 90, 124, 156, 175, 213, 250, 275,
- kronika PTMA
- nowy Oddział w Chorzowie
- Oddział w Dąbrowie Górniczej
- pięciolecie Oddziału w BiaŁej Podlaskiej
- Walny Zj.a2'ld Delegatów PTMA - Kraków, 19. 4. 19•64 r.
- z działał<ności Oddziału w Częstochowie
Poradnik obserwatora
- zaćmienia Księżyca i ich fotometria
Promieniowanie kosmiczne
- astronomia promieni gamma .
- moskiewska konferencja poświęcona p. k.
- pozytony w pierwotnym p. k ..
- zorze polarne i elektrony z pasów promieniowania .
Przegląd wydawnictw i recenzje
59, 122, 155,
- nowości wydawnicze .
- Rocznika Astronorniemy na 1964 r.
Radioastronami a
69, 100, 139, 199, 226,
- astronomia radiowa .
- echo radarowe od Marsa
- łączność radiowa za pomocą meteorów
- najdalszy obiekt w kosmosie .
- odkrycie nowego rodzaju tworów kosmiemych
- radiowa ostroga galaktyczna .
- rozchodzenie sdę fal radiowych a aktywność Słońca

-

~konkurs

5
124
313
313
156
214
213
175
250
180
132
116
171
275
281
123
261
170
13
312

66
114
273

Słońce
- .aktywność

336
S. w miocenie .
151
w roku 1963 . .
.
173
biegunQIWIOŚć magnetyc2lna plam słonEcznych w 20 cyklu
279
czyżby "cykl Tysiąclecia"?
118
linie Fraunhofera .
. .
. .
. .
273
osiemdziesięcioletni okres plamotwórcZJej aktywno·§ci S.
344
plamy słoneczne jako "planety Burbonów" .
272
pr~ewtidywania rozbłysków s. w ZSRR .
.
273
rozchodz;enie się fal radiowych a aktywno3ć S.
275
sympozjon obserwato·rów S. w PTMA
26, 89, 118, 151, 178
Słowniczek astronomiczny
Sztuczne satelity Ziemi
132
- astronomia promieni gamma .
150
- do badania meteorów . . . . . . . .
275
- nowa fotograficma kamera do obserwacji S. S. Z.
87, 241
- nowe ciała niebieskie
211
- - - - . 19 ton masy na orbicie
337
- - - -. Najleps·ze fotografie Księżyca
274
- o napędzie jądrowym . .
171
- sukcesy mikrominiaturyzacji
25, 187' 215, 283, 244
To i owo . . .

-

-

-

Układ

-

słoneczny

jeS'2'lCZle jedno "prawo" u. s.

Wszechświat

-

283

312
najdalszy obiekt we wsrechświecie
. .
66
odkrycie nowego rodza•j u tworów kosmicznych (quasigwi.azdy)
. 2169, 290, 322
powstanie pierwiastków chemiemych we W.
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Zaćmienia
- jasność z. Księżyca
-· Księżyca w 1964 r.
-słynne z.

z 25. 6. 1964 r ..
i ich fotometria

340
180
25

Ziemia
- czy Z. się rozszerza? .
.
- hipoteza pochwycenia Księżyca przez Z.
- obserwacje zjawisk halo w ZSRR
- pyłowy obłok wokół Z.
.
. .
.
- zorze polarne i elektrony z pasów promieniowania
Zjazdy, k o n f er e n c je i s y m p o z jony
- Astronomiczny Kongres - XV, dyskusja
- Europejska Organizacja Badań Przestrzeni (ESRO) . .
- moskiewska k. poświęcona promieniowaniu kosmicznemu
- Olimpiada astronomiczna - VII . .
.
.
.
.
.
- sympozjon obserwatorów Słońca PTMA .
- Walny Zjazd Delegatów PTMA, Kraków - 19. 4. 1964 r.
Zodiak
- ośmiowiersz na temat znaków z. .
Kronika żałobna .
175,
Objaśnienia do ilustracji na okładce l, 33, 65, 97, 129,
193, 225, 257, 289,

210
166
22
170
275
300
258
116
242
275
175
93
315
161,
321

Różne

-konkurs .
- nasza okładka
Z korespondencji

313
314
27, 55, 56, 57, 58, 90

SKOROWIDZ AUTOROW
(liczby w nawiasach

oznaczają

strony)

Brylski Jan- Oddział PTMA w Dąbrowie Górniczej (214)
Brzostkiewicz Stanisław R. - Biegunowość magnetyczna plam

nych w 20 cyklu (173) -

słonecz

"Cometographia" Jana Heweliusza (154) Jasność zaćmienia Księżyca z 25 czerwca 1964 r. (340) Jeszcze
o kontaktach Jana Heweliusza z Janem Wydżgą (211) - Kopernik,
jego poprzednicy i następcy (282) - Kotliny księżycowe (309) Osiemdziesięcioletni okres plamotwórczej aktywności Słońca (273) 5 września 1522 r . Kopernik obserwował zaćmienie Księżyca (251) Rozchodzenie się fal radiowych a aktywność Słońca (273) - Sympozjon obserwatorów Słońca PTMA (275) - To i owo (283, 344) 13 lipca 1762 r. zmarł James Bradley (216) - "Uranographia" Jana
Heweliusza (343) - Z korespondencji (56, 90)
Czenakal W. L. - Jan Heweliusz i Jan Wydżga (184)
Czernow W. M. -Obserwacje zjawisk halo w ZSRR (22)
Cwirko-Godycki Jerzy- Astronomia radiowa {I) (69), (II) (100), (III) (139),
(IV) (199), (V) (226), (VI) (261) - Mgławice planetarne (34)
Gadomski Jan - Definitywne oznaczenia komet z 1961 r. (115) - 2 II 1661
J. Heweliusz odkrył kometę (60) - 27 I 1736 r. urodził się J . .L. Lagrange (26) - 9 VI 1884 r. zmarł Marian Kowalski (188) - Komety
w 1963 r. (149) - Nowe ciała niebieskie (87, 241) - Nowe ciała niebieskie. 19 ton masy na orbicie (211) - Nowe ciała niebieskie. Najlepsze fotografie Księżyca (337) - 18 maja 1855 urodził się Ludwik
Birkenmajer (155) - 5 marca 1827 r. zmarł J. Laplace (92) - Z korespondencji. ("Bok pomagay") (57)
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Jasnorzewski Jerzy- Uwagi o przyczynach pękania meteorów (153)
Karczmarek Tadeusz Pięciolecie Oddziału PTMA w Białej Podla-

skiej (213)
Kępiński

Felicjan Klimek Andrzej -

Kometa Kopffa (240)
o astronomii i Olimpiadzie Astronomicz-

Młodzież

nej (244)
Nowości wydawnicze (59, 122, 155, 281) Obserwatorium astronomiczne w Burakanie (172) - Obserwatorium astronomiczne w Taszkencie (117)
Krzemiński Wojciech- Nowe- gwiazdy podwójne o najkrótszych okresach obiegu (2)
Kuchowicz Bronisław - Antymateria w kometach? (55) - Czy potrafimy
na Ziemi stworzyć wysokoenergetyczne "gwiazdy" (242) - Kształt
Księżyca i wpływ na jego ruch (149) Możność badania powierzchni
Księżyca za pomocą aktywizacji neutronami (242) Niektóre ciekawe wyniki moskiewskiej konferencji poświęconej promieniowaniu
kosmicznemu (116) - Olbrzymia eksplozja w jądrze galaktyki M 82
(87) - Powstawanie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie
(l) (260), (II) (290), (III) (322) - Pozytony w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym (171) - Przewidywania rozbłysków słonecznych
w ZSRR (272) - Satelita o napędzie jądrowym (274) - To i owo.
(Dziwne nazwy planetoid) (215) - Wyznaczanie wieku pierwiastków
chemicznych w Galaktyce (89) - Zorze polarne i elektrony z pasów
promieniowania (275)
Lechowicz Stanisław Ks. - Z korespondencji. (Medal ku czci Heweliusza) (55)
Marks Andrzej - Astronomia promieni gamma (132) - Dyskusja na temat międzynarodowego laboratorium księżycowego (300) - Echo radarowe od Marsa (170)- Galaktyki karłowate (332)- Nowa fotograficzna kamera do obserwacji sztucznych satelitów (275) -Nowy atlas
galaktyk (21) - Pyłowy obłok wokół Ziemi (170) - Satelita do badania meteorów (150) - Sukcesy mikrominiaturyzacji (171) - To i owo.
(Spadki meteorytów na statki) (187)
Mergentaler Jan Aktywne chromosfery gwiazd (98) - Aktywność
Słońca w r. 1963 (151)
Milewski Tadeusz - Z korespondencji. (Jeszcze o polskim dopisku Kopernika) (58)
Pańków Maria VII Ogólnopolska Olimpiada Astronomiczna (242)
Pokrzywnicki Jerzy - Białe i czerwone karły (8) - Hipoteza pochwycenia Księżyca przez Ziemię (166) - Komunikat Sekcji Meteorytyki
(21) - Liliput wśród karłów (148) _- O przedhistorycznym spadku
deszczu meteorytów na Grenlandię (206)
Ruciński Slawomi·r - Aktywność chromosferyczna Arktura (148)- Astronomia przed 50 laty (234) - Fotometria UBV (36) - Gwiazdy o ,najmniejszych jasnościach absolutnych (209) - Identyfikacja mgławic pozostalości po supernowych (114) Identyfikacja związków chemicznych w widmie Jowisza (342) -Jeszcze jedna eks-nowa gwiazdą
podwójną (88) - Moment pędu gwiazd wizualnie podwójnych (342)Nasz słowniczek astronomiczny: Dysk i halo galaktyczne (151) Dyspersja spektrografu (119) - li, bi i lii, bii (119) - Linie Fraunhofera (118) - Okres połowicznego zaniku (89) - Ruch własny (26)Wielkości gwiazdowe (178)- Wskaźniki B-V i U-B (27)- Niezwykła
gwiazda zaćmieniowa SV Cam (19) - Niezwykły ruch warkocza ko-

Krygier Bernard -
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mety Burnhama 1960 II (116) - Obserwacje Nowej Herkulesa 1960
przed rozbłyskiem (18) - Planeta gwiazdy Barnarda (20) - Radiowa
ostroga galaktyczna (114) Trzyzwierciadłowy teleskop astronomiczny (19) - Układ podwójny zawierający podkarła typu O (HD
128 220) (18) - Zaćmienia Księżyca w 1964 r. i ich fotometria (180)
Rudnicki Konrad - Jubileusz Profesora Michała Kamieńskiego (246) 0bserwatorium Falomarskie (l) (130), (II) (162) - Tadeusz Rakowiecki (305)
Rybka Eugeniusz - Maksymilian Weisse (1798-1863) - astronom krakowski (120)
·
Semeniuk Irena - Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne (194)
Sitarski Grzegorz - Kalendarzyk Astronomiczny (28, 60, 92, 124, 156, 188,
217, 252, 283, 315, 346) - Rocznik astronomiczny na 1964 r. (123)
Słowik Andrzej - Czy Ziemia się rozszerza? (210) - Lączność radiowa
za pomocą meteorów (13) - Nowy Oddział PTMA w Chorzowie
(156)- Walny Zjazd Delegatów PTMA- Kraków, 19 IV 1964 (175)z działalności Oddziału PTMA w Częstochowie (250)
Szymański Wąclaw -

Czyżby "cykl Tysiąclecia"? (279)
U węgierskich milośników astronomii (341)
Wieczorek Jerzy- Zakrycie 11 Gem przez Księżyc (179)
Woszczyk Andrzej - Europejska Organizacja Badań Przestrzeni (ESRO)

Ułanowicz Jerzy -

(258)
Wróblewski Andrzej -

Aktywność Słońca w miocenie (336) Jeszcze
dwie Supernowe w naszej Galaktyce (53) - Jeszcze o gwieździe Van
Biesbroecka (55) - Najdalszy obiekt w Kosmosie (312) - Nasza
okładka (314) - Nie było Supernowej w Małej Niedźwiedzicy (54) Nowa propozycja "akcji Pluton" (338) -Nowy pomiar średnicy Merkurego (148) - Pierścień komet poza orbitą Neptuna (339) - 15 000
planet (312) -Polaryzacja światła gwiazdy magnetycznej HD 215 441
(21) -Pomiar średnicy Wegi (340) -Telewizyjne obserwacje gwiazd
zmiennych (54) - To i owo: Słynne zaćmienia (25) - Wybuchy na
Księżycu?

(54)

Zarząd Główny PTMA -

Adresy Oddziałów PTMA (32, 64, 96, 128, 160,
192, 224, 256, 288, 320, 352) - Ilustracje na okładce (1, 33, 65, 97, 129,
161, 193, 225, 257, 289, 321) - Komunikat dla obserwatorów (178) Komunikaty (22, 90, 124) - Konkurs (313)

Zarząd Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej ś.

Komunikat o śmierci

p. prof. Wacława Bargieła (315)

Zarząd Oddziału PTMA we Fromborku - Komunikat (314)
Zarząd Oddz.iału PTMA w Katowicach- Komunikat o śmierci ś. p. Józefa
Fabrowskiego (315)
Ziałkawski Krzysztof - Elektroniczne maszyny matematyczne - współ
czesne narzędzia astronomii (l) (46), (II) (79), (III) (109)
Zonn Włodzimierz Odkrycie nowego rodzaju tworów kosmicznych
(66) - Z korespondencji. (0 notatce po polsku w książce należącej
do Kopernika) (27)

Skorowidze opracował: Jan Kasza (Ruda Sląska)
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URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XXXV

POLSKI EGO TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil

STYCZEŃ 1964
Spis

Nr 1

treści

w.

l

Krzemitiski - Nowe-gwiazdy podwójne o najkrótszych okresach obiegu.
J. Pokrzywnicki- Białe i czerwone karły.
A. Słowik - Lączność radiowa za pomocą
meteorow.
Kronika: Układ podwójny podkarla typu
o (HO 128220).-0bserwacje Nowej Herkulesa
1960 przed rozbłyskiem. - Niezwykła gwiazda
zaćmicniowa SV cam. T.rzyzwierciadłow.v
teleskop astronomiczny. - Planeta gwiazdy
Barnarda.-Polaryzacja światła gwiazdy magnetycznej HO 215441. - Nowy katalog galaktyk.
Kronika PTMA
Obserwacje: obserwacje halo w ZSRR.
To l owo
Kalendarzyk historyczny
Nasz słowniczek astronomiczny
z korespondencji
Kalendarzyk astronomiczny
ILUSTRACJE NA OKLADCE
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Pierwsza strona okładki: Wycinek Falomarskiego Atlasu Nieba przedstawiający okolicę gwiazdy WZ Sge, o której mowa w artykule o gwiazdach nowych.
Druga strona okładki: Wycinek Palomarskiego Atlasu Nieba przedsta"W·iający okolicę
gwiazdy EX Hya (patrz artykuł o gwiazdach
nowych).
Trzecia strona okładki: Fotografia pierwszego ca~Icowicie zautomatyzowanego i zdalnie sterowanego teleskopu w obserwatorium
na Kilt Peak (USA). Patrz- notatka w Uran!!, nr 10, str. 273 , 1962 r. (fot. K. Rudnicki).
Czwarta strona okładki: Karta tytułowa
dzieła
J. Hewelius!a pt. .,Cometographia"
(Gdańsk. 1668).
Na rycinie widzimy dwóch
astronomów oraz siedzącego Heweliusza, który pokazuje drogę komety na tle układu sło
necznego (miedzioryt wykonał L. Vischer).
28. I. przypadają rocznice urodzin (1611 r .)
i śmierci (1687 r.) wielkiego polskiego astronoma.
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SERDECZNE

Otwieramy numer artykudr W. KRZEMIŃSKIEGO
o gwiazdach nowych, które
niespodziewanie okazały się
układami podwójnymi. Jest to
jedno z najważniejszych odkryć obserwacyjnych dokonanych w ostatnich latach przez
astronomów
polskich.
Dr
J.
POKRZYWNICKI
pisze
o innym bardzo ciekawym temacie astrofizycznym, o zagadnieniu białych i czerwonych karłów. Wreszcie A. SWWIK omawia próby łącznosci
radiowej przy wykorzystamu
śladów meteorów w atmosferze.
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W celu wyjaśniania trudniejszych terminów wprowadzamy nowy dział: NASZ
SŁOWNICZEK
ASTRONOMICZNY. Sądzimy, że pomysl
ten spodoba się Czytelnikom.
W wyniku dyskusji i po
wykorzystaniu uwag Czytelników postanowiliśmy, przynajmniej w roku obecnym, utrzymać formę Uranii, jaką prezentuje numer obecny. Ntemniej jednak nadal prosimy
0 listy i wypowiedzi na ten
temat.

ŻYCZENIA
ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
CZYTELNIKOM I PRENUMERATOROM

ZASYŁA

Redakcja "Uranii"
i Administracja Zarządu Głównego PTMA
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WOJCIECH KRZEMIŃSKI -

Wa r szaw a

NOWE- GWIAZDY PODWOJNE O NAJKROTSZYCH
OKRESACH OBIEGU
p race obserwacyjne z ostatnich kilku lat, w większości jeszcze
nieopublikowane, nagromadziły materiał, który dowodnie
wskazuje, iż gwiazdy nowe oraz nowe-karłowate (czyli inacz·ej
gwiazdy typu U Geminorum) są ciasnymi układami podwójnymi. Obs·erwacje wymagały użycia dużych teleskopów, a badania widmowe - teleskopów największych spośród istnieją
cych. Aby wykryć podwójność u tej klasy gwiazd, musimy szukać bądź zmian prędkości radialnych metodą spektroskopową,
bądź też zaćmień metodą fotometryczną. Gdy układy są
jasne, a więc w chwili wybuchu, złożoność zjawisk związanych
z eksplozją (wyrzucanie materii, rozs~rzająoa się otoczka itp.)
zupełnie zamazuje poszukiwany efekt podwójności. Dlatego też,
mimo posiadania od lat kilkudziesięciu ogromnej ilości danych
obserwacyjnych dotyczących gwiazd nowych w maksimum
blasku, o ich podwójności na podstawie tego materiału niczego
powiedzieć nie było można. W minimum blasku, w wypadku
nowych w kilka lub kilkanaście lat po wybuchu, obiekty te są
bardzo słabe. Z wyjątkiem trzech, gwiazdy nowe po wybuchu
(tzw. eks-nowe) są zazwyczaj słabsze od 14m, a nowe - karło
wate - od 12 wielkośoi gwiazdowej. Teleskop o· średnicy l
metra z doskonałym fotometrem fotoelektrycznym jest wystarczający do dokonania pr~glądu du21ej ilości gwiazd w celu szukania zaćmień metodą fotometryczną. Należy jednak pamiętać,
że wskutek przypadkowego zorientowania orbit zaledwie nieznaczna część gwiazd będzie okazywać zaćmienia. Eks-nowe
wykazują w minimurn duże fluktuacje blasku o amplitudach
około om3; w wypadku płytkich zaćmień częściowych zaćmienia
te mogą się gubić pomiędzy przypadkowymi fluktuacjami i potrzebna jest wtedy bardzo duża ilość obserwacji wykonana na
dużym odcinku czasu, aby móc rozróżnić zaćmienia od fluktuacji. Zatem główną część programu można wylmnać tyll.m metodą spektroskopową. Wobec krótlmści okresów obiegu ekspozycje muszą być z natury rzeczy krótkie (40 minut). Nawet na
pięciometrowym teleskopie Mount Falomar g'raniczną wielkością jest 15m5.
U kilku spośród eks-nowych i nowych-karłowatych stwierdzono metodą spektroskopową i:stnienie ratujących pierścieni
lub dysków wokół jednego ze składników (por. artykuł S. Rucińskiego, "Urania" lipiec 1962, str. 205). Okazało się dalej, że
pierścienie te są tworami spłaszczonymi, obiegającymi jeden
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ze składników w płaszczyźnie orbity. W układach, gdzie dane
spektralne wskazywały na istnienie dysku należało się spodziewać zaćmień, które można było wykryć metodą fotometryczną.
Z kolei obserwacje fotometryczne dają dużą ilość informacji,
które wraz z danymi uzyskanymi na dl'Odze spektroskopowej
pozwalają na stworzenie modelu eks-nowej.
W niniejszym artykule przedstawione są niektórre wyniki obserwacji dwu gwiazd o najkrótszych znanych dotychczas okresach obiegu: Nowej WZ Sagittae i Nowej EX Hydrae. Odkrycia zaćmieniowego ch.Makteru obu gwiazd dokonał autor
na podstawie obserwacji wykoJJ.anych w latach 1961-1963.
Nowa powrotna WZ Sagittae (1913, 1946) jest obiektem trudnym do obserwacji. Pomijając jej małą jasność (wizualnie
slabsza od 15 111 ), ma ona optycznego towarzysza odlegŁego od
niej zaledwie o 8 sekund luku (por. fotografię na okładce) . Na
instrumentach o średnicy mniejszej niż 2-2 1/ 2 metra możliwe
są jedynie łączne obserwacje fotometryczne obu gwiazd. Towarzysz ten, chociaż jaśniejszy wizualnie od nowej o l wielk.
gw., jest od niej znacznie słabszy w ultrafiolecie; łączne obserwacje w świetle ultrafioletowym są niewiele przezeń zniekształcone i łatwo mogą być poprawione, aby uzyskać taką
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krzywą blasku, jak gdybyśmy obserwowali samą nową. Znaleziony okres obiegu wynosi 8! 1/2 minuty. Nowa zmienia też
jasność nieregulamie, okresy tych fluktuacji wynoszą minutę
do kilku minut i krzywe blasku są na ogół od cyklu do cyklu
niepowtarzalne. Celem uwypuklenia obserwowanych zjawisk
wygodnie jest zrobić krzywą blasku kompozycyjną o nałożo
nych na siebie kilku cyklach (rys. 1). Krzywa kompozycyjna
okazuje charakter zmian blasku nowej zbliżony do B Lyrae;
zauważamy też natychmiast, że minimum wtórne występuje
później niż w punkcie 1 /2 okresu, oraz że na gałęzi krzywej pomiędzy zaćmieniem głównym i wtórnym znajduje się szereg
"minimów". Ponieważ krzywa blasku została skonstruowana
przez nałożenie kilku cykli na siebie, zatem wnioskujemy, iż
"minima" te przesuwają swoje położenie od cyklu do cyklu.
W chwili obecnej nie mamy jeszcze zadowalającego modelu
Nowej WZ Sagittae, który by tłumaczył wszystkie fakty obserwacyjne. Proponowany, roboczy niejako, model jest przedstawiony na rys. 2. Gwiazdą zaćmiewaną w minimum głównym
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jest biały karzeł (gwiazda 1). Otacza go ratujący piersc1eń,
którego cząstki mają prędkości 1350 km/sek i których okresy
obiegu wokół białego karla są rzędu kilkunastu zaledwie minut. W pi,erścieniu tym znajduje się świecący obszar (S) odl,egły
o około 90 ° od linii łączącej obie gwiazdy układu. Obszar ten
jest zaćmiewany przez białego karła właśnie wtedy, gdy na
krzywej fotometrycznej obserwujemy oscylujące "minima".
Położenie tego obszaru w stosunku do obu gwiazd nie jest stałe.
Ponadto jego okres obiegu wokół białego karla jest średnio
biorąc ~derrtyczny z okresem obiegu obu gwiazd wokół środka
ciężkości (C). Wspomnieliśmy jednak przed chwilą, że rozważany obszar S znajduje się w pierścieniu, a przecież okres
obiegu cząstek pierścienia jest znacznie krótszy niż obszaru S;
zatem obszar S niejako "płynie pod prąd ' ' cząstek pierścienia.
W celu lepszego zobrazowania tego zjawiska posłużmy się następującą analogią : umieśćmy na powierzchni gwiazdy 2 krasnoludka i każmy mu oświetlać część wirującego pie:rścienia.
Będzie on się poruszał wraz z gwiazdą 2 wokół środka ciężko
ści, a obserwator um~szczony w płaszczyźnie orbity będzie obserwował plamkę światła rozproszoną na cząsteczkach pierścienia (jak na przykład na dymie papierosowym). Cząsteczki
pierścienia mogą poruszać się znacznie szybciej niż widoczna
dla obserwatora plamka światŁa. Jednym z możliwych mechanizmów, które mogą zastąpić latarkę naszego hipotetycznego
krasnoludka jest strumień gazu płynący od gwiazdy 2 i poprzez
zderzenia z atomami wodoru biegnącymi w pierścieniu pobudzający je do świecenia.
Krzywą blasku typu B L:yTae tłumaczymy elipsoidalnym
kształtem gwiazdy 2 zaćmiewanej w minimum wtórnym przez
układ: biały karzeł pierścień świecący obszar S. Układ
ten jest asymetryczny pod względem optycznym i dlatego powoduje przesunięcie minimum wtórnego (w prawo od punktu
1
/2P na rysunku 1). Dane obserwacyjne przeczą możliwości wytłumaczenia tego przesunięcia istnieniem eliptycznej (nie k olowej) odbity.
Drugim znanym najkrótszym układem zaćmieniowym jest
EX Hydrae, gwiazda typu U Geminorum (por. okładkę). W Polsce jest ona zaledwie widoczna na wysokości 10 ° nad horyzontem w południku, toteż dokładne jej obserwacje mogą być
wykonane na południowej półkuli lub w mniejszych sz,erokościach geograficznych. Okres obiegu składników EX Hydrae
wynosi 98 minut. Rysunek 3 prz,edstawia jej średnią krzywą blasku (przeliczoną na wielkości fotograficzne) otrzymaną
przez uśrednienie obserwacji z kilkunastu cykli. Zauważamy
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brak minimum wtórnego oraz bardzo wąskie minimum główne.
Dane te świadczą, że albo gwiazda 2 jest bardzo mała i chłod
na, albo też że orbita silnie nachylona i w czasie głównego minimum gwiazda 2 zaledwie samym brzegiem "muska" białego karła (jeżelibyśmy przyjęli model z rysunku 2 dla tej
gwiazdy).
Nie wchodząc w dyskusyjne wciąż jeszcze cechy modeli obu
gwiazd zwróćmy uwagę na znaczenie, jakie mają odkrycia
podwójności wśród grupy gwiazd nowych dla poglądów na
ewolucję gwiazd. (Należy tu nadmienić, że oprócz wspomnianych
wyżej dwu systemów znanych jest obecnie co najmniej dziesięć innych podwójnych wśród eks-nowych i nowych-karłowa
tych). Jeszcze kilka lat temu ogólnie przyjmowano, że wszystkie gwiazdy pojedyncze w czasie swojej ewolucji od czerwonych olbrzymów przechodzą przez stadium nowej zanim staną
się białymi karłami.

Ponieważ białe karły

mają przeciętne

masy równe 0.6 masy Słońca, wyrzucanie materii w czasie
wybuchów nowych było procesem odpowiedzialnym za istniejące różnice między masami czerwonych olbrzymów i białych
karłów. Ta hipoteza wymagała oczywiście, aby wszystkie nowe
były nowymi-powrotnymi. Jednak w czasie eksplozji nowej
wyrzucana jest masa rzędu zaledwie 10-4 do 10- ·5 masy Słońca.
Ze zliczeń częstości wybuchów nowych w Galaktyce i w galaktyce M 31 wnioskuje się, że gwiazdy na zaawansowanych stadiach ewolucji nie mogły przejść przez więcej niż jedną lub
dwie eksplozje w swoim życiu. Widać stąd, że eksplozje nie
mogą wytłumaczyć istniejącej różnicy masy kilkunastu dziesiątych masy Słorica pomiędzy czerwonymi olbrzymami i białymi karłami. Zatem wszystkie pojedyncze gwiazdy mogą osiąg
nąć stadium białego karla przez jakiś inny proces utraty masy.
Z drugiej zaś strony ponieważ nowe i nowe-karłowate są ukła
dami podwójnymi, ich ewolucja jest oczywiście różna od ewolucji gwiazd pojedynczych.
Badania gwiazd zmiennych miały długą i skomplikowaną
historię od roku 1900. W pierwszych latach stulecia sądzono, że
cefeidy były układami podwójnymi dopóki dane obserwacyjne
i teoretyczne nie zmieniły tego poglądu. Ale jeżeli jakiekolwiek
gwiazdy miały już być pojedynczymi to z pewnością nowe!
Obecnie zmieniliśmy nasze o nich poglądy i wracamy znowu do
gwiazd podwójnych. Parafrazując Krafta, znanego amerykań
skiego badacza gwiazd zmiennych, możemy żartobliwie powiedzie<\ że postęp nauki w dziedzinie badania gwiazd zmi·ennych
pok~ga właśnie na b1eganiu w kolo!
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BIAŁE

I CZERWONE

KARŁY

D o najciekawszych gwiazd naszej Galaktyki należy zaliczyć
nader osobliwe dwa rodzaje gwiazd zwanych karłami białymi i karłami czerwonymi. Położ.enie ich na diagramie Hertzsprunga-Russella dobrze ilust.rują rysunki l i 2. Nie będę tu
poruszal zagadnienia gwiazd ciągu głównego, które są często
nazywane "karłami". Do nich zalicza się nasze Słońce, aczkolwiek jest ono - jak słusznie zauważa Woroncow-Wieljaminow - gwiazdą średnią pod względem swej jasności, przeciętną,
ani zbyt dużą ani zbyt małą. Nazwa "karły" dla tych gwiazd
ciągu głównego została wprowadzona dla przeciwstawienia ich
z olbrzymami. W niniejszym szkicu postarram się przedstawić
nieco ogólnych danych na temat rzeczywistych gwiazd karło
watych, karłów białych i czerwonych, ponieważ temat ten nie
został dotychczas szerzej omówiony w "Uranii".
Białe karły. Nie przytoczę tu wszystkich danych na temat
białych karłów, lecz ograniczę się do uwag ogólnych ~l
Ilość białych karłów w naszej Galaktyce oblicza się na miliard, a być może stanowią one nawet około 10'0/o ogólnej ilości
gwiazd **). Mają one olbrrzymią jasność powierzchniową, wynikającą z temperatury powierzchniowej od 10 do 30 tysięcy
stopni, ale ich średnice są rzędu zaledwie średnicy Ziemi. N a
skutek drobnych rozmiarów białych k.arłów ich jasność abso~
lutna jest bardzo mała - tysiące razy mniejsza od jasności
absolutnej Słońca - i wykrywać je jest bardzo trudno. Na
przykład jasność absolutną gwiazdy Wolf 457 ocenia się na
+ 15m6, tzn. jest ona 20 tysięcy razy mniej jasna niż nasze
Słońce. Oblicza się, że ciężar l cm 3 materii Syriusza B wynosiłby w warunkach ziemskich 160 kg, a gwiazdy Wolf 457 aż 80 ton! Te olbrzymie zagęszczenia materii białych karłów
tłumaczy się jej "zdegenerowanym" stanem. Jądra atomowe
pi,e rwiastków są tam w znacznej mierze pozbawione elektronów
i stąd przestrzennie bardzo są sobie bliskie .
. Fantastyczna gęstość białych karłów, dochodząca do 100 ton
na cm3 , ich biały kolor i cala ich niezwykłość zdają się mieć
poważne znaczenie kosmologiczne. Teoria powstania i budowy
białych karłów została zbudowana (patrz np. cytorwany artykuł
Schatzmana), ale dalsza ich ewolucja pozostaje nadal wielką
niewiadomą. P. C o u d er c pisze (L' Astronomie 1962, str. 329),
*) Wykaz starszej literatury można znaleźć w artykule E. S c h a t zm a n a (L' Astronomie, 1951, str. 325).
**) P. C o u d er c, L' Astronomie, 1950, str. 240; 1954, str. 189.
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Rys. l. Schemat diagramu Hertzsprunga-Russela z zaznaczeniem obszaru
karlów bialych i czerwonych. U góry podano typy widmowe gwiazd,
u dolu - ich barwy (N - niebieska, B - biala, ż - żółta, P - pomarańczowa. C czerwona). Na skali z prawej strony M oznacza jasność
absolutną gwiazdy, tzn. wielroość gwiazdOIWą, jaką mialaby gwiazda
w odległości 10 parseków. Z lewej strony - moc promieniowania gwiazdy w stosunku do S!ońca
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że gwiazda kończąc swój cykl ewolucyjny trafia na "cmentarz"
białych karłów z przypadkami nierównowagi (pulsacje} lub nawet wybuchu, gdy pozostała masa gwiazjdy jest zbyt duża (supernowe). Zakłada się, że górna teoretyczna granica mas białych karłów wynosi- według C h a n dr a s e k h ar a 1.44
masy Słońca. Wybuchy supernowych wyrzucają w przestrz,enie
międzygwiazdowe ciężkie pierwiastki, które zdążyła zbudować

gwiazda. O ciekawym karlowatym typie gwiazdy Nowej znajdujemy też wzmiankę w "Uranii" (1960 r., str. 114).
Jednak przejście białych karłów w stan supernowych wymaga specjalnych warunków i jest prawdopodobnie rzadkością.
Dotychczas w ciągu ostatniego stulecia obserwowano w naszei
Galaktyce prawdopodobnie tylko 5 wybuchów supernowych:
w r. 1006, w r. 1054 (pozostałość w postaci Mgławicy Krab
w Byku), w r. 1572 (gwiazda Tychona Brahe w Kasjopei),
w r. 1604 (gwiazda Kepiera w Wodniku) i w r. 1843. Na tej
podstawie Kra s o w ski i S z k l o w ski obliczyli, że wybuch SUipernowej może się zjdarzyć w naszej Galaktyce raz na
200 milionów lat w odległości mniejszej niż 2,5 parseka od
Słońca.
Jeśli więc przyjmiemy, że w Galaktyce mamy miliard białych
karłów i że przejście ich w stan supernowych należy do bardzo
rzadkich wyjątków, powstaje pytanie, co się dzieje z pozostałymi? O ile mi wiadomo, dotychczas nie wysunięto na ten temat
żadnej hipotezy, a tymczasem białe karły muszą odgrywać

pewną rolę

w ogólnej ewolucji materii w galaktykach.
Liczba odkrytych białych karłów rośnie z czasem. W 1951 r.
było ich już 150. Jest ich 5 wśród najbliższych nam gwiazd.
Jeszcze w 1956 r. znano dokładnie tylko 2 białe karły:
Masa*)
Promień ':')
Jasność ~')
0.98
0.012
0.025
Syriusz B
0.016
0.45
0.008
40 Eridani B
Gwiazdy o bardzo małej jasnosc1 1 gwiazdy o małych śred
nicach były przedmiotem poszukiwań i badań W. J. L u yt e n a z obserwatorium w Minnesota (USA). Katalogi tego
autora są prawdziwą kopalnią informacji na temat karłów.
Gwiazdy najsłabsze są dostępne obserwacji, gdy są bliskie, a to
dzięki swym znacznym ruchom własnym. Mając do dyspozycji
klisze ze zdjęć uzyskanych za pomocą 120 cm teleskopu Schmidta w Obserwatorium na Mount Falomar w okresie 10 lat, mógł
Luyten zebrać bogate żniwo gwiazd o dużych ruchach wła
snych (patrz L'Astronomie, 1962 str. 355).
Przytoczymy dane na temat jednego białego karła z katalogu
*) w

stosunku do

Słońca.

--------

.........

------~ ---------------
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Rys. 2. Dolna część diagramu Hertzsprunga-Russela z podaniem linii stałej średnicy gwiazd. Z średnica Ziemi, 4Z średnica czterokrotnie
większa od ziemskiej, Z/ 2 średnica dwukrotnie mniejsza ocl ziemskiej.
VB - to położenie jednej z najslabszych manych gwiazd, towarzysza
BD -f- 4°4048, oclkrytego przez van Biesbroecka (wg Schatzmana)

Luytena - gwiazdy LP 357-186 z okolicy Hyad. Ten biały karzeł posiada ruch własny równy 0".45. Jest to więc gwiazda
bardzo bliska Słońca (odległość prawdopodobnie mniejsza 0d
100 lat świetlnych). Otóż wielkość fotograficzna tej gwiazdy
wynosi 18 111 3. Rzeczywista więc jej jasność wynosi co najwyżej
1 h5ooo jasności Słońca. Kolor gwiazdy jest niebieski, a średnic::t
nie może być większa od polowy średnicy Księżyca. Jest to
więc najmniejsza znana dotychczas gwiazda. Gęstość jej może
być blisko 200 milionów razy wyższa od gęstości wody!
Czerwone karly. Te gwiazdy znajdują się na samym dolnym
końcu ciągu głównego. Jeśli Galaktyka składa się ze 150 miliardów gwiazd, to biorąc pod uwagę liczbę 50 czerwonych karłów
wśród 61 najbliższych nam gwiazd (wg Couderca, L'Astronomie
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1954, str. 189), musi ich być miliardy w Galaktyce. Być może
one 80°/o ogólnej liczby gwiazd w Galaktyce, innymi
najbardziej rozpowszechnioną ich postacią. Należą do
typu widmowego K i M.
Przedstawicielką czerwonych karłów jest Proxima Centauri.
Jest to lilipucia ciemnocrerwona gwiazda wysyłająca 200 tysięcy razy mniej swiatła od naszego Słońca. Średnica jej jest
20 razy mniejsza od średnicy Słońca, a temperatura powierzchniowa nie przekracza 3 tysięcy stopni. Należy do typu widmowego M, wykazując w swym widmie linie wodoru i zjonizowanego wapnia*).
Przytoczmy dane o jeszcre jednym czerwonym karle z katalogu Luytena -o gwieździe LP 464-53. Jest ona pozornie bardzo
słaba: jej wielkość fotowizualna wynosi 20m5. Posiada duży ruch
własny, sięgający l" rocznie, a więc znajduje się bardzo blisko
Słońca. Jeżeli jej odległość wynosi l O parseków (32.6 l. św.), to
jej wielkość absolutna równa się jej wielkości pozornej, tzn. wynosi 20 111 5. A więc byłaby to najsłabsza gwiazda, której jasnosc
została poznana. Wysyła ona 250 milionów razy mniej światła
niż nasze Słońce.
Czerwone karły, będąc przeważającym typem gwiazd naszej
Galaktyki, zasługują na szcz.ególną uwagę kosmogonistów
i astrofizyków. Tu znów, podobnie jak w przypadku białych
karłów, napotykamy zagadnienie ich dalszej ewolucji i dalszych
ich losów. Czy ochładzając się stopniowo i zagęszczając stają
się z czas~m ciemnymi bryłami przechodząc do mas planetarnych, np. typu Jowisza czy Saturna, które same były może kiedyś ciemnymi karłami?
Zagadnien1e losów ciemnych karłów w naszej Galaktyce in Leresuje również meteorytyków. Czy te ciemne bryły nie ulegają
z czasem rozpRdowi na drobniejsze i zupełnie drobne fragmenty,
krążące miliardami w przestrzeni galaktycznej i będące np.
źródłem powstawania komet galaktycznych, których istnienie,
oparte na tzw. zjawisku Oppenheima, wysunął J. W i t k o wski**)? A może istnieją w rzeczywistości "meteoryty galaktyczne", jak to sądzą niektórzy***), opierając się na, ich zdaniem,
stwierdzonych hiperbolicznych orbitach okołosłonecznych niektórych superbolidów? Są to oczywiście tylko dość luźne przypuszczenia, jednak sam fakt istnienia ciemnych karłów w naszej Galaktyce wymaga wysunięcia jakiejś hipotezy na temat
stanowią
słowy są

*) L' Astronomie, 1953, str. 291.
**) J. W i t k o w ski, Zjawisko Oppenheima, Sprawozdania PT A, ze-

szyt IV, Wrocław 1953 r.
***) Na temat "kosmolitów galaktycznych" ma się ukazać w 1964 r.
praca autora w Biuletynie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk.
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ich dalszych losów i roli, jaką grają w ogólnej ewolucji materii
w naszej Galaktyce.
Na zagadnienie to zwrócił uwagę w swej recenzji książki
J. G. Per e l a (Razwitje predstawlenij o Wsielennoj, Moskwa
1962 r.) profesor K. F. O g o rod n i k o w pisząc: " ... niewąt
pliwie wraz z ustaniem procesu promieniowania materia gwiazdy w postaci "zagasłej" gwiazdy pozostaje w Galaktyce. Podobne gwiazdy powinny w okresie życia systemu gwiazdowego
nagromadzać się, tworząc swego rodzaju "cmentarzysko'' gwiazdowe. Czy nie powstaje tu możliwość jednego z cyklów ewolucji we Wszechświecie?"*)
Zagadnienie gwiazd-karłów jest więc niezwykle interesujące
i posiada bardzo bogatą literaturę, sądzę jednak, że nawet to
ogólne zestawienie informacji na ten temat będzie interesujące dla Czytelników.

ANDRZEJ

SŁOWIK

-

K r a k ów

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA ZA POMOCĄ METEOROW

U

kład słoneczny pełen je~t drobnych grudek materii poruszających się w przestrzeni, mniej lub więcej bezładnie , z pręd

kościami rzędu kilkudziesięciu

km/sek. Wpadając do atmosfery
ziemskiej rozgrzewają się wskutek tarcia i zazwyczaj spalają
na wysokościach 80-120 km , dając zjawisko popularnych
"gwiazd spadających". Tylko większe z nich - o masie rzędu
kilogramów - nie 2ldążą spłonąć i spadają na Ziemię w postaci
meteorytów.
Spalając się w atmosferze meteor wywołuje na swojej drodze
intensywną jonizację powietrza wzdłuż drogi meteoru pow staje zjonizowany ślad, posiadający zdolność odbijania .fal radiowych. Zjawisko to umożliwia stałą obserwację meteorów również w dzień czy w czasie pochmurnych nocy- przy użyciu
urządzeń radiolokacyjnych pracujących na zasadzie radaru.
Zdolność odbijania ultrakrótkich fal radiowych (UKF) przez
zjoniwwane ślady meteorów stała się podstawą nowego rodzaju
łączności radiowej. Nowy system wykazuje srereg zalet w porównaniu z dotychczas stosowanymi dalekosiężnymi liniami
łączności. Te ostatnie, a szczególnie linie krótkofalowe, zależą
w dużej mierze od stanu jonosfery. Wszelkie jej zaburzenia, jak
np. burze magnetyczne powodują - zwłaszcza w rejonach
arktycznych - przerwy w łączności, trwające czasami i kilka
godzin. Notowane są przerwy w łączności dalekosiężnej na pel*) Priroda, nr 8. str. 118, 1963 r.
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nym zakresie fal radiowych. Tymczasem meteorowe linie łącz
ności pozwalają na stale utrzymanie łączności, przy zmniejszonej co najwyżej intensywności przekazywania informacji. Już
ten tylko fakt spowodował, że zajęto się bliżej tą formą telekomunikacji.
Zasada pracy meteorowej linii łączności polega na odbiciu
fali radiowej od zjonizowanego śladu meteoru. (rys. 1). Stacja

Rys. l. Fala radiowa odbita
od zjoni:wwanego śladu powstawionego przez meteorę może być odebrana przez stację
odbiorczą
w odległości do
2000 km.

nadawcza wypromieniowuje za pomocą anteny kierunkowej,
(UKF). W praktyce stosuje się długości fal10-6 m,
co odpowiada częstotliwościom 30-50 MHz. W momencie pojawienia się meteoru w obszarze objętym kierunkową charakterystyką anteny, sygnał odbija się od zjonizowanego śladu jak od
zwierciadła i mo:he być odebrany przez stację odbiorczą położoną
w odległości do 2000 km, a więc daleko poza horyzontem optycznym ograniczającym, jak wiadomo, zasięg zwykłych radiostacji
ultrakrótkofalowych. Zasięg meteorowych linii łączności ograniczony jest warunkiem jednoczesnej w~dzialności meteoru przez
anteny stacji nadawczej i odbiorczej. Wskutek kulistości Ziemi,
przy ograniczonej wysokości występowania meleorów (do
120 km), wynosi on 2200 km, co zostaŁo potwierdzone na liniach
falę radiową

doświadczalnych.
Ponieważ pojawianie się

meteorów w obszarze objętym charakterystykami anten obydwu stacji, ma charakter sporadyczny, wynika stąd specyficzna właściwość tego rodzaju łączności:
przekazywanie informacji "poi"cjami", przez czas tTWania zjonizowanego śladu.
Częstość występowania warunków umożliwiających przekazanie informacji (sygnałów) uwarunkowana jest częstością pojawiania się m teorów w rejonie przestrzeni wspólnym dla anten
stacji nadawczej i odbiorczej. Meteory choć są zjawiskiem sporadycznym, pojawiają się stale. Bez tego, utrzymanie stałej łącz
ności na meteorowej linii byłoby niemożliwe. Intensywność pojawiania się meteorów charakteryzuje Lzw. godzinowa liczba
meteorów. Ulega ona cyklicznym zmianom w ciągu doby, jak
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również obserwuje się wyraźną cykliczność roczną. Rys. 2 a
obrazuje charakter dobowych i rocznych zmian częstości wystę
powania meteorów.
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Rys. 2 a - Dobowe (po lewej) i roczne (po prawej) zmiany liczby godzinowej obserwowanych meteorów.

W łączności wykorzystuje się tzw. zagęszczone ślady meteorów, charakteryzujące się dużą ilością elektronów powstałych
na skutek jonizacji powietrza podczas przelotu meteoru. Ślady
takie pozostawiają meteory o masie powyżej l miligrama, co
odpowiada jasności 5 111 w granicznym przypadku. Ich ilość jest
znaczna (szacunkowo - w ciągu doby w atmosferę ziemską
wpada około 100 milionów takich meteorów), co pozwala na
stale utrzymywanie łączności. Rys. 2 b przedstawia przykładowy
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Rys. 2 b. - Zależność licz.by prz-ekazanych
lewej) i pory roku (po prawej).
rozkład

tr

i

i

sygnałów

'

l

~

li

od pory dnia (po

godzinowej liczby przekazanych sygnałów w okresie
doby i roku, na doświadczalnej linii łączności. Zwraca uwagę
wyraźna korelacja pomiędzy ilością sygnałów a ilością meteorów (rys. 2 a).
Czas trwania zjonizowanego śladu meteoru określa okres,
w którym istnieje możliwość przekazania sygnału ze stacji nadawczej do stacji odbiorczej. Trwałość zjonizowanego śladu jest
niewielka; słup zjonizowanego gazu na drodz,e meteoru ulega
szybko rozproszeniu, tak że po krótkim czasie nie potrafi on
odbić fali radiowej. Czas istnienia śladu zdolnego przekazać nadany sygnał jest rzędu l sek i więcej. Zdecydowana większość
sygnałów posiada czas trwania 0,1-1,5 sek.
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Sytuacja, gdy przekazywanie informacji może odbywać się
odstępach czasu kilku sekund, gdy z góry nie wiadomo kiedy
nastąpi krótki rzędu l sek moment dogodny do przekazania informacji, wywołuje konieczność stosowania specyficznej
techniki nadawania i odbioru. Polega ona na sterowaniu pracą
stacji nadawczej przez stację odbiovczą. Nazwy: stacja nadawcza i stacja odbiorcza mają tu znaczenie retoryczne; w sensie
stacji nadającej i odbierającej informacje: w rzeczywistości obydwie stacje mają mol.?:ność nadawania i odbierania fali radiowej.
Stacja nadawcza, w okresie pracy, wysyła ciągłą falę nośną.
Fala ta może być odebrana przez stację odbiorczą jedynie
w chwili, gdy w obszarze przestrzeni wspólnym dla anten obydwu stacji pojawi się meteor, który pozostawi zagęszczony zjonizowany ślad. Odbita od niego fala , po odebraniu przez sLację
odbiorczą, powoduje wysłanie do stacji nadawczej sygnału
o istnieniu, na trasie radiowej, warunków umożliwiających przekazywanie informacji. Sygnał ten trwa tak długo, jak długo
istnieje zjonizowany ślad; przez ten czas odbywa się przekazywanie informacji. Z chwilą rozproszenia się śladu, stacja nadawcza przestaje otrzymać sygnał "wywoławczy" ze stacji odbiorczej i automatycznie przerywa nadawanie informacji. Wznowicnie nadawania nastąpi po otrzymaniu kolejnego sygnału wywoławcz·ego za pośrednictwem nowego zjonizowanego śladu.
Sta.cja nadawcza posiada urządzenie pamięciowe, w którym
zapisana jest informacja przeznaczona do przekazania, w postaci telefonicznej (mowa), lub telegraficznej (zespół impulsów).
Jak o urządzenie pamięciowe stosuje się taśmy magnetofonowe
lub perforowane względnie matryce z rozeni ferrytowych.
W czasie nadawania informacja jest odtwarzana i nadawana
z prędkością kilkunastokrotnie przewyższającą prędkość standartową z jaką została zapisana. Odebrana na stacji odbiorczej
informacja jest odczytywana, na stopniu końcowym, z prędkoś
cią standartową. Tak więc, pomimo krótkich okresów nadawania i znacznych przerw między nimi, efektywna ilość przekazanych tym sposobem słów czy też znaków, nie jest mniejsza niż
w wypadku innvch rodzajów łączności radiowej.
Oprócz opisanej wyżej metody sterowanego nadawania jednostronnego istnieją metody sterowanego nadawania dwustronnego i nadawania niesterowanego. Przy ich użyciu można ulrzymywać łączność telefoniczną, telegraficzną i telekopiową.
Ten system łączności wykazuje szereg zalet w porównaniu
z jonosferycznymi liniami radiowymi. Poza większą odpornością
na zaburzenia jonosfery należy wymienić znaczny zysk mocy
nadajników meteorowych linii łączności w porównaniu z nadajw
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nikami pracującymi na liniach jonosferycznych. Dla nawiąza
nia łączności na odległość 1500 km potrzebują one, odpowiednio,
0,5-7-2 kW i 20-7-30 kW. Nie bez znaczenia jest fakt, że nadajniki linii meteorowych znaczną część czasu (około 90 '0/o) pracują
na ograniczonej mocy, oczekując na pojawienie się meteoru;
pełna moc jest wykorzystywana tylko podczas przekazywania
informacji.

St. lladawcza

Rys. 3. Schemat blokowy meteorowego systemu lącZII1ości. l - urzą
dzenie nadaw.c ze z mikrofonem, 2 - urządzenie pamięciowe, 3 - nadajnik, 4 - odbiornik, 5 - odbiorcze urządzenie pamięciowe, 6 - odbiorcze urządzenie odczytujące z głośnikiem, 7 - odbiornik sygnałów sterujących, 8 nadajnik sygnałów sterujących.

Meteorowe linie łączności posiadają znacznie większą r:rzepustowość, wyrażaną w ilości słów przekazanych w ciągu minuty, aniżeli linie jonosferyczne. Przy założeniu jednakowych
mocy nadajników, przepustowość systemów meteorowych jest
lO-krotnie większa. Jest to możliwe pomimo znacznych
prz•erw w nadawaniu - wskutek wykorzystywania bez znieksztalcel1. znacznie szerszego pasma częstotliwości , umożliwia
jącego stosowanie większej ilości kanałów telefonicznych i telegraficznych.
Z innych zalet należy wymienić dyskretność łączności (wskutek lustrzanego charakteru odbić fali radiowej od śladu meteoru, odbiór - szczególnie przy nadawaniu sterowanym- jest
~ ,.. możliwy wyłącznie na ograniczonym obszarze), jak również
0:~ ~ znaczną Lrudnosć określenia miejsca położenia stacji za pomocą
zwykłych urządzeń pelengacyjnych.
~
Do wad meteorowych linii łączności należą: istnienie przypad':. , '; owych, o różnej długości, przerw w przekazywaniu informacji
·
(powoduje ograniczenie zastosowania), możliwość powstawania

.. a
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błędów, głównie

wskutek bezwładności urządzeń sterujących nadość skomplikowana aparatura końcowa.
Można przypuszczać, że technika przerywanego nadawania
informacji przy wykorzystaniu zjonizowanych śladów meteorów, ciągle udoskonalana, z uwagi na swoje specyficzne zalety
znajdzie sz•e rokie zastosowanie.
dawaniem, oraz

KRONIKA
Układ

podwojny

zawierający

podkarla typu O (HD 128 220)

Ogromnego znaczenia nabrało badanie podkarłów, które należą , jak
się wydaje, do populacji II, a na diagramie Hertzs.prunga-Russella tworzą
ciąg o kilka wielk<Jści poniżej ciągu głównego dla gwiazd I populacji.
Ostatnio W a 11 er s t e i n, S t u r c h i K l e m o l a poszukiwali niebieskich i białych slabych gwiazd na dużych szerokoociach galaktycznych
i wśród nich znależli jedną, która charakteryzowała się niezwykłymi
wskaźnikami
fotometrii trójbarwnej: B-V = + 0.21, U-B = - 0.85.
Otrzymane wkrótce potem widmo w dyspersji 16 A/mm ukazało, że jest
to układ podwójny o gwiazdach mających zupelnie różne typy widmowe,
-co dawało dziwne połączenie wskaźników, lecz tę samą jasność absolutną.
Typy widmowe wyznaczono na O i GOili. Ponieważ dla GOili z klasyfikacji Morgana-Keenana otrzymujemy + 0)17, tę samą wielkość absolutną ma gwiazda typu O. Jest to o wiele za malo w porównaniu ze
zwykłymi gwiazdami tego typu, których wielkość absolutna wynosi od
-5M do -6M, a jednocześnie znacznie więcej niż dla białych karłów
i dlatego gwiazdę tę można uznać za podkarła.
Niezwykłe jest też widmo tego podkarła, bo rzuca się w oczy silna
linia OIII, której natężenie ustępuje tylko liniom helowym, cha!I'akterystycznym dla gwiazd typu O.
Ponieważ olbrzym typu GO wykazuje szybki obrót, który powoduje
rozmycie produkowanych w jego atmosferze linii, wyznaczenie metod ą
spektroskopową okresu obiegu nie jest łatwe. Wydaje się, że obieg obu
składników następuje w okresie co najmniej miesiąca.
Ruch własny układu (0".001 w deklinacji i - 0''.003 w rektascensji) jest
mniej więcej dziesięciokrotnie mniejszy od błędu średniego katalogów
AGK l i AGK 2. Jest to więc obiekt o małej prędkości, mimo, że znajduje się około 500 parseków od [płaszczyzny Galaktyki.
·(wg Publ. of. Astr. Soc. of the Pacific 75, 61)
Sławomir Ruciński

Obserwacje Nowej Herkulesa 1960 przed

rozbłyskiem

Badania gwiazd będących w stadium pra-nowej odgrywają ogromną
rolę w poznaniu mechanizmu zjawiska. Do odróżnienia spośród milionów
innych gwiazdy w tym stadium wielce użyteczne byłyby obserwacje spektroskopowe lub przynajmniej .fotometryczne w kilku barwach. Niestety
gwiazdy te są bardw słabe a prowadzenie obu rodzajów obserwacji w ich
przypadku - niesłychanie trudne. W tej chwili istnieje niewiele słabych
·gwiazd, które nieco dokładniej przebadano, a których niezwykłość wska- ;.
zują inne cechy, jak duża paralaksa, duży ruch własny, przynależność
do jakiejś gromady lub asocjacji. Ale wśród miliardów słabych gwiazd
na niebie nic z góry nie wskazuje nam, która gwiazda ma " ochotę"
zostać nową. Kolo się więc zamyka i praktycznie rozbłysk nowej jest
-całkowitym zaskoczEniem.
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Jedyną drogą w badaniu tych gwiazd w stadium przed wybuchem jest
analiza dawniejszych zdjęć tej okolicy nieba wykonanych z okazji innych
prac, zdjęć tzw. patrolowych i do atlasów fotograficznych.
Podobnie uczya1iono w wypad.mu Nowej Herkulesa 1960, jednej z najjaśniejszych obserwowanych w ostatnich latach, która w maksimum
osiągnęła trzecią wielkość gwiazdową. Dysponując kolekcją zdjęć wykonanych w obserwatorium Harvardzkim w ciągu ostatnich 30 lat S t i en o n wyznaczy l jasność gwiazdy w okresie poprzedzającym rozbłysk. Jest
ona członkiem optycznie potrójnego układu wraz z dwiema gwiazdami
o jasności 18>11. Wyznaczona z klisz wielkość gwiazdowa calego układu
jest więc większa od rzeczywistej jasności pra-nowE'j. Z analizy wynika,
że najmniejsza jasność systemu była 17 111 5, a poprzedzające rozbłysk
zmiany jasności dochodziły do 2m3, co daje 3m3 dla pra-nowej (jeśli
zmiany jasności układu przeniesie się tylko na samą tę gwiazdę). Istnieją, pewne dane na to, iż zmiany te za.chodzily z okresem około 59dniowym.
Flanowane są obserwacje Nowej Her 1960, które dadzą dzisiejszy
obraz zmian jasności tej gwiazdy.
(wg Publ. of Astr. Soc. ot the Pacific 75, 45)
Slawomir Ruciński
Niezwykła

gwiazda

zaćmieniowa

SV Camelopardalis

Zmiany jasności gwiazd zaćmieniow-ych zachodzą na skutek współdzia
kilku czynników, z których głównym jest efekt zakrywania jednej
gwiazdy przez drugą. Oprócz tego na zmiany jasności układu rzutuje się
elipsoidalny kształt gwiazd i oświetlanie jednej przez drugą. Zmiany
jasności układu mogą więc zachodzić bez przerwy.
Gdy obie gwiazdy widoczne są "z boku", następuje maksimum jasności układu. Przy orbicie kotowej, co od razu można wyznaczyć z odstępu między minimami, maksima powinny być równej wysokości. Otóż
tak nie jest zawsze. Obserwacje niektórych gwiazd wskazują na to, iż
jedno maksimum jest u nich wyższe od drugiego. Nierówność maksimów
nie ma jeszcze pełnego wyjaśnienia. W 1950 r. J. M er g e n t a l er
podal hipotezę, że nierówną wysokość maksimów mogą powodować gazowe "ogony" złożone między innymi z elektronów wykazujących absorbcję ciągłą, które mogą "ciąg nąć" za sobą gwiazdy. Ogony takie widziane
"od tylu" podczas maksimów ekranowałyby nieco każdy ze składników,
przy czym ogony te musiałyby być nierównej długości i gęstości.
Interesującą gwiazdą o nierównych maksimach jest SV Cam. W roku
1946 W o o d obserwował o Om2 wyższe maksimum p r z e d głównym
minimum. W 1951 roku N e l s o n fotoelektrycznie stwierdził, iż prze·
ciwnie maksimum p o głównym minimum jest o 011105 wyższe,
a w 1962 r. że o on11 jest wyższe, ale znowu maksimum prze d głów
nym minimum. Obserwacje wskazują na istnienie korelacji tych przesunięć z kolorem gwiazdy w maksimum: w niższym maksimum kolor
gwiazdy jest o omo1 bardziej czerwony.
Jedynym chyba wytłumaczeniem tego może być przyjęcie, że poruszające s1ę w układzie obłoki czy strumienie materii ekranują raz jedną,
raz drugą gwiazdę.
(wg Publ. of Astr. Soc. of the Pacific 75, 18)
Slawomir Ruciński
łania

Trzyzwierciadłowy

Duże, kilkumetrowej średnicy
mają podstawową wadę -

nych

teleskop astronomiczny
teleskopy o zwierciadłach paraboidalmałe pole o dobrej definicji obrazów.
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Ma ono zwykle rozmiary kilku minut kątowych, co odpowiada wielkości
zdjęć małoobrazkowego aparatu fotografic2'l!1ego. Korektor Rossa złożony
z układu soczewek umies:z.czonych przed ogniskiem pierwotnym zwięk
sza pole do 15-20 minut kątowych.
Istnieją co prawda specjalne konstukcje, jak np. teleskop typu RitcheyChretien o polu widzenia Olkoło pół stopnia , czy też różne odmiany teleskopu Schmidta o jeszcze większym polu widzenia; nie wydaje się jednak, iżby ich wielkOIŚć osiągnęła, czy też przekroczyła rozmiary najwiętc
szych teleskopów paraboidalnych.
Dlatego warta wzmianki jest propozycja, jaką podał L a n d i D e s s y
z Argentyny, aby nieco 2lrnienić bieg pvomieni w zwykłym dużym teleskopie. Proponuje on umies:z.czenie wypukłego zwierciadła paraboloidainego tam, gdzie znajduje się zwierciadło hiperboloidalne Cassegraina.
Układ taki (oba zwierciadła, głóWIIle i wtórne są współogniskowymi paraboloidami) daje anastygmatyczną wiązkę światła. Kieruje się ją, podobnie jak w systemie Cassegra1na, w stronę otworu w głównym zwierciadle.
Ostatecznym elementem tworzącym czy też odtwarzającym obraz jest
stosunkowo niewielka kamera Schmidta. Kamera ta może być nawet pozbawiona słynnej asferycznej soczewki przez, na przykład, odpowiednie
niewielkie odkształcenie wtórnego zwierciadła paraboloidalnego.
Uklad taki ma wiele zalet. Przede wszystkim pole widzenia, wg autora
pomysłu , ma wzros.nąć do ponad jednego sLopnia w WYPadku 3 metrowego teleskopu na Mount Harnilton zaopatrzonego w 30 cm kamerę
Schmidta. Oprócz tego istnieje możliwość 2lmiany, w szerokich grarnicach, światlosiły przyrządu. Jedyną jak na razie wadą, którą podaje
autor, jest konieczność dokładniejszego zasłonięcia wtórnego zwierciadła
i kamery przed bezpośrednim światłem nieba.
(wg Publ. of Astr. Soc. ot the Pacific 75, 66)
Sla.womir Rucińs7d

Planeta gwiazdy Barnarda
Niezwykle doniosłego odkrycia d okonał niedawno astronom amerykański van d e Kam p . P,rzearnalizował on mianovvi.cie dwudziestopię
cioletnią serię obserwac:ii astrometrycznych
gwiazdy Barnarda (BD
4°3561) i wykrył periodyczne zmiany ruchu własnego tej gwiazdy.
Gwiazda Barnarda jest drugim co do odległOIŚci od Słońca (po a. Centaura) układem gwiazdowym. Jest slabym czerwonym karlero (widmo
dM5). Jasność jej wynosi zaledwie 911154, jednak gwiazda ta jest znana
każdemu , kto interesuje się astronomią. Wyróżnia ją bOIWiem największy

+

ruch

własny, w y n oszący

10" .3. Przez stulecie gwiawa Barnarda zmienia

s woją pozycję na niebie o pół tarczy Księżyca.
Gwiazdę tę szczególnie intensywnie obserwował van de Kamp, który
posługując się długoogniskowym refraktorem (średnica obiektywu 61 cm)
obserwatori1..1m Sproul, badał jej ruch własny, paralaksę, ewentualne
p rzyspieszenie ruchu własnego lub jego nieregularne zmiany.
Okazało się , że ruch własny wykazuje minimalne odchylenia od prostoliniowego o 0" .049 z okresem 24 lat. Tak małe odchylenia powodowar.
może jedynie oddziaływanie grawitacyjne ciemnego towarzysza o znik~
mej masie w porÓWT•aniu z gwiazdarni. Przyjmując, że masa gwiazdy
Barnarda wynosi 0.15 masy Słońca van de Kamp obliczy!, że masa jej
cie mnego t ow a r zysza wynosi zaledwie 0.0015 masy Słońca, a więc tylko

1,6 masy Jowisza.
Mamy tu wtęc do czynienia na pewno z planetą , albowiem wewnątrz
ciala o tak małej masie nie mogą zachodzić reakcje jądrowe zamiany
wodoru w hel.
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Jeśli przyjmie się , że temperatura powierzchniowa gwiazdy Barnarda
(jako gwiazdy o ty pie widmowym dM5) wynosi 2900°, wówczas temperaturę na powierzchni planety można ocenić na około 60° K (średnia odległość jej od gwiazdy wynosi 4,4 jednostek astronomicmych). Planeta
taka oświetlana światłem gwiazdy macierzystej powinna mieć jasność
som, jest więc absolutnie niemożliwa do bezpośredniej obserwacji.
Planeta gwiazdy Barnarda ma też inną niezwykłą właściwość, a mia··
nowicie dużą ekscentryczność orbity (mimośród wynosi 0.6). Orbitę tę
" widać" pod kątem około 3".5.
Odkrycie van de Kampa ma niezwykle duże znaczenie. Mianowicie
pierwszy raz stwierdzono obecność we Wszechświecie ciał niebieskich
porównywalnych z planetami naszego układu słonecznego. Dotychczas
odkrywani towarzysze gwiazd (np. w układzie gwiazdy 61 Cygni), to
ciała o masach dziesięciokrotnie większych od masy Jowisza, tak że nie
było zupełnie jasne, czy nazywać je jeszcze gwiazdami, czy już planetami.
Odkrycie to rzuca też nowe światło na liczebność takich układów planetarnych we Ws zechświecie.
(wg Astronamical Journal, 68, str. 515)
Sławomir

Polaryzacja

światła

Ruci1l.ski

gwiazdy magnetycznej HD 215441

Gwiazda o n a jsilniejszym polu magnetycznym, HD 215441, (patrz Urabyła ostatnio obserwowana w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym. Badano polaryzację światła gwiazdy. Autorzy - N. S. Połosuchina i N. M. Szachowski komunikują , że udało im się wy~ryć znaczące zmiany stopnia polaryzacji świa-
tła gwiazdy. Zmiany są bardzo gwałtowne, np. w ciągu godziny stopie·'!
polaryzacji zwiększał się lub zmniejszał dwulu'Otnie. Nie jest jeszcze
pewne, czy za wynikami tymi nie kryją się jakieś błędy aparaturowe.
Efekt jest bowiem niezwykle subtelny- stopień polaryzacji wynosi tylko
1.3°/o. Możliwe jednak, że zmiany polaryzacji światła są rzeczywiste
i wiążą się ze zmianami pola magnetycz,nego gwiazdy. Poprzednio jesz,cze
polski astronom T. Jar z ę b o w ski stwierdził, że jasność gwiazdy
zmienia się w niewielkich granicach w okresie 9.5 dni.
(wg Astronomiczeskij Żurnal, tom XL, str. 651, 1963)
nia, 1963, nr 10, str. 271) ,

A. Wróblewski

Nowy atlas galaktyk
W 1961 r . astronom amerykański A. S a n d a g e dokończył pracę
nad atlasem galaktyk, zapoczątkowaną przed kilku laty przez wybitnego
badacza galaktyk, E. H u b b l e' a, który pracował w obserwatorium na
Mt Palomar. N owy atlas, zatytułowany The Hubble Atlas ot Galaxies zawiera 175 najlepszych fotografii galaktyk, a także następujące dane: numer NGC, typ, orientacja przestrzenna, instrument obserwacyjny, rodzaj
kliszy, rodzaj filtru, czas ekspozycji. W zebranym materiale znajduje się
wiele obiektów o niezwykłym wyglądzie i budowie.
A. Marks

KRONIKA PTMA
Komunikat Sekcji Meteorytyki
Sekcja Meteorytyki PTMA przy Oddziale Warszawskim prowadzi
m. in. prace w zakresie zbierania informacji o bolidach obserwowanych
nad Polską, przy czym wykorzystywane są wszelkie na ten temat ma-
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terialy nadsyłane przez członków PTMA, przez inne osoby, a także
podawane w Uranii i w prasie.
Wyniki tych prac zostały ogłoszone w Acta Geophysica Folonica (tom
VIII, nr 3, 1960 r.) *). Następne nowoodlnalezione dane z lat dawniejszych
oraz dane obecne są już opracowane i znajdują się w Redakcji Acta
Geophysica Polonica. Dalsze prace w tym kierunku są w toku.
Danymi o bolidach interesują się zagraniczni uczeni, specjaliści w zakresie astronomii meteorowej. Otrzymują oni odbitki publikowanych
prac.
Z tych względów Sekcja zwraca się z gorącym apelem do wszystkich
członków naszego Towarzystwa, aby poświęcili nieco czasu na obserwowanie bolidów i przesyłali WYniki obserwacji do Sekcji, która je wykorzysta przy dalszych publikacjach. Byłoby rzeczą pożądaną, aby poszczególne oddziały PTMA zorganizowaly specjalne zespoły milośników dla
dokonywania systematyc2ll1ych obserwacji.
Jerzy Pokrzywnicki
Przewodniczący

Sekcji

Komunikaty
Jędrzejów

- Rynek 8, te!. 78. Zwiedzanie zbiorów gnomonicznych dla wycieczek
listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Kraków - Klub KOSMOS przy ul. Solskiego 30, Ili p. czynny jest w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 17-21. W tym czasie odbywają slę dyżury człon
ków zr.rządu Oddziału oraz dostępna jest biblioteka i czytelnia. W poniedziaUd.
o godz. 18 w sali klubowej odbywa się impreza o tematyce astronomicznej.
Lódź Zebrania sekcji w czwartek o godz. 19-21. Prelekcje, pokazy teleskopowe i przeglądy filmów oświatowych wg informacji w sekretariacie i wg komunikatów w prasie.
Poznań Publiczne pokazy ndeba w każdy bezchmurny wieczór wtorkowy
i czwartkowy na terenie dostrzegalni PTMA w Parku im. Kasprzaka.
Wrocław Planetarium na terenie Hali Ludowej organizuje pokazy dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu w s~etariacie Oddziału.
Zarząd Główny PTMA Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 - adres telcgr.
PETF.EMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedziałki i czwartki do 19, w soboty
od 8-12.
zgłoszonych

OBSERWACJE
Obserwacje zjawisk halo w ZSRR
Obserwacje halo w 1962 r. WYkonywali L. A. N i e w ski, P. K. K ar i e p i n i E. A. S ok o l o w a (Nieriechta), A. P. M o i siej e w (Moskwa), W. F. C z i s t i ak o w (Ussurijsk) oraz W. M. C z e rn o w
(Zaproże). Tablica I podaje miesięczne liczby dni, w których WYStępowały
zjawiska halo; tablica II podaje liczbę dni w roku, w których zaobserwowano rozmaite formy halo. A oto liczba dni, w których obserwowano
kilka forrm halo: 3 formy halo obserwowano w Nieriechtie (13 dni)
i w Moskwie (4 dni); 4 formy- w Nieriechtie (3 dni); 5 form- w Nieriechtie (l dzień) i w Zaporożu (l dzień); wreszcie 6 form halo nn.raz
obserwowano w Moskwie 22 III (byly wówczas widoczne formy l, 2, 3,
4 - patrz rysunek, a także pierścień 46° i ogon parasłońca (słońca pobocznego).
*) Por. Urania, nr 12, str. 368, 1961
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Rys. l. Halo słoneczne w dniu 22 III 1962 r.
Oto opis rzadkiego zjawiska halo według obserwacji w Ussurijsku,
w godzinach 10-18. Największy rozwój zjawiska nastąpił o 16h20m
(rys. 1). Widać było wówczas: pierścień 22° (1), słońca poboczne (2), górny
łuk styczny (3) (i dolny luk styczny - a), luk okołozenitowy (4), boczne
luki styczne pierścienia 46° (b - sam pierścień nie był widoczny) oraz
pełny biały luk parasłoneczny (5) i parasłońca 120° (c).
Podobne zjawiska halo obserwował W. F. Czistiakow w dniach 13 III
1958 r. (na wyspie Iturut - Kuryle) oraz 19 III 1959 r . w Ussurijsku.
W tych wypadkach nie było widać luku okołozenitowego oraz parasłońca
120°.
28 III 1962 r. w Nieriechtie było widać pierścień 22° ze słońcami pobocznymi, jasnym górnym lukiem stycznym oraz jasny pełny luk parasłoneczny. W Moskwie nie było widać luku paraslonecznego, był natomiast dostrzegalny pierścień 46° i luk okolozenitowy.
Wspomnę także o rzadkiej obserwacji wykonanej 3 V 1932 r. przez
N. K. B o rod u l i n a w Juriewie (cp = 56°30'). O 91115111 widać by lo
(rys. 2): pierścień 22 " (l), górny luk styczny (3), luk parasłoneczny (5)
i białobłękitnawe luki pierścienia 46 (b). Ta o tatnia forma jest bardzo
rzadka - w ciągu 43 lat obserwacji widzialem ją tylko 2 razy. Foloże
nie luków odpowiada przewidywaniom teorii Bravais dla wysokości
Słońca ol~olo 25°. Podobne luki zaobserwowała ekspedycja Barentsa na
Oceanie Lodowatym podczas zjawiska halo słonecznego w dniu l VI
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Rys. 2. Halo

słoneczne

w dniu 3 V 1932 r.

1596 r. Rysunek tego halo 2JI1ajduje się w książce D e V e er a "Diarium
Nauticum" (Amsterdam 1598, przeklad rosyjski, Leningrad 1936), ale jest
odwróoony.
Tablica I. Liczba dni ze zjawiskami halo

l I l II l III l IV l V l VI l VII l vml IX l
Nieriechta
(q>

=

=

=

14

20

14

18

17

12

lO

6

6

12

141

2

6

9

11

11

8

7

lO

13

4

4

o

85

o

l

2

6

lO

5

3

l

4

3

4

3

42

12

12

13

-

-

55°45')

Zaporoże

(q>

l XI lxn l Raze m

8

57°27')

M osklwa
( <p

X

4

47°50')

Ussurijsk
(q> = 43°41')

-

-

-

Tablica II. Liczba dni z
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księżycowe
Pierścień 22°
Księżyce poboczne 22°

Górny luk styczny
Faraksiężyc w górnym punkcie pierścienia
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Slup przechodzący przez Księży~
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W. M. Czernow
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S łynne zacnnenia
Oto wybrane z literatury ciekawostki o niektórych· "słynnych" zaćmie
niach, starych i nowych:
2137 r. p. n. e. - Zaćmienie Słońca widoczne w Chinach 22 X jest
prawdopodvbnie najstarszym zanotowanym w kronikach. Wzmianka kronikarska, cytowana w wielu książkach, mówi o tym, jak za panowania
cesarza Chung Kianga ast1Xlll1.omowie dworscy Hi i Ho· nie przewidzieli,
że zaćmienie to nastąpi, a pociczas samego zaćmienia byli tak pijani, że
nie mogli dopełnić rytuału polegającego na odstraszaniu czarnego smoka
pożerającego Slor'lce, biciem w bębny, gongi i strzela111iem z luku. Rozgniewany cesarz rozkazał niedbałych astronomów stracić.
1136 r. p. n. e. - Najstarsze zaćmienie Księżyca, o którym jest wzmianka w kronikach chińskich.
911 r. p. n. e. - Najstarsze zaćmienie Słońca zanotowane w kronikach
asyryjskich.
780 r. p. n. e. - Następna (co do wieku) wzmianka o zaćmieniu Słońca
w źródłach chińskich. Znajduje się ona w dzielach Konfucjusza.
763 r. p. n . e. - Do tego zaćmienia Słońca, widocznego w Jerozolimie
w dniu 15 VI odnosi się werset ze Starego Testamentu: " ... I będzie dnia
onego, mówi Pan Dóg: zajdzie Słońce w poludnie i uczynię, że się zaćmi
Ziemia w dzień jasny" (Amos, VIII, 9). Zaćmienie to było• również widoczne w Niniwie, o czym znajduje się wzmianka w kronikach asyryjskich.
689 r. p. n. e. - Jak sądzą niektórzy, do tego zaćmienia Słońca widocznego w Jerowlimie w dniu 11 I, odnosi się niejasny werset ze Starego Testamentu (Izajasz, XXXVIII, 5-8).
585 r. p. n. e. - To słynne zaćmienie Słońca nastąpiło (28 V) podczas
trwającej bitwy między wojskami Medów i Lidów. Obie strony zostały
tak przerażone, że żołnierze w poplochu uciekli z pola walki. Zawarto
pokój kończący pięcioletnią wojnę.
413 r. p. n. e. - Zaćmienie Księżyca w dniu 27 VIII mialo również
pewien wpływ na bieg historii. Podczas trwającej właśnie wojny peloponeskiej między Atenami i Spartą ateński korpus ekspedycyjny na Sycylię znalazł się w opalach. Flota ateńska ukryta
w porcie Syrakuz
postanowiła spróbować ucieczki pod osioną nocy, ale jej wódz Nicjasz,
został tak przerażony zaćmieniem Księżyca, które UlWażal za zly omen, że
po zasięgnięciu opinii wieszczów postanowił odłożyć ewakuację o 9 dni.
W tym czasie siły przeciwników wzrosły tak poważnie, że flota ateńska
została następnie zniszczona w bitwie morskiej.
129 r. p . n. e. - Zaćmienie Słońca było obserwowane jako całkowite
w Hellesponcie, podczas gdy w Aleksandrii zasłonięte było tylko 4/5 tarczy
Słońca. Na tej podstawie HippMch obliczył, że Księżyc znajduje się od
Ziemi w odległości 62-74 jej promieni.

•

•

•

755 r. - Jedyny zanotowany w historii wypadek zakrycia jasnej planety (Jowisza) przez całkowicie zaćmiony Księżyc.
1030 r. - Całkowite zaćmienie Słońca nastąpiło podczas bitwy wojsk
norweskich i duńskich pod Stiklastad. W bitwie tej zginął król norweski
Olaf II Święty.
1133 r. - Callwwite zaćmienie Słońca widoczne w Szkocji 2 VIII było
uważane za złą wróżbę dla króla Henryka I, który wyruszył właśnie na
wyprawę i wkrótce potem zginął w Normandii.
1185 r. - O zaćmieniu Słońca widocznym w Rosji w dniu l V znajduje się wzmianka w słynnym poemacie staroruskim "Slowo o wyprawie
Igora".
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1504 r. - Wyprawa Krzysztofa Kolumba dotarła do Jamajki i napotkala trudności w uzyskaniu żywności od tubylców. Kolumb wiedział
o mającym nastąpić l III całkowitym .zaćmieniu Księżyca toteż zagr<YZil
mieszkańcom, że o ile nie spełnią jeg;o żądań, zabierze Księżycowi jeg:>
blask i zmieni kolor. Zaćmienie przeraziło tubylców i uznali, że Kolumb
musi być potężnym bogiem. Spełniali więc bez wahania jego żądania.
1620 r. -Całkowite .zaćmienie Księżyca, które obserwował m. in. Kepler, było tak ciemne, że Księżyc stal się zupełnie niewidoczny.
1761 r. - Szwedzki astronom Wargentin podaje, że podczas całkowi
tego zaćmienia Księżyca, jego tarczy nie można było znaleźć na niebie
nawet .za pomocą teleskopu, chociaż położone w pobliżu nawet słabe
gwiazdy widać było normalnie.
1836 r. - Podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 15 V amator
.astronomii F. Baily dolwnal odkrycia słynnych "pereł Baily'ego".
1851 r. - Busch w Królewcu wykonał pierwszą fotografię (dage!I'otyp)
.zaćmienia Słońca z 28 VII.
1868 r. - Podczas obserwacji całkowitego .zaćmienia Słońca w Indii
Janssen po raz pierwszy użył spektroskopu do badania protuberancji.
1895 r. - Podczas calkOIWitego zaćmienia Księżyca wiele osób w Londynie obserwowało niezwykle ciekaJWe zjawisko. Oto na miedzianej tarcr;y .zaćmionego Księżyca widać było wyraźnie kształt kontynentu afrykańskiego.

1919 r. - Podczas cal~owitego .zaćmienia Słoń·ca wylwnarno po raz
pierwszy pomiary potwierdzające przewidziane przez Einsteina zjawisko
odchylania promieni świetlnych w polu grawitacyjnym Słońca.
A. Wróblewski

KALENDARZYK HISTORYCZNY
27. I. 1736 r.

urodził się

J. L. Lagrange

Był

to wybitny matematyk i astronom-teoretyk francuski, autor "Me(Paryż 1788 r.). On to właśnie przewidział istnienie
osobliwych planetoid, wodzonych po swej orbicie przez masywnego Jowisza, nazwanych później Trojańczykami *). Było to rozwią'zanie specjalnego przypadku ruchu trzech ciał, gdy masa ciała trzeciego jest znikomo
mała w porównaniu do masy dwóch ciał pozostałych. Obecnie znamy
13 planetoid tego typu. Współczesnymi narzędziami możnaby ich wykryć
prawdopodobnie około 4000. I Ziemia zdaje się posiadać podobne miniaturowe ciała, zmasowane w tzw. punktach libracyjnych układu Ziemiacanique analytique"

Księżyc.

J. Gadomski

NASZ

SŁOWNICZEK

ASTRONOMICZNY
Ruch

własny

Gwiazdy w Galaktyce obd.arnone są ruchem i w odniesieniu do Słońca
posiadają pewne prędkości przestrzenne. Są jednak tak daleko, że przez
wieki sfera niebieska gwiazd była przykładem nieruchomości i niezmienności. Dokładne pomiary wykazały, że mimo ogromnych do nich odległości niektóre gwiazdy wyraźnie przesuwają się na niebie. Przesunięcia
te są bardzo małe i mierzy się je w sekundach kątowych zmiany dwóch
współrzędnych: rektascensji i deklinacji. (Jedna sekunda kątowa równa
jest 1/3eoo stopnia). Ilość sekund kątowych, o którą zmienia się położenie
gwiazdy w ciągu jednego roku nazywamy r u c h e m własny m.
*) Patrz Urania, nr 3, str. 80, 1962 r.
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Tylko okolo 200 gwiazd ma ruchy własne większe od l" (jednej sekundy), naJwiększy (10".3) ma Gwiazda Barnarda w gwiazdozbiorze Wę
żownika.

Z ruchu własnego można wnioskować o rzeczywistej prędkości gwiazdy - trzeba tylko znać jej odległość. Prędkość wyznaczona z ruchu
wla nego nie jest rzeczywistą przestrzenną prędkością gwiazdy; do jej
znajomości trzeba jeszcze wiedzieć czy gwiazda zbliża się do nas czy oddala. Ruch własny jest bowiem rzutem rocznego przesunięcia gwiazdy
w przestrzeni na sklepienie nieba.
Wskaźniki B-V i U-B
W fotometrii tróJbarwnej zwanej w skrócie systemem UBV pomiary
jasności wykonuje się w trzech barwach: ultraliolecie U (zakres dłu
gości fali świetlnej około 3000 A-4000 A), świetle niebieskim B
(4000 A- 5000 A) i w świetle żółtym - V (5000 A- 6000 A). Jasnosci
w każdej barwie nie wyraża się oddzielnie. Fosługujemy się układem
trzech liczb inaczej opisujących gwiazdę. Są to: V - jasność w barwie
żółtej , B-V tzw. niebieski wskaźnik barwy, czyli różnica jasności
w barwie niebieskiej i żóltej, U-B - tzw. ultrafioletowy wskaźnik barwy
czyli różnica jasności w ultrafiolecie i świetle niebieskim. Wszystkie je
wyraża się w wielkościach gwiazdowych. Zespól wskaźników B-V i U-B
jest ważną charakterystyką gwiazdy. Można z nich mianowicie wnioskować o przynależności populacyjnej, jasności absolutnej, typie widmowym i wielkości "poczerwienienia" światla gwiazdy w materii między
gwiazdowej.
Dla zwykłych gwiazd typu widmowego A O wskaźniki są równe
B-V = O i U-B
O, dla Słońca B-V = + 0111.64 i U-B = + om.16.

Slawomi1·

Ruciński

Z KORESPONDENCJI
O notatce po polsku w książce należącej do Kopernika
W nr 12 Uranii (1963 r.) ukazała się notatka S. R. Brzost ki e w ic z a "Notatka Kopernika w języku polskim", która porusza sprawę napisu "bok pomagay" uczynionego rzekomo przez Kopernika. Autor pisze:
" ... Nie ulega najmniejszej wątpliwości ,na co wskazuje charakter pisma,
że slowa: " bok pomagay" n apisal Kopernik. Dziwi mnie ta pewność au-

tora, zważywszy, że sprawą tego napisu zajmowano się od dawna i poświę
cono jej wiele stronic (za wiele jak na sprawę o bardzo wątpliwych możli
wościach sprawdzenia). I że znacznie bardziej staranni badacze wyrażali
poważne wątpliwości. Cytowany L. A. B i r k e n m aj er autorsiwo tej
notatki przypisuje nie Kopernikowi, lecz H i l d e b ran d o w i. I dziwi
mnie, że S. R. Brzostkiewicz studiując L. A. Birkenmajera, tego nie znalazł. Tymczasem J. W a s i u ty ń ski cytuje w swojej książce stronę,
na której L. A. Birkenmajer swoje spostrzeżenia wymienił. Powtarzam
za nim: J\1i7wlaj Kopernik. Część pierwsza. Studya nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne. W Krakowie 1900, str. 521. Prosimy
autora, aby tam zajrzał. Albo do książki Wasiutyńskiego "Kopernik".
Osobiście oczywiście nie mam zamiaru zajmować w tej sprawie żad
nego stanowiska. Nie jestem ani historykiem, ani grafologiem. Podawanie jednak sprawy budzącej u poważnych badaczy duże wątpliwo5ci,
jako pewnej i to na zasadzie jedynie własnych domysłów (nie sądzę, by
S. R. Brzostkiewicz był biegłym gralologiem, zwłaszcza w dziedzinie
grafologii epoki Odrodzenia) nie mogę nazwać inaczej, niż lekkomyślno
ścią. Sprawa Kopernika zasługuje na znacznie poważniejsze jej potraktowanie.
Włodzimierz

Zonn
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
O p rac o w a l G. S i t ar ski
S t y c z e ń 1964 r.

W roku 1964 (rok przestępny, 366 dni) przypadają na Ziemi 4 zacmtenia Słońca i 2 zaćmienia Księżyca. Zaćmienia Słońca będą w Polsce niewidoczne, natomiast będziemy mogli obserwować dwa całkowite zaćmie
nia Księżyca: w nocy 24/25 czerwca (największa faza o 2h6m) i 18/ 19 grudnia po pólnocy (największa faza o 3h37m). Ponadto w ciągu roku nastąpi
7 zakryć jasnych planet przez tarczę Księżyca: 4 zakrycia Merkurego,
2 Marsa i l Wenus; z tego w pólnocnej Europ1e widoczne będzie tylko
zakrycie Merkurego 10 lipca i zakrycie Marsa 2 września (obydwa zakrycia przypadają w dzień). Zakryć jasnych gwiazd w 1964 r. nie będzie.
W styczniu na wiecwrnym niebie obserwujemy dwie jasne planety:
Wenus świecącą pięknym blaskiem ,nad zachodnim horyzontem i nieco
słabszego Jowisza w gwiazdoz-biorze Ryb. W pierwszych dniach miesiąca
można też jeszcze odszukać Saturna, który zachodzi wieczorem jako
gwiazda + l wielkości w gwiazdozbiorze Wodnika.
Pod koniec miesiąca można próbować odnaleźć Merkurego, rankiem
nisko nad poludniowo-wschodnim horyzontem. Warunki obserwacji Merkurego nie są zbyt dobre w tym miesiącu, jakkolwiek 27 stycznia przypada największe zachodnie odchylenie Merkurego od Słońca (planeta
znajduje się na takiej części swej orbity, że ma na niebie deklinację ujemną, w zw1ązku z czym wschodzi niewiele wcześniej niż Słońce i ginie
w jego blasku). Mars przebywa zbyt blisko Słońca na niebie i jest niewidoczny.
Urana możemy obserwować przez lornetkę prawie całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, a Neptuna odnajdziemy nad ranem w gwiazdozbiorze
Wagi (ale tu już musimy użyć lunety). Pluton widoczny jest w gwiazdo··
zbiorze Lwa tylko przez wielkie teleskopy.
Przez większe lunety możemy też odnaleźć dwie planetoidy w dogodnych warunkach obserwacyj nych: Thalię w gwiazdozbiorze Woźnicy
i Parthenope w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Obie planetki poruszają się na
tyle szybko wśród gwiazd, że już w ciągu jednej nocy powinniśmy dostrzec ich zmianę położenia na rysunkach obserwowanej okolicy nieba
wykonanych w od tępie kilku godzin.
2<12211 Ziemia w punkcie przysłonecznym na swej orbicie w odległości
147 milionów km od Słońca.
3<11911 Niewidoczne zlączenie Urana z Księżycem. Po zachodzie Słońca

około

w

pobliżu

.Jowisza dostrzegamy brak jego jednego

księżyca:

to

księżyc

3 ukryty jest w cieniu planety i pojawi się nagle o 19hQm w odległości

nieco większej niż średnica tarczy planety od jej brzegu (z prawej strony, patrząc przez lunetę odwracalną). Tymczasem do lewego brzegu tarczy planety zbliża się księżyc 2 i rozpoczyna przejście na jej tle o 20ht4m.
Na krótko przed zachodem Jowisza księży,c 2 ukazuje się znowu
(o 22h42m), a na tarczy Jowisza pojawia się cień tego księżyca (o 22h55'H).
4dl5h Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem.
9<12311 Zlączenie Wenus z Saturnem. Wieczorem nad zachodnim horyzontem łatwo dostrzeżemy Wenus, a Saturna odnajdziemy w odległości
1° na pólnoc od niej.
10<1 Obserwujemy koniec zakrycia i początek zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Wieczorem nie widzimy księżyca 3 w pobliżu Jowisza; ukaże się
on spoza tarczy planety o 17h46m i zacznie oddalać się od brzegu tarczy,
aż o 201134111 zniknie nagle w cieniu planety.
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12d Tego wieczora obserwujemy koniec zakrycia i początek zacm1enia
2 księżyca Jowisza. Księżyc ten ukaże się spoza tarczy planety o 19h46 11 ',
a zniknie w jej cieniu o 20hom. O 2lh9m obserwujemy też poc7.ąlek za-

krycia l

księżyca

Jo·wisza przez

tarczę

planety.

13!19h Niewidoczne zlączenie Księżyca z Merkurym. Wieczorem obser-

wujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księ
życ l zetknie się z brzegi.em tarczy planety o 18h2lm, jego cień pojawi się
na niej o 191141" ' ; księżyc l ukończy swoje przejście o 20h33m , a jego cieri
opuści tarczę planety o 211151m.
14d Częściowe zaćmienie Słońca, niewidoczne w Polsce. Zaćmienie
widoczne będzie na A.ntar~tydzi.e , w poludniowo-zachodniej części Atlantyku, w poluc1niowej części Oceanu Spokojnego i w połuc1ni owo-wschod
niej części Oceanu Indyjskiego. My natomiast możemy obserwować wieczorem koniec zaćnnenia l księżyca Jowisza: księżyc ten pojawi się nagle z cienia planety o 19119111 w odległości równej polowie średnicy tarcz.'·
planety od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą) .
15dl2h Merkury nieruchomy w rektascensji.
17d2h Niewidoczne złąc zenie Saturna z Księżycem. O 19h8m obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. Nad zachodnim harynontern obserwujemy też piękną kanfigurację sierpa Księ
życa z Wenus (złączenie tych dwóch ciał niebieskich w odległości 3° nastąpiło o 18h).
19<1191157"' Foczątek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
20 •I20h Zlączenie Księżyca z Jowiszem. Blask Księżyca ziemskiego
przeszkodzi nam w obserwacji początku przejścia księżyca l Jowisza na
tle tarczy planety.
2ldlh Sl01'lce wstępuje w znak Wodnika (jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 300" ). Tego dnia wieczorem na tarczy Jowisza widoczny jest
do 19h49m cień jego 2 księżyca.
27dlh Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Sł o ńca . Kąt
tego odchylenia wynosi 25° .
28<1 Tego wieczora warto obserwować Jowisza, będziemy bowiem
świadkami wielu ciekawych zjawisk w układzie jego galileuszowych księ
życów. O 171'34'll znika na tle tarczy Jowisza jego księżyc 2, a o l8h35111
pojawia się na nieJ cień księżyca 3. O 19h34111 nastąpi początek zakrycia
księżyca l i od tej ellwili w pobliżu J owisza widoczne są tylko jego dwa
księżyce. O 20h2m ksi~:;życ 2 kończy swoje przejście i staje się znowu -widoczny, a jednoc ześnie na tarczy planety pojawia się cień tego księżyca.
Teraz na tarc7y Jowisza widoczne ą cienie dwóch jego księżyców.
O 201'58rn cień księżyca 3 kończy swą wędrówkę po tarczy planety; od tej
chwili na tarczy Jowisza widać plamkę cienia księżyca 2, a w p o bliżu
planety dostrzegamy tylko jego trzy księżyce (księżyc l jest jeszcze niewid oczny). Taka sytuacja trwa już do zachodu Jowisza w Polsce.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie śr'ldkow o-europej
skim.
Odległości

w

Data
1964

od
j.

l.

2
12
22
11. l
11

a.

0.727
0.726
0.724
0.723
0.722

e n u s
od Ziemi

Słońca

mln km

108.7
108.5
108.3
108.1
107.9

bliskich planet

j.

a.

1.368
1.316
1.2f0
1.201
1.119

mln km

204.5
196.7
188.4
179.6
170.3

l~d
j.

M ar s
Słońca

a.

1.405
1.398
1.392
1.387
1.384

mln kn

210.1
209.0
208.1
207.4
206.9

l

od Ziemi

--

j,

a.

2.360
2.364
2.367
2.369
2.370

--

mln kn

352.8
533.4
353.9
354.2
354.3
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Styczeń

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ .

Data
1963

l

Warszawa

l o l w sch. l

a

l h czasu
środk.-europ.

l o

zach.

a

hm

hm

MERKURY
h m

l.

19 16
18 26
18 27
19 08

l

11
21
31

WENUS

hm

o

-20.6
- 20.0
- 21.2
- 22.1

8 08
6 35
6 04
6 13

16
14
14
13

14
50
03
57

W d rugiej polowie miesiąca moż
na pró b ować o d naleźć go ranklen •,
nisko n ad pol udn.-wschodnim hor yzont e m
( oko ł o
+ 0.5
wieile
gwiazd .).

l
11
21
31

19
20
20
21

29
02
35
07

MARS
- 23.0
- 21.6
- 19.8
- 17.7

8 38
8 22
8 03
7 42

16
16
16
16

10
15
19
26

20
21
22
23

21 33 , - 15.8 1
21 41
- 15.1
21 51
- 14.3

9 54

8 40
7 27

lw

(J.

11. 11

h m
15 01.0
15 02.7
15 03.5

19 Ol
17 54
16 51

1

lO 47

104 5
1043

58
32
05
38

23
23
22
22

50
17
45
15

wielkości.

-2

10 27
8.6 1 20 56
n9 07
8.8
1934
9.0
1813 1 .7 49

+

l

(J.

o

Iwpołud.

PLUTON

o

hm

- 1519 1
-1525
- 15 27

Planetoida 23 THALIA
624.6
+32 24
613.1)
+33 29
6 03.8
+ 34 15
5 57.2
+3 4 42
5 54.6
+ 34 54

URAN

l ++

Wi d oczn y p r awie oa l ą n oc w gwi~zdozb ierze Lwa (5.7 wielk. gwiazd .).

połud.
7 53
6 36
5 25

W ostatn ich godzin ach n ocy mo7na go o d naleźć w gwiazdozbiorze
Wagi ( około 8 wielk. gwiazd .).

XII. 27
l. 6
16
26
11. 5

17
18
19
19

+4.0

NEPTUN
2
22

9 35
9 23
9 05
8 44

JOWISZ
+3.0
1122
+3.5
lO 43
10 05
+4 7
9 30

o 42
o 45
o 50
o 56

SATURN

W pierwszych dniach miesiąca wid oczny wieczorem w gw1azdozbiorze Wodnika ( + l wie l kości gwiazd owej ).

l.

h m

hm

Bł yszczy
pięknym
b laskiem n a d
zacho dnim h oryzon tem jak o Gwi~
zd a Wieczorn a
(-3 .5 wieikoś :i
gwiazd owej ).

o ko ł o

li

o

- 19.4
- 15.6
- 11.2
- 6.2

52
42
29
14

Wid oczny wieczorem w gwiazdozb iorze R y b , jako jasn a gwiazda

Niewid oczny.

l.
21
11 . 10

l Warszawa
l wsch. l zach.

23 39
22 48
21 58
21 12
20 31

Około 10.5 wielk. gwiazd. Widoczn:ł
całą noc w gwtazdozbiorze \Voźni
cy. Opozycja 28 grudnia ub. r.

Planetoid y roz p oznajem y p o ich ruchu
n ocy o k olicy nieb a we dłu g p o d a n yc h

h

m

s

11 23 31
11 22 46
11 21 21

o
+19 10~3
+19 24.2
+t9 39.7

h

m

4 17

2 57
l 37

Wid oczny w gwiazd ozb iorze Lwa
t ylko przez wielk ie teleskopy (11.5
w~elk. gwiazd.).

Pla n eto ida
7 00.9
6 50.4
6 40.1
6 3 1.3
6 24.9

11 PARTHENOPE
+ 1934
01 8
+2 0 03
23 24
+20 :32
22 34
+2 1 00
21 45
+ 21 24
21 Ol

Ok ola 11 wielk . gwiazd . Widocz na
gwiazdozbiorze
3 stycznia.

przez ca ł ą noc w
B liźniąt. Opozycja

wśró d gwiazd , porów nu jąc r y,;.u n ki z
wyżej wspó łrzę dn yc h (epok a 1950.0) .

ltilku ,

Styczeń

1964 r.

Data

środk.

1h czasu
-europ.

r. emu!
l

l

11
21
31
11 10

SŁOŃCE

a

l

3

o
m lh m
- 3.0118 42 -23.1
- 7.5 19 26 -22.1
-11.0120 08 -20.2
-13.32050 -17.7
1-14.3,2131 ,-14.7

Wrocław

Poznań

Szczecin

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Białystok

Rzeszów

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

h m
8 19
8 15
8 05
7 51
7 33

l 15h m52
16 05
16 20
16 41
17 00

hm
8 03
7 59
7 51
7 37
7 20

h m
15 48
16 Ol
16 16
16 35
16 53

hm
7 57
7 53
7 45
7 33
7 17

hm
15 54
16 07
16 22
16 39
16 56

hm
8 08
8 03
7 53
7 38
7 19

hm
15 29
15 41
16 00
16 20
16 40

hm
7 40
7 37
7 29
7 17
7 02

hm
15 48
16 00
16 15
16 30
16 47

hm
7 46
7 42
7 31
7 21
7 04

•

h m
15 33
15 46
16 Ol
16 19
16 38

h
7
7
7
7
6

m
32
29
21
09
54

hm
15 40
15 52
16 07
16 22
lfi 39

h m
7 42
7 38
7 29
7 15
6 57

hm
15 19
15 32
15 48
16 07
16 26

c:
::o

KSIĘZYC

1h cza su
Data

środk.-europ.

a

l

l
2
3
4
5

6
7

8
9
lO

/

hml
o
8 121 +21.8
9 12 +19.2
10 08 +15.7
l l 00 1 +11.4
11 48 + 6.8
12 35 + 2.0
13 20 - 2.8
14 04 - 7.3
14 49 -11 6
1535, -15.3

Warszawa l

1h czasu

Data

wsch. / zach.)
hm l hm
17 5!11 9 27
l!l16 10 Ot
20 33 110 31
2147, 10 54
22 57 ll 13
ll 30
o 06,11 46
113' 12 04
2 20 l 2 23
32711244

środk.-europ.

l

a

/

3

1h czasu

1warszawa
Data

lwsch. / zach.

hm l
o hm l hm
1623 -18.5 433 11312
121712-21.0 5371347
13 18 04 -22.5 6 36 14 28
14 18 571-23.0 7 29,15 20
15 19 51 -22.3 8 1316 22
16 20 44 -20.6 8 49, 17 30
17 2137 -17.8 919 1844
18 22 29 -14.0 9 43 19 59
19 23 20 - 9.6 10 05,21 16
20 O LO - 4.6 10 24 22 39

l 11

l

środk.-europ.

Fazy

- a-,--3-jwsch./zach.

hm l
o hm l hm
l 21 l 001 + 0.7 10 44 123 51
22 l 51
6.1 11 04 23 244 + t1.2ll27, 113
24 3 40 / + 15.7 ll 55 2 35
25 4 38 · + 19.4 12 32 . 3 56
26 5 40 +21.9 13 20 1 5 13
27 6 42 +23.0 14 20 6 21
28 7 45 +22.4 15 :j l 7 16:
29 8 46 +20.5 16 49 7 58
30 9 44 +17:318 07 8 30
31 1038 +13.21924 854

+

:;t>

Księżyca:

l Warszawa

z
d

Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw.

I 6 17
I 14 22
I 22 6
I 29 O
II 5 14

Pełnia

Ostatnia kw.

Odl~glość
Księżyca

1-1

:;t>

Srednica
tarczy

od Ziemi
Najw.
Najm.

h

d

h

I 10

l

l 26 2

29!5
32.7
w

....
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A. CJIOB>IK PaAHO-CBH3b np>1
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MIESIĘCZN I K

POl SKl EGO TOWARlYST WA
MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMIJ

ROK XXXV

LUTY
Spis

1964

Nr 2

treści

Mgławice
planetarne.
s. Ruciński - Fotometria UBV.
K. Ziołkowski - Elektroniczne maszyny
matematyczne
współczesne
narzędzia
astronomii.
Kronika: Jeszcze dwie Supernowe w naszej Galaktyce. Nie było Supernowej
w Malej Niedźwiedzicy. Wybuchy na
Księżycu? Telewizyjne obserwacje gwiazd
zmiennych. Jeszcze o gwieździe van
Beisbroecka. - Antymateria w kometach?
z korespondencji: Medal ku czci Heweliusza. - Medale wybite na cześć Heweliusza. - "Bok pomagay". - Jeszcze o polskim dopisku Kopernika.
Nowości wydawnicze.
Kalendarzyk historyczny.
Kalendarzyk astronomiczny.
J.

Cwirko-Godyckl

ILUSTRACJE NA OKLADCE
Pierwsza strona okladki: Mgławica planetarna " pierścieniowa (NGC 6720) w gwiazdozbiorze Lutni według fotografii przez pię
ciametrowy teleskop na Mt Palomar
Druga strona okladki: Mgławica planetarna "Saturn (NGC 7009) w gwiazdozbiorze
Wodnika według fotografii przez póltorametrowy teleskop na Mt Wilson (u góry) oraz
mgławica planetarna NGC 2392 w Bliźniętach
sfotografowana w świetle zielonym i czerwonym za pomocą pięciametrowego teleskopu (u doJu)
Trzecia strona okladki: Ogólny widok
elektronicznej maszyny cyfrowej URAL-2
u (góry), czytnik taśmy perforowanej firmy
"Facit" (w środku) oraz urządzenie do perforowania taśmy papierowej firmy "Facit"
(u dołu)
czwarta strona okladki: Mgławica planetarna "sowa" (M 97) w Wielkiej Niedź
wiedzicy sfotografowana w obserwatorium
na Mt Wilson

l

Na okladce nowego numeru
Uranii prezentujemy kilka fotografii mglawic planetarnych.
O hipotezach powstania tych
ciekawych obiektów niebieskich pisze J. Cwirko-Godycki.
Czytelników, których bliżej zainteresuje ten temat, odsylamy do nowo wydanej książ1
ki Gorzadiana pt. "Planietar- ,
nyje tumannosti" (do nabycia
w księgarniach wydawnictw
zagranicznych).

l
l

Fotometria wielobarwna, lą
w sobie cechy spektroskopii i fotometrii rozszerza
zakres badań astrofizyki. S. Ruciński prezentuje nam system
UBV, dając równocześnie przykłady jego zastosowania.
cząc

Wiek
energii
jądrowej,
astronautyki czy też wiek maszyn matematycznych?
Nie
spierając się o słuszność tego
czy innego określenia wieku
w którym żyjemy, musimy
przyznać,
że
tak wspanialy
obecny rozwój nauk - w tym
astronomii bylby nie do
pomyślenia bez zastosowania
szybkoliczących maszyn matematycznych. W pierwszej czę
ści swego artykułu K. Ziolkawski omawia zasady dzialania elektronicznych maszyn
cyfrowych.

1
1

1

l
1

i

1

1

1 ~

Przepraszamy serdecznie naszych Czytelników za opóź
nienie z jakim otrzymali poprzedni numer Uranii. Obecnie Redakcja i Administracja
czynią starania by nasz miesięcznik ukazywal się przed
końcem miesiąca.

l

zarząd Główny PTMA Kraków, ul. Solskiego 30/8 - te!. 53~92 - adres telegr.
PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedzialki i czwartki do 19, w soboty
Od 8-12.
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JERZY CWIRKO-GODYCKI -

W ar s z a w a

MGŁA WICE

PLANETARNE
ocne niebo kryje szereg niespodzianek i tajemnic, które odsłania przed nami dopiero potężny teleskop narzędzie
pracy astronoma.
W polu widzenia lunety, oprócz ogromnej ilości gwiazd, moż
na również dojrzeć obiekty zgoła do gwiazd nie podobne. Wyglądają jak świecące plamki o bardziej, lub mniej regularnych
kształtach są to tzw. mgławice. Ogromne odległe chmury
świecącego gazu. Są tak dużych rozmiarów, że pomimo niezwykle wielkiego oddalenia możemy je dojrzeć w lunecie jako
plamki, dla których moglibyśmy nawet wyznaczyć średnice.
Średnica przeciętnej chmury tego rodzaju jest tak znaczna, że
we wnętrzu jej zmieściłby się nie tylko nasz układ słoneczny,
ale ponadto około 100 najbliższych gwiazd.
Patrząc na niebo przez najpotężniejszy nawet teleskop,
gwiazdy zawsze widzimy jako świecące punkty. Są one zbyt
odległe, żebyśmy mogli zobaczyć ich tarcze. Jedynie planety,
widoczne gołym okiem jako świetlne kropki, w lunecie ukazują nam swoje prawdziwe oblicza.
Przyczyną, dla której wspominam o różnicach w wyglądzie
gwiazd i planet oglądanych przez lunetę, jest grupa pewnych
dziwnych obiektów widocznych przez teleskop. Obserwując
niebo bardzo silnymi teleskopami zauważono, nieznane przedtem świecące plamki, kształtem przypominające planety.
Zauważono jednak wkrótce, że te dziwne twory nie mogą
być planetami. N a to są zbyt odlegle. Stanowią one po prostu
mgławice o okrągłym kształcie. Na pamiątkę pierwszych wąt
pliwości nazwano je "planetarnymi".
~Ogółem ·Ódkryto do tej pory około 5oo~tego typu -obiektów.
W samym centrum takiej mgławicy planetarnej znajduje się
bardzo gorąca gwiazda, o temperaturze mieszczącej się w granicach od 25 000° do 100 000°K. Po dalszych badaniach ustalono, że otoczka gorącej gwiazdy to kulisty obłok gazu, który
oglądany z zewnątrz wygląda jak pierścień. Stąd druga nazwa - mgławice pierścieniowe.
Ta kombinacja mgławicy z gwiazdą nasunęła astronomom
ciekawy model powstawania tego typu obiektów. A mianowicie
zauważyli oni, że istnieją pewne gwiazdy, które wyrzucają
w przestrzeń ogromne ilości gazu w czasie eksplozji spowodowanej wewnętrznymi procesami w gwieździe. Tego typu
gwiazdy, zwane Nowymi, obserwuje się od czasu do czasu na
niebie. W miejscu gdzie przedtem była bardzo słaba gwiazdka,
lub nawet nie było widać żadnej, pojawia się nagle bardzo
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jasny obiekt. Potrafi być na tyle silny, że widać go niekiedy
nawet w dzień, jak zdarzyło się np. w roku 1054 - o czym
czytamy w starych kronikach chińskich *).
Po wybuchu gwiazda ponownie traci blask i otacza się wokół słabą mgławicą.
Wydawaloby się więc oczywiste, że to Nowe odpowiedzialne
są za pojawianie się mgławic planetarnych. A jednak hipoteza
taka spotkała się wkrótce z całym szeregiem zarzutów. Pierwszy z nich nasunął się przy badaniu prędkości rozszerzania się
chmury gazowej wokół gwiazdy. Gaz wyrzucany przy wybuchu Nowej, ucieka od niej z prędkością rzędu tysięcy kilometrów na sekundę, podczas gdy w wypadku mgławicy planetarnej szybkość ta jest o wiele mniejsza i wynosi tylko kilkadziesiąt kilometrów na sekundę. Następnie udało się astronomom "zważyć" mgławice. Okazało się wtedy, że mgławice planetarne są 10 000 razy cięższe niż gaz wyrzucony podczas wy-

buchu Nowej.
Te dwa zarzuty

podważyły, tak wydawaloby się nęcącą hiposzukiwania nowego modelu, bardziej zgodnego z obserwowanymi faktami. Wnikliwe badania wykazały,
że mgławice otaczające gwiazdy zbudowane są ze świecących
gazów i że gazy te świecą zupelnie innym światłem niż same
gwiazdy. Oznaczało to, że światło wysyłane przez gaz na pewno
nie jest światłem odbitym od gwiazdy, inaczej musiałoby być
podobne do światła gwiazdy.
Okoliczność ta, jak również to, że budowa mgławicy wskazuje na symetrię względem gwiazdy, przekonały astronomów,
że w wypadku mgławic planetarnych musi istnieć jakiś zwią
zek genetyczny między gwiazdą centralną, a mgławicą. Wszelkie próby wytłumaczenia narodzin gazowej mgławicy, opierające się na mechanizmie wyrzucenia gazów z gwiazdy, napotykały na niesłychane trudności. A więc gazowe mgławice
nie rodzą się z gwiazd. Gdzie zatem należy szukać genetycznego powiązania? Okazało się ono znacznie bardziej ścisłe niż

potezę. Zaczęły się

przypuszcząno.

Mgławice wprawdzie nie powstają ze znajdującej się w ich
wnętrzu gwiazdy, ale rodzą się jednocześnie z nią. Materia,
z której zbudowana jest mgławica - to po prostu pozostalość
"surowca", z którego powstała gwiazda.

Warto przypomnieć krótko narodziny gwiazdy. Powstaje ona
z obłoku gazu, a właściwym momentem narodzin jest zapalenie się wodoru w środku tego obłoku. Zapalenie wodoru daje
początek świecenia gwiazdy. W trakcie dalszych procesów za*) Była to znacznie silniejsza eksplozja, tzw. gwiazdy Supernowej
(przyp. red.)
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chodzących

w takim obłoku-gwieździe, na zewnętrzne warstwy
gazowej chmury, jeszcze zimnej, zaczynają działać siły skierowane na zewnątrz od gwiazdy. Powstająca gwiazda odrzuca
najbardziej zewnętrzne warstwy, które nie świecąc jeszcze
oddalają się. Proces narodzin trwa długo. Kiedy gwiazda jest
już gotowa i świeci pełnym blaskiem, dawno wyrzucone gazy
są już daleko. Swiatło, teraz już normalnie świecącej gwiazdy,
pobudza gaz odległej mgławicy do świecenia i właśnie wtedy
widzimy ów zagadkowy pierścień, zwany mgławicą planetarną.
Gwiazdy leżące w centrum tego typu mgławic są prawdopodobnie najmłodszymi obiektami, liczącymi zaledwie kilka
tysięcy lat, podczas gdy tzw. gwiazdy młode liczą sobie już
kilka milionów lat.
Siedząc myśl twórcy tej koncepcji, radzieckiego astrofizyka
A m b a r c u m i a n a, w wypadku mgławic planetarnych i ich
gwiazd centralnych, jesteśmy świadkami narodzin nowych
światów niejako " na naszych oczach".
Jak bardzo cenne okazać się mogą wysunięte tu sugestie dla
badań nad ewolucją gwiazd pokaże najbliższa przyszłość.
SLAW O MIR

RUCIŃSKI

-

War s z a w a

FOTOMETRIA UBV

Co "lepsze" -

Fotometria czy Spektroskopia?

doniosłą rolę w astronomii gra znajomość jasności
badań fotometrycznych można wyciągnąć informacje o odległościach gwiazd i o ich rozkładzie przestrzennym.
Fotometria jest też zasadniczym źródłem wiedzy o gwiazdach

N iezwykle
gwiazd. Z

zmiennych.
Jednak dla astrofizyki, która bada właściwości świecenia poszczególnych gwiazd, bardziej dogodną metodą badań jest spektroskopia. Widmo zawiera informacje o wielkości, masie, jasności absolutnej gwiazdy, składzie chemicznym, gęstości atmosfery, prędkości rotacji, polu magnetycznym, prędkości radialnej i jeszcze o wielu innych cechach gwiazdy. Badania spektroskopowe są więc bardziej efektywną metodą poznania wła
ściwości gwiazd.
Otrzymywanie widm gwiazd nie jest jednak łatwą sprawą.
Do badania spektroskopowego słabszych gwiazd potrzebne są
wielkie teleskopy, a i tak widm gwiazd najsłabszych, które
znamy, otrzymać nie można. Szczególnie trudno, nawet przy
użyciu dużych teleskopów otrzymywać długie i subtelne
w strukturze (w tak zwanej "dużej dyspersji") widma słabych
gwiazd.
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Stosując odpowiednio długie czasy ekspozycji można i w dużej dyspersji fotografować widma słabych gwiazd. Jest ich
jednak tak dużo, że w praktyce bada się tylko najciekawsze
z nich. Wybór tych najciekawszych obiektów opiera się zwykle
na innych cechach, na przykład członkostwie w gromadzie
otwartej lub kulistej, posiadaniu dużego ruchu własnego czy
dużej paralaksy (gwiazdy bliskie Słońca).

Dlaczego fotometria wielobarwna?
U podstaw fotometrii wielobarwnych leży pomysł połącze
nia spektroskopii i fotometrii we wszystkich dostępnych dłu
gościach fali świetlnych. Zamiast oddzielnie mierzyć jasność
całkowitą gwiazdy (fotometria) i oddzielnie badać rozkład natężenia światła w zależności od długości fali (spektroskopia)
dokonujemy pomiarów jasności, ale w różnych długościach fali.
Będzie to fotometria, mająca poważne cechy spektroskopii.
Zamiast ciągłego zapisu zmian natężenia światła od długości
fali, fotometria wielobarwna da taki zapis w postaci oddzielnych punktów. Punkty te, to jasność gwiazdy w różnych barwach (rys. 1). Pojawiło się kilka systemów fotometrii wielobarwnych, najszerzej stosowany jest system fotometryczny
UBV.

I

I

Rys. l. Celem badań widmowych jest wyznaczenie zależności natęże
nia światła gwiazdy I od długości fali świetlnej '- (rysunek górny). Zależność taką możemy otrzymać w sposób przybliżony mierząc jasność
gwiazdy w różnych barwach (rysunek dolny).
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Fotometr fotoelektryczny -

zasadniczy

przyrząd

systemu

UBV

Fotometria UBV opiera się na pomiarach jasności gwiazd
dokonanych za pomocą fotometru fotoelektrycznego. We współ
czesnym przyrządzie tego typu zasadniczą rolę odgrywa fotopowielacz. Jest on modyfikr;tcją i ulepszeniem fotokomórki.
W fotokomórce fotony światła padając na katodę pokrytą odpowiednią mieszaniną metali alkalicznych wybijają z niej elektrony, które biegną do połączonej z dodatnim biegunem baterii anody i dają prąd elektryczny (rys. 2).

swia. tto
Rys. 2. światło padana katodę K wybija
z niej elektrony, które
biegną do anody A i zamykają obwód elektryczny. Im silniejsze jest
światło, tym więcej elektronów zostaje wybitych z katody i tym
większy prąd wskazuje
jąc

przyrząd.

W fotopowielaczu (rys. 3) elektrony, które wyleciały z katody biegną "ciągnięte" dodatnim napięciem do tzw. dynody.
Uderzają w dynodę i tu, ponieważ na drodze katoda-dynoda
nabrały pewnej energii, każdy wybija kilka elektronów. Te
lecą do następnej dynody, tu znowu wybijają kilka elektronów
i tak dalej - proces powtarza się kilka razy. Jeden elektron
na początku daje w efekcie około miliona padających na anodę
(przy 9 dynodach).
Fotopowielacz daje więc przy tym samym oświetleni~ prąd
około milion razy większy od prądu fotokomórki. O ile fotokomórka jest więc raczej za mało czuła do mierzenia jasności
gwiazd, o tyle fotopowielacz doskonale nadaje się do tego celu.
W fotometrii U BV używa się fotopowielacza oznaczonego
1P21. System UBV jest fotometrią trójbarwną, a więc jedną
z najprostszych jakie można sobie pomyśleć. Do "wycięcia"
tych trzech barw ze światła białego służą filtry szk:•:me. Filtry
nadające się do tego celu produkują tylko dwie wytwórnie na
świecie, zapewnia to ich jednolitość. Filtr żółty ogranicza fale
najdłuższe - zakres V (od około 5000 A do 6000 A). Niebieski
(B) przepuszcza światło w przedziale długości fali od 4000 A
do 5000 A.

'

l

r
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Rys. 3. Strumień elektronów wybitych z półprzezroczystej katody K
zostaje wzmocniony około milion razy dzięki powielaniu na każd e j z dynod D i przyspieszaniu na całej drodze od katody do anody. Spadek napięcia na oporze R mierzy się za pomocą miliwoltomierza. Im silniejsze
jest światło padające na katodę, tym więks z y jest spadek napięcia na
oporze R.

Atmosfera ziemska pochłania większość fal elektromagnetycznych (przepuszcza tylko światło i fale radiowe). Przez
atmosferę mogą jednak przechodzić promienie bliskiego ultrafioletu, których już nie widzimy i które bardzo łatwo ulegają
pochłonięciu w szkle. Jest to zakres długości fali od 3000 A
do 4000 A, któremu zawdzięczamy między innymi opaleniznę
w lecie i znikanie niektórych drobnoustrojów pod wpływem
światła słonecznego. W teleskopach soczewkowych ultrafiolet

'

l

Rys. 4. Wykres
fotopowielacza i przepuszczalności filtrów
fotometrii
UBV w funkcji
długości fali świa
tła (w tysiącach A)
czułości
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tego zakresu pochłaniany był w szkle obiektywu. W teleskopach zwierciadłowych natomiast bez przeszkód odbija się od
aluminizowanej powierzchni lustra i w tej długości fali można
również dokonywać pomiarów. Zakres ten jest trzecią barwą
(U) systemu UBV.
Rysunek 4 przedstawia długości fal świetlnych wyciętych
przez poszczególne filtry. Krzywa kreskowana daje zmianę
czułości fotopowielacza.
Pomiary
Za pomocą teleskopu zwierciadłowego i fotometru fotoelektrycznego mierzy się jasność gwiazdy w trzech barwach i wyniki zapisuje się: gwiazda ma jasność V i wskaźniki barwy
B-V i U-B. V to po prostu wielkość gwiazdowa w barwie
żółtej , B-V to różnica jasności w barwie niebieskiej i żółtej,
U-B to różnica w ultrafiolecie i barwie niebieskiej.
Dokładność obserwacji fotoelektrycznych pozwala na wyznaczanie V i U-B z błędem około om,01, a B-V z błędem około
orn,oo5. Jest to dokładność bardzo wysoka, jeśli weźmie się pod
uwagę , że błąd średni jednej obserwacji wykonanej metodą
Argelandera rzadko jest mniejszy u wprawnego obserwatora
od 0 111 ,1, a obserwacji fotograficznej od 0111 ,05. Oczywiście dokładność obserwacji fotoelektrycznych zależy także od jasności
mierzonych obiektów i wielkości teleskopu. Większą dokładność
uzyskuje się dla gwiazd jaśniejszych i większych rozmiarów
zwierciadeł teleskopów.
Przy bardzo słabych gwiazdach dużą rolę gra fakt , że fotony
od gwiazd przybywają tak rzadko, że na anodę padają krótkie
(ale intensywne) strumienie elektronów (każdy strumień liczy
ich około miliona). Wówczas pomiary trzeba robić dostatecznie
długo i wziąć średnią ilość padających na anodę strumieni. Ta
średnia da nam jasność gwiazdy. Sposobem tym posługujemy
się przy pomiarach tych słabych gwiazd, których nie można
nie tylko zobaczyć, ale nawet sfotografować.

Wykres Hertzsprunga- Russella
Wykres Hertzsprunga - Russella (w skrócie H-R) odgrywa
doniosłą rolę w astrofizyce. Każda gwiazda na tym wykresie
posiada dwie współrzędne: typ widma i jasność absolutną. Okazuje się, że gwiazdy na wykresie mają tendencję do grupowania się w pobliżu krzywej zwanej ciągiem głównym (rys. 5).
Tych gwiazd jest najwięcej. Są też jednak inne, które znaleźć
można w innych jego częściach. Podzielono je na siedem tzw.
klas jasności. Przez I oznaczono ja s n e n a d olbrzymy,
które znajdują się w najwyższych częściach wykresu. II to
n a d olbrzymy, III - olbrzymy, IV - p o d o l b r z y-
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Rys. 5. Wykres Hertzsprunga-Russela. Cyframi r zymskimi ozn a czono poszczególne klasy
jasności gwiazd. Na osi
poziomej odło żono typy
widmowe od Bo do Ms.
na osi pionowej - jasności absolutne wyrażone
w
wielkościach
gwiazdowych.
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m y , V - g w i a z d y c i ą g u g ł ó w n e g o, VI - p o d k a rł y, VII- białe karły. Z widma gwiazdy otrzymanego za
pomocą spektrografu można wyznaczyć typ widmowy i klasę
jasności. Teraz już łatwo z wykresu H-R znaleźć jej jasność
absolutną (oznaczają ją zwykle M). Porównując M z obserwowaną jasnością gwiazdy (m) można wyznaczyć jej odległość
( r - w parsekach) ze znanego wzoru:
m-M = 5 log r-5

Je żeli na drodze do gwiazdy znajduje się materia między
gwiazdowa w postaci pyłu, odległość w ten sposób wyznaczona
będzie błędna (za duża, bo część światła ulegnie rozproszeniu).
Ale stratę tę można uwzględnić , dopisując ilość światła straconą w pyle (A) do prawej strony wzoru:
m- M = 5 log r - 5 + A
Niestety A nie można wyznaczyć w prosty sposób z obserwacji widma gwiazdy. Sprawa się więc komplikuje.
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Wykres

dwuwskaźnikowy

Wykonywanie widm gwiazd, a więc wyznaczanie typu widmowego i klasy jasności jest trudne, wymaga czasu i dużych
przyrządów. I tutaj na pomoc przychodzi fotometria UBV.
Typy widmowe (0, B, A, F, G, K, M) ustawione są w takiej
kolejności, że O, B reprezentują tu gwiazdy najgorętsze, M najzimniejsze. Najgorętsze gwiazdy będą koloru niebieskiego,
chłodniejsze (G) żółtego, a najzimniejsze czerwonego.
Wskaźnik B-V to różnica jasności w barwach niebieskiej i żół
tej. Jeżeli gwiazda silniej świeci w barwie niebieskiej, to wielkość gwiazdowa w B jest mniejsza niż w barwie V i wskaźnik
B-V jest ujemny (np. jeżeli B= +6 111 .31 a V= +6m.4o, to
B- V= -om.09). Dla gwiazd chłodnych wskaźnik B-V jest
dodatni i przekracza +2m dla najbardziej czerwonych. A więc
zamiast wyznaczać typ widmowy wystarczy zmierzyć wskaźnik
B-V, który jest jego reprezentantem.
Jeżeli dla wielu gwiazd wykonamy pomiary wskaźników
B-V i U-B i naniesiemy je na wykres ich wzajemnej zależ-

u-a
-0,8

o

Rys. 6. Wykres dwudla gwiazd
ciągu
głównego
(klasa
jasności V). Na osi poziomej - wslmźnik B-V na osi pionowej wskaźnik U-B w skali
wielkości gwiazdowych.
wskaźnikowy

+0,8

.. ·..
. ··':.'•
+1,6
-0,4

o

~o.4

~o.a

+1,2

d,6
B-V

U-B
-0,6

Rys. 7. Dla jasnych
nadolbrzymów (I) i olbrzymów (III) wykres
dwuwskaźnikowy przebiega inaczej niż dla
gwiazd ciągu głównego.

o
+0,8

+1,6

. -0,4

o

+1,6
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ności (tzw. wykres dwuwskaźnikowy), to gwiazdy ciągu głów
nego utworzą charakterystyczną falistą linię (rys. 6). Jeśli jakaś zmierzona przez nas gwiazda znajdzie się na tej linii, oznacza to, źe jest gwiazdą ciągu głównego. W ten sposób możemy
identyfikować gwiazdy klasy jasności V.
Olbrzymy klas jasności I i III znaleźć można w innych czę
ściach wykresu dwuwskaźnikowego (rys. 7).
W ten sposób fotometria U BV pozwala wyznaczyć typy widmowe i klasy jasności gwiazd pierwszej populacji.
Doskonałą próbką gwiazd drugiej populacji są gromady kuliste. Dla nich wykres dwuwskaźnikowy przebiega inaczej niż
dla gwiazd ciągu głównego pierwszej populacji. W części odpo-

u-a

o

Rys. 8. Wykres dwudla gwiazd
II populacji (II p.).

wskaźnikowy

+0,8

+1,6
-0,4

o

+0,4

+o.a

+1,2

8 _/1.6

wiadającej czerwonym gwiazdom gromad kulistych widać wyraźnie przesunięcie ich w górę na wykresie. Oznacza to, że
świecą one silniej w ultrafiolecie. Podobnie silniej w ultrafiolecie świecą tzw. podkarły (oznaczane często symbolem VI).

(rys. 8).
U-B

~~-,-,----------------------,

0,8

. . . .... ~ . . . .......

. ~,,~~~
Rys. 9. Białe karły
(VII) znajdują się na
wykresie dwuwskaźni
kowym akurat w miejscu, w którym wykres
dla gwiazd ciągu głów
nego ma charakterystyczne minimum.
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I jeszcze pozostały jedne z najbardziej interesujących
gwiazd - białe karły. Po naniesieniu ich na wykres dwuwskaźnikowy zauważyć można, że "ignorują" one wgłębienie
w wykresie dla gwiazd ciągu głównego -świecą jaśniej w ultrafiolecie (rys. 9). Są to gwiazdy białe i niebieskie i w tej czę
ści wykresu ze względu na nieobecność innych gwiazd są bardziej łatwe do wykrycia. Po silnym świeceniu w ultrafiolecie
można więc za pomocą fotometrii UBV wyszukiwać białe karły
wśród wielu innych słabszych gwiazd.
"?oczerwienienie" gwiazd
Przy przeJSCIU przez materię międzygwiazdową światło
gwiazdy ulega osłabieniu o wielkość, którą nazwaliśmy A.
Osłabienie to zależy od długości fali świetlnej i dla fal krótszych (niebieskich) jest znacznie silniejsze. Światło czerwone
łatwiej przechodzi przez pył międzygwiazdowy i dlatego gwiazda zostaje "poczerwieniona". Teraz wskaźnik B-V, który daje
kolor gwiazdy nie odpowiada rzeczywistej jej barwie a więc
nie odpowiada i typowi widmowemu - jest większy, bo bardziej czerwona jest obserwowana przez nas gwiazda.
Jeśli mamy zmierzone wskaźniki B-V i U -B dalekiej
gwiazdy ciągu głównego, to oba wskaźniki dadzą nam poloże
nie gwiazdy nie na zwyklej falistej linii gwiazd "niepoczerwienionych", ale nieco w prawo od niej. Otóż okazuj e się, że
gwiazdy jednego typu widmowego ale w różnych odległościach,
czyli w różny sposób poczerwienione utworzą wyraźną linię
biegnącą w prawo i w dół dla coraz dalszych gwiazd (rys. 10).

Rys. 10. Trzy linie po<:zerwienienia dla róż
nych
typów
widmowych.
Bliżej
punktu
przecięcia z wykresem
dla
ciągu
głównego
znajdują
się . gwiazdy
mniej
poczerwienione,
a więc bliższe (b), bardziej na prawo - gwiazdy dalsze (d).
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Linia ta, zwana często "linią poczerwienienia" przecina wykres
dla ciągu głównego. Linie te dla różnych typów widmowych
biegną do siebie równolegle.
'"'Jeśli więc teraz mamy wskaźniki B-V i U-B dla jakiejś
gwiazdy, to przede wszystkim patrzymy, na której linii poczerwienienia "siedzi" gwiazda. Przecięcie z zależnością dla
gwiazd ciągu głównego da nam rzeczywisty wskaźnik barwy
- oznaczamy go (B-V)o - czyli rzeczywisty typ widmowy
gwiazdy. Obliczamy teraz różnicę pomiędzy B-V obserwowanym i (B-V) 0 • Okazuje się teraz, że większość straty światła
przy przechodzeniu przez materię międzygwiazdową wyraża się
bardzo prostym wzorem:
A = 3 [(B- V)- (B-V)o]

gwiazd
Wyznaczenie odległości gwiazd upraszcza się teraz bardzo.
Z linii poczerwienienia określamy typ widmowy gwiazdy i stratę
światła w materii międzygwiazdowej A. Z wykresu dwuwskaźnikowego można wyznaczyć klasę jasności. Klasa jasności
i typ widmowy dają z wykresu H-R jasność absolutną- M.
Ponieważ mamy jasność obserwowaną m (w naszym wypadku
fotometrii UBV jest to V) ze wzoru
m- M = 5 log r - 5 + A
wyznaczamy odległość.
Typ widmowy i klasę jasności znacznie dokładniej określa
analiza widmowa. Fotometria UBV i badanie widm zazębiają
się tutaj silnie. Fotometria daje wielkość straty światła w pyle
międzygwiazdowym, jasność absolutną określa widmo.
Odległości

Inne zastosowania fotometrii UBV
Oprócz ogromnie ważnego zastosowania w wyznaczaniu odległości gwiazd fotometria UBV odgrywa dużą rolę w badaniu
obiektów za słabych do analizy widmowej. Za pomocą specjalnych urządzeń zwanych licznikami fotonów można w trzech
barwach "sięgnąć" do gwiazd, których nie daje się nawet sfotografować. Fotometria UBV, dzięki temu, że na ogół nie wymaga ani zbyt dużych przyrządów ani tak wiele czasu, służy
do wyszukiwania obiektów godnych dalszych dokładnych badań
widmowych przy użyciu spektrografów połączonych z wielkimi
teleskopami.
Niezwykle doniosłe wyniki przyniosło zastosowanie systemu
fotometrycznego UBV do wyznaczania wieku gromad otwartych
i kulistych. Jest to jednak zbyt obszerny temat, aby omówić
go w tym artykule.
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ELEKTRONICZNE MASZYNY MATEMATYCZNEWSPOŁCZESNE NARZĘDZIA ASTRONOMII (l)
e wstępie winienem Cz~telnikowi w~1'jaśnienie ;;y~ulu
od końca. Narzędzwm astronomicznym umow1my
się nazywać taki przyrząd lub takie urządzenie zbudowane
przez człowieka, którym posługuje się w swej pracy astr~nom.
Współczesnymi narzędziami astronomicznymi będą te, ktorych
używają obecnie astronomowie (nie zaliczymy więc do nich
np. zegara słonecznego). Maszyną matematyczną natomiast nazwiemy każde urządzenie ułatwiające liczenie; od najprostszych
liczydeł poprzez ręczne arytmometry, do potężnych elektronicznych maszyn cyfrowych. Ponieważ w ciągu ostatnich kilku
lat coraz więcej skomplikowanych rachunków astronomicznych
wykonują właśnie elektroniczne maszyny matematyczne, dlatego, zgodnie z przyjętą przez nas umową, mamy prawo zaliczyć je w poczet współczesnych narzędzi astronomicznych. To
zaś usprawiedliwia pojawienie się na łamach "Uranii" artykułu omawiającego krótko historię elektronowych maszyn cyfrowych, ogólne zasady ich budowy i działania, sposoby pracy
z nimi i wreszcie możliwości konkretnych zastosowań w astronomii.
Krótka historia maszyn cyfrowych
Przyrządy do liczenia, które istnieją chyba tak długo jak
same liczby, podzielić można zasadniczo na dwa rodzaje: urzą
dzenia cyfrowe i urządzenia analogowe. W pierwszych liczby
przedstawiane są za pomocą układu cyfr, a więc dokładność
bezwzględna tych przyrządów jest stała. W urządzeniach analogowych liczby przedstawiane są jako wielkości fizyczne.
Pierwszym i najprostszym urządzeniem cyfrowym był abak
czyli liczydło; cyfry reprezentowane są na nim za pomocą zespołów krążków. Powszechnie znanym urządzeniem analogowym jest suwak logarytmiczny, na którym liczby przedstawiane są jako odcinki. W dalszym ciągu zajmiemy się tylko urzą
dzeniami cyfrowymi.
Pierwsze mechaniczne maszyny cyfrowe zbudowali P a s c a l
i L e i b n i z (XVII w.), zaś pierwsze automatycznie programowane maszyny cyfrowe wymyślił angielski matematyk i astronom C. B a b b a g e na początku ubieglego stulecia. Najwięk
szą jego zasługą jest podanie praktycznych sposobów realizacji
tzw. sterowania sekwencyjnego czyli możliwości określenia
z góry kolejności operacji arytmetycznych i liczb, jakie wystą
pią w danym obliczeniu. Jednakże możliwości techniczne

W
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w wieku XIX nie pozwoliły na realizację jego śmiałych koncepcji i dopiero w roku 1944 zakończono w Stanach Zjednoczonych budowę maszyny, w której do sterowania sekwencyjnego wykorzystano według pomysłu Babbage'a, dziurkowaną
taśmę papierową.

Użycie broni rakietowej u schyłku II wojny światowej było
bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia prac nad zbudowaniem
maszyny umożliwiającej bardzo szybkie wykonywanie obliczeń
koniecznych do sterowania rakietami. Zwiększenie szybkości
wykonywania podstawowych działań arytmetycznych w mechanicznych urządzeniach cyfrowych stało się możliwe dzięki

zastosowaniu zdobyczy elektroniki. I tak w roku 1946 uruchomiono pierwszą elektroniczną maszynę matematyczną
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (O jej
wielkości wymownie świadczy ilość lamp elektronicznych,
z których jest zbudowana, sięgająca około 18 tysięcy). Jedną
z pierwszych prac matematycznych ENIAC-a było obliczenie
w ciągu kilkudziesięciu minut przeszło dwu tysięcy cyfr liczby JC. Od tej przełomowej w historii maszyn matematycznych
daty rozpoczyna się okres niesłychanego wprost rozwoju urzą
dzeń cyfrowych opartych początkowo na technice lampowej,
teraz zaś coraz częściej na tranzystorowej. Maszyny powstające
obecnie są setki a nawet tysiące razy sprawniejsze od tych
pierwszych sprzed kilkunastu lat. Sprawniejsze zarówno pod
względem szybkości wykonywania działań, jak też możliwości
i zastosowań. W chwili obecnej na świecie pracuje przeszlo
20 tysięcy różnych maszyn cyfrowych, z czego około 15 tysięcy
w Stanach Zjednoczonych. W Polsce do końca 1963 roku zainstalowano 32 maszyny w tym 26 produkcji krajowej, 3 radziecIde URAŁ-2 (patrz 3 str. okładki) i 3 angielskie.
Na zakończenie tego pobieżnego rysu historycznego rozwoju
maszyn matematycznych warto zacytować ciekawe stwierdzenie dyrektora Duńskiego Instytutu Maszyn Matematycznych
Regnecentralen N. I. B e c h a wypowiedziane niedawno
w Warszawie w czasie otwarcia na Uniwersytecie Warszawskim
duńskiej maszyny cyfrowej GIER. Twierdzi on mianowicie, że
dzięki tak szybkiemu i intensywnemu rozwojowi urządzeń cyfrowych, wiek obecny bardziej zasługuje na nazwę wieku maszyn matematycznych niż, jak się dziś często mówi, wieku
energii jądrowej czy nawet astronautyki.
Ogólne zasady budowy i dzialania elektronicznych maszyn
cyfrowych
Zasadniczym pytaniem, które nasuwa się, gdy mowa o elektronicznych maszynach cyfrowych jest w jaki sposób i dlaczego urządzenia elektroniczne znalazły zastosowanie w przy-
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rządach obliczeniowych. Odpowiedź jest prosta: lampa elektroniczna jest zbudowana w ten sposób, że może znajdować się
w dwu różnych stanach, lub wyrażając się jaśniej przepuszcza
prąd elektryczny jeśli jeden z jej elementów (siatka anodowa)
posiada potencjał dodatni i nie przepuszcza prądu elektrycznego w przeciwnym wypadku. Jeśli teraz pierwszemu stanowi
(przepuszczania prądu elektrycznego) przypiszemy np. cyfrę l,
zaś drugiemu (nieprzepuszczania prądu) cyfrę O, wtedy możemy
w dowolny sposób "tworzyć " w maszynie liczby składające się
z tych dwóch cyfr. ~ przecież przyzwyczailiśmy się używać
dla wyrażania liczb d iesięciu cyfr. Na szczęście jest to tylko
podyktowane wygodą przyzwyczajenie. Bowiem każdą liczbę
zapisaną przy użyciu dziesięciu cyfr, czyli w tzw. systemie
dziesiątkowym przedstawić można przy użyciu dwóch cyfr
w systemie dwójkowym lub inaczej binarnym (cyfry w dwójkowym układzie liczb nazywamy bitami od angielskiego określenia "Blnary digiT" ; w cybernetyce bit stanowi podstawową
jednostkę różnorodności). Podobnie także liczby zapisać można
np. w systemie ósemkowym przy użyciu ośmiu różnych symboli cyfr. Poniższa tabela podaje dla przykładu zestawienie
dwudziestu kolejnych liczb naturalnych zapisanych w systemach dziesiątkowym, ósemkowym i dwójkowym:

system
dziesiątkowy

l
2

3
4
5

6
7
8
9

lO
ll
12
13
14
15
16
17
18

19
20

ósemkowy
l

2
3
4
5
6
7
lO
11

12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24

dwójkowy

l
lO
11
100
101
llO
lll
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000
10001
10010
10011
10100
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Operacje dodawania i mnożenia, do których sprowadzają się
zasadniczo wszelkie operacje matematyczne, ująć można w systemie dwójkowym w następujące tabliczki:

OX
l X
OX
l X

O+O = O
l+ o = l
0+1 = 1
l+ l = 10

O=
O=
l =
l =

O
O
O
l

Łatwo

Czytelnik sprawdzi teraz proste działania:
1011 + 101 = 10000 lub 1011011 X 1101 = 10010011111
'
Warto jeszcze zwrócić uwagę na pewną ciekawą własność: liczba zer przy jedynce w liczbach systemu dwójkowego jest zawsze równa wykładnikowi potęgi 2 (2 z systemu dziesiątkowego).
I tak mamy:
system

-----------------------dziesiątkowy

l= 2°

= 22
=2
8 = 23
16 = 2
32 = 2 ~
2
4

1

4

-----------------

dwójkowy
l

lO
100
1000
10000
100000
· ----=----'-------- - - - - - - - - -

Ta zależność ułatwia sposób przeliczania liczb z systemu
dziesiątkowego na dwójkowy: jeśli liczba nie da się przedstawić w postaci potęgi liczby 2, to wówczas bierze się najbliższą .
niższą liczbę , która daje się wyrazić w takiej postaci i dodaje
się do niej odpowiednią liczbę jednostek. Tak więc np. 66 czyli
26 + 2 odpowiada liczbie dwójkowej 1000000 + 10 = 1000010:
69 czyli 26 + 5 daje 1000000 + 101 = 1000101 itp.
Możliwość przyporządkowania dffiu stanów lampy elektronicznej dwu cyfrom systemu dwójk ego przesądziło o jego zastosowaniu w większości maszyn c frowych mimo, iż system
dwójkowy jest najdłuższy w zapisie.
Znając tę ogólną zasadę przedstawiania liczb w maszynie
elektronicznej przejdziemy teraz do zanalizowania pięciu zasadniczych elementów wchodzących w skład każdej maszyny. Ich
nazwy oraz wzajemne powiązania przedstawia schemat bloko-
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wy na rys. l. Linie ciągłe przedstawiają drogi tzw. rozkazów
czyli instrukcji postępowania maszyny, natomiast linie przerywane obrazują drogi liczb biorących udział w obliczeniach wykonywanych przez maszynę.
Podstawowymi częściami każdej maszyny są: pamięć, sterowanie i arytmometr. Pamięć jest to urządzenie służące do przechowywania wszelkich informacji, a więc zarówno liczb jak też
i rozkazów zakodowanych czyli przedstawionych w pewnej
umownej postaci liczbowej. Każda liczba lub rozkaz, czyli ogólnie tzw. słowo, umieszczone są w pamięci w osobnych komórkach. Wszystkie komórki są ponumerowane, a przyporządko
wane im numery będziemy nazywali adresami komórek pamię
ci lub krótko adresami. Pojemność pamięci maszyny mierzy się
ilością komórek.

l WEJŚCIE

·1 STEROWANIE

l.
l

l

. . ~-ł WYJŚCIE l
l

l

l

l

:

l
l

:

l

l

l1_______________
'- --- -:1
_-,~

Rys. l -

ARYTMOMETR

~--J
:
I=""-------J

Schemat logiczny elektronicznej maszyny cyfrowej.

Zadaniem tej
jest kierowanie

części maszyny, którą nazwaliśmy sterowaniem
pracą całego urządzenia cyfrowego, a w szcze-

gólności określanie jaką operację

w danej chwili ma wykonać
arytmometr, na jakich liczbach i gdzie, czyli pod jakimi adresami zapisany w pamięci.
I wreszcie trzeci element - arytmometr - wykonuje te operacje działając podobnie do powszechnie znanych ręcznych arytmometrów biurowych. Przez operację, którą na żądanie układu
sterowania wykonuje arytmometr rozumiemy np. proste dodawanie dwóch liczb do siebie, lub podzielenie dwóch liczb, lub
wreszcie przesłanie wyniku do rządanej komórki pamięci itp.
Aby umożliwić działanie elektronicznej maszyny cyfrowej
należy wprowadzić najpierw do niej wszystkie informacje podające co maszyna ma robić i w jakiej kolejności, oraz materiał
liczbowy, na którym mają być wykonane obliczenia. Zadanie to
spełnia ta część, którą na schemacie blokowym nazwaliśmy
wejściem. Analogicznie wyjście służy do wyprowadzania na ze-
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wnątrz maszyny wyników lub wymaganych informacji pośred
r.:.ich. Pracą zarówno wejścia jak i wyjścia kieruje także układ
sterowania.
Tyle, w wielkim skrócie, o budowie maszyny od strony logicznej. A teraz jeszcze kilka słów o konstrukcjach technicznych. Najciekawsza pod tym względem jest pamięć. Najprostszym chyba typem pamięci jest zwykła taśma magnetyczna
w wyglądzie podobna, a w działaniu identyczna z taśmą magnetofonową. Ze względu na konieczność ciągłego przewijania nieraz długich odcinków taśmy (co wynika wtedy, gdy maszyna
np. ma pomnożyć przez siebie dwie liczby, z których jedna jest
zapisana na taśmie w odległości 10 metrów od drugiej) charakteryzuje się ona długim tzw. czasem oczekiwania czyli okresem
czasu potrzebnym do znalezienia na taśmie adresu potrzebnej
informacji. Szybkość przewijania taśmy magnetycznej w najczęściej spotykanych urządzeniach jest rzędu kilku kilkunastu metrów na sekundę.
Podobnym w zasadzie do taśmy magnetycznej rodzajem pamięci jest tzw. bęben magnetyczny. Jest to po prostu duży walec, którego cała powierzchnia boczna pokryta jest, tak jak taśma, warstwą magnetyczną. Szybkie obroty bębna zapewniają
łatwość zapisu i odczytu zapisanych, przy pomocy specjalnych
głowic, informacji.
Najszybszym powszechnie obecnie używanym w maszynach
cyfrowych rodzajem pamięci jest pamięć na rdzeniach magnetycznych (ferrytowych) (rys. 2). Fojedynczy rdzeń służy do za-

Rys. 2 -

Schemat

pamięci

na rdzeniach ferrytowych
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pamiętania

jednej cyfry binarnej, przy czym dodatnie namagnesowanie rdzenia odpowiada zeru, ujemne natomiast jedynce.
Własności fizyczne rdzeni są tak dobrane, że pole magnetyczne
wytworzone przez prąd elektryczny płynący przez jeden z przewodów przewleczonych przez rdzeń jest zbyt słabe aby mogło
zmienić stan namagnesowania tego rdzenia. Jeśli jednak prąd
płynie dwoma przewodami i w dodatku w zgodnych kierunkach, wtedy łączne pole magnetyczne jest już wystarczająco
silne do zmienienia stanu namagnesowania rdzenia. Jeśli na
rys. 2 prąd będzie płynął w oznaczonym strzałkami kierunku
tylko w przewodach zaczernionych wtedy przemagnesowaniu
ulegnie jedynie rdzeń znajdujący się w miejscu ich skrzyżowa
nia (także zaczerniony). Trzeci przewód przechodzący przez
każdy rdzeń służy do odczytywania zapamiętanych informacji.
Pamięć na rdzeniach ferrytowych odznacza się dużym stopniem
niezawodności działania, małymi rozmiarami (średnice rdzeni
magnetycznych są zwykle rzędu 2-3 mm) oraz niewielkim czasem dostępu czyli czasem potrzebnym na przełączenie układów
nagrywająco-czytających. Odczytanie lub nagranie jednego bitu
w pamięci waha się we współcześnie budowanych pamięciach
ferrytowych od 0,2 do kilkunastu mikrosekund (milionowa
część sekundy) w zależności od układów wybierająco-czytają
cych, własności materiałów magnetycznych i rozmiaru geometrycznego.
·
Układ sterowania oraz arytmometr są to skomplikowane
urządzenia złożone z dwustanowych układów lampowych. Obecnie lampy są coraz częściej wypierane przez półprzewodniki
oraz miniaturowe wzmacniacze magnetyczne.
Jako wejścia i wyjścia używa się zwykle perforowaną taśmę
papierową pięcio-, sześcio-, siedmio- lub ośmiokanałową (rysunek 3). Wszelkie informacje, które podaje się maszynie i któ-
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Fragment dziurkowanej
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t a śmy pięciakanałowej

re z maszyny wyprowadza się na zewnątrz są w pewien umowny sposób (o którym będzie mowa w następnej części artykułu)
zakodowane i "zapisane" na dziurkowanej taśmie (analogicznie
jak 'N łączności dalekopisowej). Specjalne urządzenie , tzw. czytnik i perfor8tor (patrz zdjęcia na 3 str. okładki) odpowiednio
"czytają'· tę tasmę (wprowadzanie informacji do maszyny)
i dziurkują (wyprowadzanie informacji na zewnątrz). Szwedz-
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zdjęcia

reprodukujemy

okładce, w ciągu jednej sekundy odpowiednio czytają 1000
i perforują 150 rządków taśmy. Dla porównania warto dodać,
że dalekopisy używane w łączności czytają i perforują taśmę
z szybkością 8 rządków na sekundę. Jako urządzeń wyjściowych
używa się czase!ll ponadto specjalne szybkie drukarki, drukują
(;e do kilkudziesięciu linii na sekundę, przy czym w każdej
linii znajduje się około stu znaków.

I jeszcze kilka słów o szybkościach współczesnych maszyn
cyfrowych. Najpotężniejszą pod tym względem jest ukoń<.:zony
r1iedawno w Anglii ATLAS; w ~iągu sekundy maszyna ta jest
w stanie wykonać około miliona operacji. W Polsce najszybszą
obecnie maszyną jest URAŁ-2 (patrz zdjęcie na 3 str. okładki),
którego przeciętną szybkością jest 6000 operacji na sekundę.
(Warto tu nadmienić, że na maszynie tego typu zainstalowanej
w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wykonywane są między innymi rachunki astronomiczne.)
Najnowsze konstrukcje polskie mają szybkości rzędu kilkuset
operacji na sekundę.

KRONIKA
Jeszcze dwie Supernowe w naszej Galaktyce
Astronom radziecki J. P. P s k o w ski proponuje uznać, że dwa wybuchy gwiazd, uważane dotychczas za wybuchy Nowych: Nowej Strzelca 1928 (V 1585 Sgr) i Nowej 902 r. były w rzeczywistości wybuchami
gwiazd Supernowych.
Nowa Strzelca 1928 r. została odkryta na starych zdjęciach dopiero
w 1955 r. (J. D i s h o n g, D. H o f f l e i t, Astronamical Journal, tom 60,
str. 259). W maksimum blasku jasność Nowej wynosiła tylko 8,m9 (fot.),
toteż wybuch pozostał niezauważony, brak jest jakichkolwiek obserwacji widmowych. Szybkość spadku jasności Nowej, zarejestrowana na
starych fotografiach może świadczyć o tym, że gwiazda była Supernową. W miejscu na niebie, gdzie leży V 1585 Sgr znajduje się źródło nietermicznego promieniowania radiowego oznaczane symbolem MSH 18-25.
W 902 r. kroniki chińskie odnotowal,v pojawienie się na niebie w lutym w gwiazdozbiorze Kasjopei (moment i położenie - oczywiście według dzisiejszej terminologii) " ... gwiazdy gościa, która nie znikla jeszcze w następnym roku." We wskazanym miejscu znajduje się obecnie
radioźródło CTA-1, którego cechy wskazują, że jest pozostalością po
wybuchu Supernowej, której jasność widoma powinna wynosić około
-8m, co odpowiadałoby wrażeniu, jakie wywarła Nowa 902 r. na astronomach chińskich. Jasność widomą wybuchu można określić, ponieważ
na miejscu znajduje się ponadto słaba mgławica - prawdopodobnie
pozostalość po wybuchu której odległość oceniono na podstawie rozmiarów włókien na około 150 parseków.
Pskowski uważa, że wszystkie zebrane dotychczas dane wskazują, że
dwa wspomniane wybuchy były wybuchami Supernowych typu Supernowej Kasjopei B (1572 r.).
(wg Astronomiczeskij Zurnal, tom 40, nr 4, str. 6, 54, 1963 r.)
A. Wróblewski
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Nie

było

Supernowej w

Małej Niedźwiedzicy

Niedawno w Uranii (1963 r., nr 6, str. 174) opisywano odkrycie przez
astronoma radzieckiego W. S a ty w a l d i e w a wybuchu gwiazdy w Malej Niedźwiedzicy w 1956 r. Podobnie jak w wypadku Nowej Strzelca
1928 r. (por. notatkę w tym numerze Uranii) wybuch nie został przez
astronomów zauważony bezpośrednio, lecz odkryty na starych patrolowych zdjęciach nieba. Początkowo sądzono (B. K u k a r ki n), że był to
wybuch Supernowej w odległości 200000-300000 parseków od naszej
Galaktyki, co było interesujące, ponieważ w miejscu tym nie ma żadnej
dostrzegalnej galaktyki.
Nowe dane otrzymane ostatnio niezależnie w obserwatoriach w Sonnebergu (P. A h ner t) i na Mt Falomar (F. Z w i ck y) świadczą jednak
o tym, że omawiane zjawisko było wybuchem normalnej gwiazdy Nowej. Ahnert zbadał spadek jasności gwiazdy na kliszach patrolowych
z okresu III 1956 - VII 1958 stwierdzając, że był on zbyt powolny jak
na gwiazdę Supernową. Do tego samego wniosku doszedł Zwicky, któremu udało się obserwować gwiazdę bezpośrednio za pomocą pięcio
metrowego teleskopu w lutym 1963 r., kiedy jej jasność wynosiła zaledwie 17,m5. Widmo gwiazdy ma silne linie emisyjne wodoru i przypomina widma gwiazd Nowych. Wokół gwiazdy znajduje się gazowa
otoczka ekspandująca z prędkością około 1200 km/sec. Zwicky ocenia
odległość Nowej na 10000 parseków. Byłaby ona, przy takiej odległości,
polożona w halo naszej Galaktyki.
(wg Sky and Telescope, tom 26, nr l, str. 11, 1963 r.)
A. Wróblewski

Wybuchy na

Księżycu?

Przed kilkoma tygodniami prasa doniosła o zaobserwowaniu przez
astronomów amerykańskich nowych wybuchów wulkanicznych na powierzchni Księżyca, podobnych do tego, jaki zaobserwował w okolicy
górki centralnej krateru Alfonsa badacz radziecki M. Kozyrew
w dniu 3 XI 1958 r. Oficjalny komunikat na ten temat jest jednak
na razie bardzo mało mówiący. Z Cyrkularza nr 1847 Centrali Telegramów Międzynarodowej Unii Astronomicznej dowiadujemy się, że dwaj
badacze Gr e e n a c re i B ar r, zatrudnieni przy sporządzaniu map
Księżyca przez Siły Lotnicze USA zaobserwowali w dniu 30 X 1963 r.
niezwykłą zmianę barwy na pomarańczową i czerwoną w dwóch miejscach na powierzchni Księżyca: w kraterze Arystarch (lh55m -2h15m
cz. uniw.) oraz w Dolinie Schrotera (11'50m- 2h10m cz. uniw.).
A. Wróblewski

Telewizyjne obserwacje gwiazd zmiennych
Na stacji obserwacyjnej Obserwatorium Dearborn położonej w Organ
Mountain G. A. Bakos i J. Dunlap wykonali próbę obserwacji zmian
jasności szybkozmiennej gwiazdy RV Ari przy użyciu techniki telewizyjnej. Ekran lampy kineskopowej fotografowano w odstępach 15 minut
na zwykłym filmie 35 mm. Jasność gwiazdy zmiennej wyznaczano następnie mierząc średnicę jej obrazu i obrazów gwiazd porównania.
Gwiazda RV Ari ma amplitudę zmian jasności o,m65 i okres 21t15m
(należy do typu RR Lyr). Porównanie otrzymanych wyników z krzywą
fotoelektryczną jasności wykazało, że średni błąd obserwacji wykonanych opisaną metodą wynosi tylko o,m04.
(wg Astronamical Journal, 68, str. 272, 1963 r.)
A. Wróblewski

'
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Van Biesbroecka

Odkryty przez V a n B i e s b r o e c k a towarzysz gwiazdy BD + 4 °4048
jest jedną z najslabszych (absolutnie) gwiazd. Jasność absolutna tej
gwiazdy wynosi zaledwie + 18,m6, a temperatura barwna tylko 2000°K
(wg Kro n a). Ostatnio S. S. K u m a r przeanalizowal warunki fi zyczne
panujące w tej gwieździe i doszedł do wniosku, że prawdopodobnie
masa gwiazdy jest mniejsza od 0,07 masy Słońca i źródłem energii jest
w takim razie kurczenie się grawitacyjne, nie zaś procesy jądrowe,
które nie mogą zachodzić w stosunkowo niewielkiej temperaturze wnę
trza wynikającej z malej masy gwiazdy. Według Kumara gwiazda Van
Biesbroecka zbliża się szybko do stanu czarnego karła, kiedy przestanie wysyłać światło widzialne ze względu na dalszy spadek temperatury
powierzchniowej.
· (wg Astronamical Journal, 68, str. 283, 1963 r.)
A. Wróblewski

Antymateria w kometach?
Astronom amerykański R. R i c h a r d s o n wysuną l hipotezę, że kometa Schwassmanna-Wachmanna może się składać z antymaterii. Kometa ta, odkryta w 1927 r. przez dwóch astronomów niemieckich, których imię nosi, cechuje się gwałtownymi zmianami jasności oraz pręd
kości i kierunku ruchu. Dziwne te cechy Richardson próbuje wyjaśnić
przyjmując, że w zderzeni,a ch komety z rojami meteorów może nastąpić
anihilacja materii. Możliwe jednak, że wspomniane zjawiska są wynikiem zderzeń komety ze strumieniami plazmy wyrzucanymi przez
Słońce.

(P1·iroda, nr 10, str. 113, 1963 r.)
B. Kuchowicz

Z KORESPONDENCJI
Medal ku czci Heweliusza

Jestem chwilowo w posiadaniu wspaniałego i doskonale zachowanego
medalu, wybitego ku czci polskiego, największego po Koperniku, astronoma Jana Heweliusza. Od lat przeszlo dziesięciu stale prenumeruję
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Uranię; przeszukałem wszystkie zeszyty i nie znalazłem w żadnym odbitki tego medalu, ani też wzmianki o jego wybiciu. Przesyłam przeto
do Redakcji fotografie tego medalu i byłbym bardzo zadowolony, gdyby
je umieszeona w Uranii. Nie wiem kiedy medal zosta1 wybity, ale
spodziewam się, że ktoś z Czytelników znajdzie tę informację.

Ks. Stanislaw Lechowicz -

Medale wybite na

cześć

Sano)<

Heweliusza

Na cześć Jana H e w e l i u s z a wybite zostały dwa medale, z których
jeden wykonał A. Kar l s t e e n, a drugi J. H o h n (rysunki tych medali
opublikowane są w dziele E. Rac z y ń ski e g o pt. "Gabinet medalów
polskich", t. II, Wrocław 1838).*)
Na medalu wykonanym przez Hohna widzimy popiersie Heweliusza,
a na drugiej stronie następujący napis: "Joha.nnes Hevelius l Dantiscan.
consul vet. civitat. l Delicium Regum ac Principum l Astronomarum
Ipse Princeps l In gloriam atque admirationem l Saeculi Patriae orbis l

Anno 1611 die 28 Januarii natus l Rem consiliis publicam juvit l Literariam praecellentibus monument l Auxit l Meritis in utramque illustris. l Splendorem nominis aeternitati l Inseruit l Ipso natali die l Anno
1687 l Denatus" (Jan Heweliusz, gdańszczanin, rajca starego grodu, ulu-

bieniec królów i książąt. Sam był księciem astronomów. Na chwalę
i podziw stulecia, Ojczyźnie i światu urodził się w roku 1611 dnia
28 stycznia. Rzeczy pospolitej pomagał radami, piśmiennictwo znakomitymi dziełami wzbogacił, zasługami wybitnymi na obu światach imię
uwieńczył. Zmarł w sam dzień urodzin 1687 roku).
*) Medal, o którym pisze ks. Lechowicz, to medal Karlsteena (przyp.

red.)
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Pierwsza strona medalu Karlsteena również przedstawia popiersie
Heweliusza oraz napis: "Johannes Hevelius, Dantisca Consul" (Jan Heweliusz, rajca Gdańska), a na odWJ'ocie zaś jest orzeł ulatujący ku promieniom słonecznym i napis: "In summis cernit. acute. l Nat. A. 1611.
Die 28 Jan. l Mort. ipso natali Die l 1687" (Bystro umiał patrzeć na
rzeczy najwyższej wagi. Urodzony w roku 1611. Zmarł 28 stycznia 1687
roku w rocznicę swych urodzin).
St. R. Brzostkiewicz
"Bog pomagay"

W nawiązaniu do artykułu "Notatnika Kopernika w języku polskim"
(Urania, 1963 r., nr 12, str. 344) chciałem zabrać glos. Sprawa ta byla
już wyczerpująco dyskutowana w naukowej literaturze polskiej przed
czterdziestu laty. Powróćmy jednak do niej.
Prof. L. Birkenmajer w dziele swym "Mikolaj Kopernik, część pierw-

sza, studya nad pracami Kopernika oraz materialy biograficzne, Kraków
1900" wymienioną w tytule inwokację niedwuznacznie przypisał nit::
Kopernikowi, lecz H i l d e b ran d o w i F er b er o w i. Hildebrand, brat

biskupa Maurycego Ferbera w latach 1523-1537, zajmował się astrologią. Po wypędzeniu z Gdańska po buncie w 1522 r ., rodzina Ferberów
osiadla w Tczewie. W 1527 r. Hildebrand przeniósł się do Lidzbarka,
w którym rezydował jego brat biskup. Niewątpliwie w tych czasach
szukał kontaktów z Astronomem, tak mu potrzebnym do uprawiania
astrologii.
Hildebrand jako astrolog posiada! dwa kalendarze: "Joh. Regiomont,
Calendarium 1492" oraz "Almanach nova ... per Joannem Stoefflerinum"
(na lata 1519-1531). Po śmiercie Hildebranda w 1530 r. obie książki
przeszły na własność Kopernika. Dalsze ich losy po śmierci Kopernika - to wpis do biblioteki warmińskiej, jak świadczą o tym napisy
na nich naniesione tą samą ręką dla calego księgozbioru Kopernika:
"Liber Bibliothecae Varmiensis" oraz wreszcie wywiezienie przez wojska
szwedzkie w 1626 r . Po kilkudziesięciu latach obie książki znalazły się
w bibliotece uniwersyteckiej w Starej Uppsali, gdzie do dzisiaj są przechowywane.
Obydwa kalendarze roją się od zapisków naniesionych inkaustem na
marginesach. Są to głównie notatki Hildebranda o treści astrologicznej.
Kopernik po otrzymaniu tych książek na własność wpisał do nich wiele
ze swych obserwacji z lat 1497-1537. W większości odnajdujemy je
wyzyskane w "De Revolutionibus".
Bivkenmajer przeanalizowal dokladnie marginalia inkunabułu "Joh.
Regiomont. Calendarium 1492". Nawet mial go wypożyczony do Krakowa. Nas interesuje rok 1505. Na stronicy 521 wymienionej wyżej pracy
Birkenmajer przedrukowal 7 kolejnych notatek Hildebranda z 1505 r.
Piąta z nich wpisana na karcie październikowej kalendarza zawiera
dwa razy tą samą ręką wypisane po polsku "bok pomagay". Tu podamy,
że Hildebrand skończył szkolę katedralną we Włocławku, dlatego też
umiał po polsku.
Do takiego samego, jak Birkenmajer, wniosku co do autorstwa tej
notatki doszedł J. W a s i u ty ń ski ("Kopernik, twórca nowego nieba",
str. 578"). Charakter pisma, zwłaszcza typowa inskrypcja liter "g" oraz
"y" i związek z sąsiednimi marginaliami nie nasuwa żadnej wątpliwości,
że wyszły one spod pióra Hildebranda.
Obie omawiane książki w 1938 r. znajdowały się przez szereg miesięcy w moim prywatnym księgozbiorze, zdeponowane przez Wasiutyń
skiego.
·
Co do posługiwania się przez Kopernika językiem polskim, to sprawa
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nie podlega dyskusji. Uczęszcwł on w Toruniu do szkoły świętojańskiej,
w której języki polski i niemiecki były równouprawnione, potem 3 lata
uczył się w szkole katedralnej we Włocławku, wreszcie przez kilka lat
studiował w Krakowie w Akademii Jagiellońskiej. Wykladano po łacinie,
lecz na codzień używało się języka polskiego. We Fromborku domownikami Kopernika byli: famulus Wojciech S z e b u l ski i chłopiec do
posług H i e r o n i m. Towarzyszyli mu oni w podróżach po Warmii.
Szebulski jako świadek podpisywal nieraz akta nadania chłopom ziemi,
wówczas, gdy Kopernik był administratorem księstwa.
Jan Gadomski

Jeszcze o polskim dopisku Kopernika

W grudniowym numerze Uranii z 1963 r., str. 344-345, Stanisław
R. B r z o s t ki e w i c z zwrócił uwagę, że w dziele "Calendarium magistri Joanis de Monte regio" na marginesie karty październikowej
1505 r. znajdujemy dopisek skreślony prawdopodobnie ręką Mikołaja
K o p er n i k a : bok pomagay. Faksymilę tej karty umieszczono na
trzeciej stronie okładki tegoż numeru Uranii. Fan Brzostkiewicz po
przedstawieniu sprawy dopisku polskiego Kopernika dodaje: "Dobrze
jednak byloby, aby na ten temat wypowiedzieli się specjaliści języka
polskiego, a tacy zapewne znajdują się wśród czlonków naszego Towarzystwa lub czytelników Uranii". Apel ten jest jakby do mnie skierowa-

ny. Z zawodu jestem językoznawcą, profesorem Uniwersytetu Jagielloń
skiego, a równocześnie od wielu lat jestem członkiem Folskiego Towarzystwa Milośników Astronomii i stałym czytelnikiem Uranii. Wobec
wagi wspomnianego dopisku, stanowiącego poważny argument za polskością Kopernika, chcę tej sprawie poświęcić kilka uwag.
Brzostkiewicz słusznie podkreśla, że tak napisalby te słowa każdy
Folak na początku XVI w. Dopisek bok pomagay odpowiada dzisiejszemu pomagaj Boże, a różnice, jakie tu zachodzą, dają się łatwo wyjaśnić.
Najistotniejszą różnicą jest to, że dziś używamy raczej wołacza Boże,
podczas gdy Kopernik użył mianownika Bóg. Otóż takie użycie mianownika w funkcji wołacza, możliwie i dziś (np. Bóg pomagaj), było normalne w staropolszczyźnie. Wystarczy powolać się na wyrazy początko
we naszej najstarszej pieśni Bogurodzica dziewica, które są formami
mianownika. Dziś postawilibyśmy tu formy wołacza Bogurodzico dziewico!
Między dopiskiem bok pomagay a dzisiejszym Bóg pomagaj zachodzą
różnice w pisowni bez znaczenia dla wymowy, a mianowicie użycie
małego b w bok w miejsce dużego, oraz użycie y w pomagay w miejsce
j. W staropolszczyźnie pisano stale bog przez małe b, a głoskę j oznaczano normalnie literą y, co do dziś dnia zachowało się w niektórych
nazwiskach, jak np. Wielowieyski. Fazostają do omówienia dwie różnice
głębsze związane już z wymową. W wyrazie bok
Bóg mamy o a nie

dwie

=

ó i k w miejsce g. O co tu chodzi?
Druga ze wskazanych różnic polega na tym, że Kopernik stosuje tu
pisownię fonetyczną, tj. zgodną z istotną wymową, my zaś piszemy
wedle pisowni etymologicznej opartej na pochodzeniu wyrazów. Spół
głoska p w wyrazie pomagay jest bezdźwięczna, przeto w poprzednim
wyrazie bog końcowe g uległo upodobnieniu do bezpośrednio po nim następującemu p i również wymawiało się bezdźwięcznie, a ubezdźwięcz
nione g daje k. W istocie wszyscy wymawiamy buk pomagaj a piszemy
Bóg ze względu na formę dalszych przypadków Bogu itd., w których
pierwotne g się zachowało. Kopernik pisze k jak on tu wymawiał i jak
wymamiali w jego czasach, a także później aż po dziś dzień, wszyscy
Folacy.
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W wyrazie bok Kopernik pisze o a nie ó. Jest to najzupełniej normalne. Litera ó kreskowane nie była jeszcze w użyciu w początkach
XVI w. i weszła do pisowni znacznie później. W XVI w. w wyrazie
Bóg nie wymawiano jeszcze u lecz o wąskie, zamknięte dość bliskie
normalnemu, otwartemu o. Wskutek tego obie bliskie sobie samogłoski
o otwarte i o zamknięte oznaczano w pierwszej polowie XVI w. literą o.
Jak widzimy, dopisek bok pomagay może uchodzić za typowy przykład polszczyzny z początków XVI w. Pozostaje jeszcze forma stylistyczna zagadnienia. Wyrażenie Bóg pomagaj! jest jeszcze dziś formułą powitalną, niemal obrzędową , którą wita się rolników pracujących w polu.
Jest prawdopodobne, że w tej samej funkcji używano tych wyrazów
w czasach Kopernika, co tłumaczy dlaczego wielki astronom dopisał je
na marginesie studiowanej książki.
Tadeusz Milewski Kraków

NOWOSCI WYDAWNICZE
G . A. G orz a d i a n - "Planietarnyje tumannosti" - Wydawnictwo
Literatury Fizyczno-Matematycznej, Moskwa 1962; str. 392, cena zl 11.70.
Książka ukazala się jako jeden z dalszych tomów serii "Teoretycznych problemów astronomii". Ma ona charakter monografii, która ogranicza się do zestawienia zebranych wyników z dziedziny fizyki i dynamiki mgławic planetarnych. Poszczególne rozdziały poświęcone są
w kolejności: podstawowym danym obserwacyjnym, powstawaniu linii
emisyjnych, rozmiarom i odległościom mgławic planetarnych, temperaturze i gęstości mgławic, ciśnieniu promieniowania mgławic planetarnych , równowadze promieniowania, mgławic z podwójnymi otoczkami,
stalości kształtu gazowych otoczek, polu magnetycznemu w mgławi
cach planetarnych oraz pochodzeniu tych tworów kosmicznych. Przeciętny miłośnik astronomii może z powodzeniem przestudiować rozdziały
l, 2, 3, 4 i 10; powstale rozdziały przeznaczone są dla średnio zaawansowanych.
Uzupełnienie tej książki stanowi bogaty wykaz literatury (207 pozycji) poświęconej problemom związanym z mgławicami planetarnymi
oraz 19 zdjęć różnych mgławic planetarnych.
S. A. Kap l a n - "Fizyka gwiazd" Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1963, seria: Biblioteka Problemów; str. 208, cena
zł

20.-.

Tłumaczenie z języka rosyjskiego. Tytuł oryginału: "Fizika zwiozd''.
Książka napisana jest bardw prostym i w pełni zrozumiałym językiem
dla czytelnika mającego opanowane podstawy fizyki ze szkoły średniej.

Autor mimo nadania książce tytułu "Fizyka gwiazd" nie zajmuje siG
w niej wcale calością fizyki gwiazd, lecz ogranicza się do jednego jej
działu teorii wewnętrznej budowy gwiazd i ewolucji gwiazd. Czytelnik po przeczytaniu tej książki przekona się, że znajomość kursu
fizyki ze szkoły średniej zupełnie wystarczająco pozwala poznać budowę wnętrza gwiazd i prześledzić zarys ewolucji gwiazd. Autor omawia między innymi następujące zagadnienia: parametry charakteryzujące gwiazdy, układy gwiazd, budowę wnętrza gwiazd, transport energii
w gwiazdach, procesy zachodzące we wnętrzach gwiazd, źródła energii
gwiazd, podstawowe modele budowy gwiazd i ewolucję gwiazd. Specjalny rozdział poświęcony jest charakterystyce gazu zdegenerowanego
i budowie wnętrza białych karłów. Część końcowa zawiera krótką historię najważniejszych osiągnięć dotyczących budowy wnętrza gwiazd
i ich ewolucji.
B. Krygier - Bytom.
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
2. II. 1661 r. J. Heweliusz

odkrył kometę.

Na 840 (do 1960 r.) zaobserwowanych zjawisk komet, w Polsce WYkryto dwanaście. Serię otworzył J. H e w e l i u s z, który z 7 komet
w latach 1652-1677 mial na swym koncie aż 6. Odkrycia te datują się
z lat: 1652, 1661, 1664, 1665, 1672 i 1677. Kometę z 1661 r. odszukał dnia
2. II i śledził ją do 20. III. Oto jej później obliczone elementy: przejście
przez perihelium 26. I. 1661 r., perihelium 0,4427 jednostek astronomicznych od Słońca, nachylenie orbity do ekliptyki 33°. Orbita paraboliczna.
Następna seria odkryć komet w Polsce nastąpiła dopiero prawie 250 lat
później w ośrodku astronomicznym Krakowa.
J. Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Luty 1964 r.
Tylko dwie jasne pranety widoczne są w lutym na wieczornym niebie: nad zachodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem Wenus,
a na lewo od niej świeci słabszy, ale także bardzo jasny, Jowisz. Merkury, Mars i Saturn przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Natomiast za pomocą lornetki lub niewielkiej lunety łatwo odnajdziemy Urana w gwiazdozbiorze Lwa, a nad ranem także Neptuna
w gwiazdozbiorze Wagi. Pluton przebywa również w Lwie, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Przy użyciu większych lunet możemy też odnaleźć dwie planetoidy
około 11 wielkości gwiazdowej, w bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych: Thalię w gwiazdozbiorze Woźnicy i Parthenope na granicy
gwiazdozbiorów Bliźniąt i Oriona. W polowie miesiąca obie planetki
zmieniają kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd, zatem zaznaczając na mapie nieba położenia planetoid każdej nocy, wykreślimy
fragmenty pętli, jakie zatoczą one na niebie dla obserwatora z Ziemi.
4<1 Obserwujemy przejście dwóch księżyców Jowisza na tle tarczy
planety. O 17h42m rozpoczyna przejście księżyc 3, a do brzegu tarczy
Jowisza zbliża się także księżyc 2. O 20hl7m księżyc 2 znika na tle
tarczy planety i przez 10 minut w pobliżu Jowisza widzimy tylko dwa
jego księżyce. O 20h27m kończy swoje przejście i ukazuje się księżyc 3,
a księżyc 2 będzie już niewidoczny aż do zachodu Jowisza w Polsce.
5<1 Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Księżyc l znika na tle tarczy planety o 18h4Brn, a jego
cień pojawia się na niej o 19h5Bm. Księżyc l ukaże się znowu na krótko
przed zachodem Jowisza (o 2li,Om).
6<l Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego dwóch księ
życów: to księżyce l i 2 ukryte są za tarczą planety. Obydwa księżyce
pojawią się nagle z cienia planety w odległości równej około polowie
średnicy tarczy Jowisza, z prawej strony (patrząc przez lunetę odwracającą): księżyc l o 19h23m i księżyc 2 o 191143111.
ncl20h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem.
12 11 Wieczorem do brzegu tarczy Jowisza zbliża się księżyc l i rozpoczyna swoje przejście na jej tle o 20h4Bm.
13•1 Obserwujemy początek zakryć dwóch księżyców Jowisza przez
tarczę planety: księżyca 2 o 17h4lm i księżyca l o 18h3rn. Do zachodu
Jowisza księżyce te już nie będą widoczne.
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14<1 W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego księżyce l (przechodzi właśnie przed tarczą planety i jest niewidoczny), natomiast na
tarczy planety widać plamkę cienia tego księżyca. Księżyc l ukończy
swoje przejście i ukaże się o 171130m, a jego cień opuści tarczę Jowisza o 181134m.
15<1 Saturn w złączeniu ze Słońcem. Wieczorem obserwujemy koniec
zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. Księżyc ten ukaże
się spoza prawego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej) o 19hlOm.
16d1411 Złączenie Wenus z Księżycem. Wieczorem obserwujemy obydwa ciała niebieskie nad zachodnim horyzontem.
17d Mars w złączeniu ze Słońcem. O 1011 niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem.
19d Słońce o 16h wstępuje w znak Ryb. Jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 330°.
20ll Obserwujemy początek zakryć dwóch księżyców Jowisza przez
tarczę planety: księżyca l o 20h3m i księżyca 2 o 20h31m.
21<1 Księżyc l Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety.
Księżyc l rozpoczyna swoje przejście o 17hl9m, a jego cień o 18hl9m.
Księżyc l kończy przejście o 19h32m, jego cień o 20h30"'·
22<l Tego wieczora warto obserwować Jowisza. Zaraz po zachodzie
Słońca widać w pobliżu Jowisza tylko jeden jego księżyc. Księżyce
l i 3 ukryte są za tarczą planety, a księżyc 2 przechodzi na tle tarczy,
na której widać także plamkę cienia tego księżyca. O 171140m kończy
przejście na tle tarczy i ukazuje się księżyc 2, a o 17h43m pojawia
się nagle z cienia planety blisko jej prawego brzegu księżyc l. O 191127111
ukazuje się spoza tarczy Jowisza księżyc 3, a plamka cienia ks iężyca 2
właśnie kończy swą wędrówkę po tarczy planety (o 191131m). O 20h48m
księżyc 3 zniknie jeszcze nagle w strefie cienia planety.
281103h niewidoczne zlączenie Saturna z Merkurym, a o 9h złączenie
Wenus z Jowiszem. Wieczorem obserwujemy Wenus i Jowisza blisko
siebie nad zachodnim horyzontem. Obserwując Jowisza przez lunetę
dostrzeżemy początek przejścia l księżyca (o 19h21Jn) i jego cienia
{o 20I115lll) na tle tarczy planety.
29 <1 Tego wieczora w pobliżu Jowisza stwierdzamy brak jego dwóch
księżyców: księżyc l ukryty jest za tarczą planety, a księżyc 2 przechodzi na jej tle i jest niewidoczny. O 191138m księżyc l pojawia się
nagle z cienia planety blisko prawego brzegu jej tarczy, a o 191144111
na tarczy Jowisza pojawia się cień jego 2 księżyca. Sam księżyc 2 koń
czy swoje przejście i ukazuje się o 201127111.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim.
Odległości

bliskich planet

WENUS

MARS

Data
1964

od

l 22

0.724
0.723
0.722
0.721
0.720

j. a.
l
11
21
Jll 2
11

Słońca

l

od Ziemi

od

Słońca l

mlkm j. a. mlkm j. a. mlkm
108.3
108.1
107.9
107.7
107.6

1.260
1.201
1.139
1.074
1.006

188.4
179.6
170.3
160.6
150.4

1.392
1.387
1.384
1.382
1.382

208.1
207 4
206.9
206.6
206.5

od Ziemi
j. a.
2.367
2.369
2.370
2.370
2.370

mln km
353.9
354.2
354.3
354.4
354.3
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PLANETY I PLANETOIDY

Luty 1964 r.

l h czasu

Data

środk.-europ.

1964

l

Warszawa

1h czasu
środk.-europ.

l a l wsch. l zach.

a

l o l wsch. l zach.

a

MERKURY

WENUS

hm
hm
hm
o
-22.1
l. 31 19 08
6 13
13 58
14 21
11. l o 20 04
-21.3
6 24
-18.5
15 03
20 21 07
6 28
III. l
22 12
-13.5
6 24
15 59
Przebywa na niebie zbyt blisko
Słońca. Niewidoczny

hm
23 14
23 57
040
+
l 22 l +

h m
hm
8 44
19 38
8 21
20 09
7 57
20 39
21 09
7 13
pięknym
Jaśnieje
blaskiem nad
zachodnim horyzontem jalw gwiazda Wieczorna (-3.6 wielk. gwiazd.).

20
III. l

21
21
22
22

07
38
09
39

-17.7
-15.2
-12.6
- 9.7

7 42
7 19
6 55
6 30

16 26
16 33
16 39
16 46

o 56
l 02
l 09
117
około

-1.7

-14.3
11.l. 211
10 21 51 1-15.1
22 00
-13.1>
III. l

l

8 40
7 27
6 12

Niewidoczny.

17 54
16 51
l 15 46

lw

l

polud.

Planetoida 23 THALIA

Woźnicy.

+34 42

2112
20 31
+34 54
19 54
+34 55
19 20
+34 48
18 50
+34 36
gwiazd. Widoczna
w gwiazdozbiorze

Planetoldy rozpoznajemy po ich ruchu
nocy okolicy nieba Wt!dlug podanych

o

Iw

połud.

PLUTON

h m
hm
o
15 02.7
-15 25'
6 36
-15 27
518
15 03.5
-15 25
3 59
15 03.4
Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Wagi (około 7.7 wielk.
gwiazd.).

5 57.2
5- 54.6
15
5 56.5
25
6 02.6
III. 6
6 12.4
Około 11 wielk.
przez całą noc

wielkości.

9 G7
10 45
19 34
18 13
7 49
lO 43 l +
9.0
+ 8.81
16 49 l 6 29
10 40
+ 9.3
Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbierze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.).

NEPTU N

l. 26
11. 5

22 15
2146
21 17
20 50

URAN

SATURN

l. 22
11. 11
III. 2

9 29
8 53
8 16
7 42

+4.7
+5.4
+6.1
+69

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb jako jasna gwiazda

Niewidoczny.

21 41

o
6.2
1.1
4.2
9.3

JOWISZ

MARS
l. 31
11. 10

Warszawa

l

wśród
wyżej

h

m

o

s

h

m

2 57
11 22 46
+19 24~2
l 37
11 21 21
+19 39.7
o 17
11 19 32
+19 54.6
Widoczny w gwiazdozbiorze Lwa
tylko przez wielkie teleskopy (14.5
wlelk. gwiazd.).

Planetoida 11 PARTHENOPE
+21 00
21 45
6 31.3
+2124
21 Ol
6 24.9
6 21.5
6 21.0
6 23.5

+2146
20 19
+22 05
19 38
+22 21
19 02
Około 11.5 wielk. gwiazd. Widoczna całą noc na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt l Oriona.
gwiazd,

rysunki z kilku
(epoka 1950.0).

porównując

współrzędnych

SŁOŃCE

Luty 1964 r.

Data

1h czasu
-europ.

Szczecin

środk.

r. emu /

l

a

&

l

m h mi
o
l 31 -13.3 20 50,-17.7
11 10 -14.3 2131 -14.7
20 -14.0 2210-11.4
III l -12.5 22 48- 7.7
11 -10.2 i23 25,- 3.8

Gdańsk

Wrocław

Poznań

Kraków

Warszawa

Rze s zów

Białystok

wsch. / zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach.
h m
7 51
7 33
713
6 50
6 27

l 16h m41
17 00
1720
17 40
17 58

hm
7 37
7 20
7 Ol
6 39
6 16

hm
16 35
16 53
17 12
17 31
17 49

hm
7 33
7 17
6 58
6 38
6 16

hm
16 39
16 56
1715
17 32
17 49

hm hm
7 38 16 20
7 19 16 40
6581701
6 35 17 21
6 10 117 41

hm
7 17
7 02
643
6 24
6 03

hm hm hm
16 30 7 21 16 19
16 47 7 04 16 38
1705 6441657
17 22 6 23 , 17 15
, 17 381 6 00 17 33

h m
7 09
6 54
6 35
6 16
5 55

hm
16 22
16 39
1fi 57
17 14
17 30

hm
7 15
6 57
6 37
6 15
5 52

hm
16 07
16 26:
16 46
17 05
17 23

KSIĘZYC

1h czasu
Data

l
2

3
4
5
6
7
8
9
lO

l

środk . ·europ.

l

1h czasu

Data

środk.·europ.l

l

warszawa

l Data

1h czasu
środk .·europ . l Warszawa

jwsch./ zach.

- a-,--3-lwsch./zach.

hm l
o hm \ hml
lhm l
o lhm , hm
11 29 + 8 6 20 38 9 16 11 11 19 33 -22.7 6 09 14 08
12 20 27 1-21.3 6 49115 15
12 17 + 3.8 21 48 1 9 34
13 2121-18.7 7 21 16 28
13 03 - 1.1 22 58 9 5 l
13 49 - 5.9 lO 08
14 22 14 -15.2 7471745
15 23 06 -10.8 8 09 19 03
14 34 -10.3 006 10 27
1520 -14.3 1141047
16 23 57 - 5.8 8 30 20 21
16 07 -17.7 2 20 11112
17 o48 - 0.4 8492141
16 56 -20.3 3 24 11 43
18 139 + 5.0 9102301
1
17 47 -22.2 4 26 12 22
19 2 321+10.2 932 20 3 27 +14.9 9 571o23
18 391-23.0 5 21 113 10

hm l
o
h m lh m
1121 423 +18.81030 143
22 5 23 +21.5 1112 3 Ol
23 6 23 1+ 22.9 12 07 4 10
24 7 25 + 22.9 13 12 5 09
25 8 25 + 21.4 14 25 1 5 54
26 923 , +18.61543 1 629
27 1017 +14.91700 656
28 1109 +10.4 18 15 7 18
29 11 581+ 5.6 19 281 7 36

a

11

Warszawa

/

&

wsch. / zach. l

a

/

3

l

Fazy

Księżyca:

d

h

I 29 o
Ostatnia kw. II
5 14
Nów
II 13 14
Pierwsza kw. II 20 14
Pelnia
II 27 14
Ostatnia kw. III
611
Pelnia

Księżyca

tarczy

od Ziemi
d

H

l Srednlca

Odll'głość

Najw.
Najm.

c:
~
>
z
>

h

II 6 21 l
II 21 9

29!5
32.3
O>
.,_.
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Kraków - ul. Solskiego 30, III p. Sekretariat: Pon. Sr. Pi. godz. 13-20
Krosno n/W. - ul. Nowotki l I p.
(Jan Winiarski).

Lódź

ul. Traugutta 18, pok. 412
te!. 250-02. Sekretariat: Czw. godz.
17-19.
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a,
te!. 8Q-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. Sekretariat: godz. 16-18.
Ostrowiec Swiętokrzyski - Al. l-go
Maja II p. (Zakładowy Dom Kultury).
Oświęcim ul. Wł. Jagiełły 12. Pokazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7.
Poznań ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat: Wt. Czw. godz. 17-19.
Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206
(Katedra Fizyki Politechniki Szczecińskiej) 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. Sekretariat: Wt. Czw. Sob. godz.
18-21.
Wrocław ul. Piotra Skargi 18a
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32.
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 18-19.

Red. nacz.: A. Wróblewsld. 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. Rudnicki, K. Serkowski,
A. Słowik, A. Woszczylc Wydawca: Polskie TowarzySitwo 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 Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. Wieiopole l - Zam. 2493- Nakład 3.300 egz.
Ark. druk. 2 G-42

URANIA
MIESIĘCZNIK
ROK XXXV

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

MIŁOŚNIKÓW ASTROHOMil

MARZEC 1964
Spis

Hr 3

treści

Włodzimierz
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Kronika: Olbrzymia eksplozja w jądrze
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ILUSTRACJE NA OKLADCE:

Pierwsza strona okładki: Fotografia galaktyki M 82 w świetle wysyłanym przez
atomy wodoru (linia H alfa). Zdjęcie wykonane przez A. S a n d a g e• a za pomocą
pięciemetrowego teleskopu na Mt Palomar
ukazuje potężny strumień materii wyrzucany z jądra galaktyki. Por. notatkę w Kronice o "eksplozji" w galaktyce M 82.
Druga strona okładki: Fotografia galaktyld M 82 w świetle zwyklym. Kreski pokazują kierunek i wielkość polaryzacji świa
tła
galaktyki według pomiarów A. E 1v i u s a w obserwatorium Lowella.
Trzecia strona okładki: Tak będzie wyglądał gigantyczny radioteleskop o średnicy
305 metrów budowany w Arecibo na wyspie
Porto-Rico. Nieruchome zwierciadło jest
umieszczone w wydrążeniu skalnym. POII'.
arty.lo:ul o astronomii radiowej.
Czwarta strona okładki: Australijski mdioteleskop o średnicy 64 m zbudowany
w Parkes, w Nowej P!d. Walii.

O sensacyjnym odkryciu
nowych tworów niebieskichquasigwiazd pisze w swym artykule Prof. dr W. ZONN.
W najbliższym czasie postaramy się zamieścić w Uranii
totografie palomarskie tych
obiektów.
Mgr K. ZIOŁKOWSKI kontynuuje
opis
nowoczesnych
maszyn matematycznych coraz powszechniej stosowanych
we
wszystkich
dziedzinach
nauki
życia.
Ostrzegamy
Czytelników, że ta część artykułu, poświęcona programowaniu, jest dość trudna, ale
warto ją dokladniej przestudiować dla satysfakcji zaznajomienia się ze współczesną
techniką

obliczeniową.

Mgr J. CWIRKO-GODYCKI
rozpoczyna dłuższy przegląd
metod i osiągnięć astronomii
radiowej. W części pierwszej
Czytelnicy znajdą opis radioteleskopów, a części następne
przyniosą wyniki badań radioastronomicznych.
Fotografie na l
niniejszego

2 str.
numeru
przedstawiają galaktykę 111 82,
w której stwierdzono wielką
eksplozję gazów w jądrze. Pisze o tym Mgr B. KUCHOWICZ w Kronice.
okładki

Zarząd Główny PTMA - Kiraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 53&-92 - adres telegr.
PETEEMA Kraków; konto PKO Kiraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedziałki i czwartki do 19, w soboty
od 8-12.
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WLODZIMIERZ ZONN

Warszawa

ODKRYCIE NOWEGO RODZAJU TWOROW
KOSMICZNYCH
astronomów anglosaskich dokonała bard:w
i niewątpliwie brzemiennego w skutki
odkrycia obiektów stanowiących nowy, dotychczas zupełnie nieznany typ tworów kosmicznych; nie są one ani gwiazdami, ani
mgławicami, ani galaktykami w dotychczasowym tych słów
znaczeniu. Są to formacje najjaśniejsze wśród wszystkich dotychczas nam znanych, znacznie jaśniejsze nawet niż galaktyki,
mające jednak od nich znacznie mniejszą masę. Leżą daleko poza
naszą Galaktyką, niektóre w odległości będącej już gra.nicą zasięgu naszych teleskopów, należą więc do świata galaktyk;
lecz składają się- jeżeli nie wyłącznie to głównie - z gazów,
tymczasem galaktyki, jak wiemy, składają 'się głównie z gwiazd.
Historia tego odkrycia - będąca pięknym przykładem współ
pracy radioastronomów i astronomów w zwykłym tego słowa
znaczeniu - dome wyjaśni nam jego sens i znaczenie. Dlat•ego
ją tu podajemy.
Obserwacje radioastronomiczne dają nam wprawdzie moż
liwość wyznaczenia położenia danego radiożródła na niebie,
jednak dokładność tego wyznaczoenia jest na ogól niska; nie
zawsze więc udaje nam się zidentyfikować dane źródło z odpowiednią galaktyką, lub mgławicą, których obrazy otrzymujemy na zdjęciu fotograficznym (wykonanym przez odpowiednio silny teleskop). Mamy więc wiele źródeł niezidentyfilmwanych, lub zidentyfikowanych mylnie. Do nich też należało pięć
źródeł zaobserwowanych przed kilku laty przez grtl{pę asLronomów z Cambr1dge (Anglia) i umieszc~onych w ich słynnym
katalogu radioźródeł, pod odpowiednimi numerami (których nie
uważam za potrzebne tutaj podawać). Ponieważ normalne gwia:z.dy wysyłają bardzo niewiele promieniowania radiowego (czy li
promieniowania o długości fali rzędu centymetrów lub metrów),
a w miejscu tych radioźródeł żadnych jaśniejszych gwiazd nie
wykryto, powstało przekonanie, re są nimi bądź galaktyki, bądź
mgŁawice znajdujące się w naszej Gal·a ktyce.
Wykonano wtedy kilka :z;djęć odpowiednich okolic nieba prrez
największy, 5 metrowy teleskop w Obserwatorium na Mount
Palomar; odkryto wtedy w miejscach odpOIWiedntch obiekty
o wyglądzie g w i a z d (i dlatego nazwano te pięć radioźródeł
obiektami ąuasigwiazdowymi). Ich identyfikacja nle nastręczała

N iedawno grupa
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wątpliwości między innymi dlatego, że udało się radioastronomom ustalić bardzo dokŁadnie ich położenie dzięki obserwacjom
ich zakryć przez Księżyc. Mamy możność ba11d:w dokładnego
określenia momentu czasu, kiedy takie zakrycie następuje, a zatem możemy wyznaczyć dokładnie także położenie zakrywanego
obiektu (jeśli oczywiście dobrze znamy rtliCh Księżyca na niebie).
Astmnomewie nie chcieli jednak pogodzić się z myślą, że
są to gwiazdy, między innymi dlatego, że to by przeczyło
wszystkim istniejącym teoriom o budowie gwiazd i wynikają
cym z tych teorii możliwościom wysyłania tak obfiLego promieniowania radiowego. Wtedy zaczęto próbować sfotografować
widmatych"quasigwiazd". J.L. Greestein i G. Munch
uzyskali pierwsze widmo (po siedmiogodzinnej ekspozycji)
i przelmnali się . że składa się ono głównie z j a s n y c h linii,
co wskazywało, że badany twór jest obiektem złożonym z silnie roz1 z,edzonych gazów; jest zatem czymś w rodzaju mgławic
gaZJowych występujących często wewnątrz naszej Galaktyki,
mającym jednak rozmiary znacznie przewyższające przeciętne
mgławice, zbliżone do rozmiarów przeciętnej galaktyki. Wykryto przy tym znaczne przesunięcie wszystkich linii ku czerwieni, tak jak to obserwujemy we wszystkich galaktykach. Na
tej podstawie wyznaczano odległości każdego z tych pięciu badanych obiektów, z tego zaś, znając jasność obserwowaną, dało
się wyznaczyć to co astronom nazywa jasnością absolutną, a co
w przekładzie na zwykły język oznacza ilość energii promienistej wysyłanej przez dane ciało. Okazalo się wtedy, że owe
"quasigwiazdy" świecą 100 razy silniej niż cała nasza Galaktyka! Tymczasem ich rozmiary są znacznie- 50 do 100 razymniejsze niż rozmiary przeciętnej galaktyki. Również ich masy,
oszacowane na podstawie znajomości mechanizmu promi·eniowania radiowego i widzialnego w gazach zjonizowanych, są
bardzo nieznaczne, kilkadziesiąt, może nawet kilkaset razv
mniejsze od masy przeciętnej galaktyki. Natomiast mu~zą
w nich panować niezwykle wysokie temperatury, około 10 000
stopni lub jeszcze wyższe.
Odkryto też, że jedna z owych "quasigwiazd" wykazuje wyraźne wahania jasności, odbywające się w sposób dość nieregularny, z amplitudą wynoszącą około 3Qt3/o światła wysyłanego.
Ta sprawa pozostaje kompletną zagadką. Znamy wprawdzie
mechanizmy wywołujące zmienność jasności pojedynczych
gwiazd, żaden jednak z nich nie moie być odpowiedzialny za
zmienność olbrzymiego skupienia materii o rozmiarach zbliżo
nych do rozmiarów galaktyki. Musi to być j e d e n mecha-
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nizm, inaczej bowiem zmienności wielu obszarów będą się wzajemnie "znosHy" jak w każdym zjawisku statystycznym, gdzie
się "sumuje" niezależne od siebie fluktuacje jakiejś wielkości.
Z drugiej jednak strony nie sposób wyobrazić sobie jakiegoś
jednego procesu, który wywoływał by jednoczesne zmiany
w całym tworze o rozmiarach kilku tysięcy lat świetlnych, chociażby dlatego, re wszelkie impulsy, czy mechaniczne, czy
świetlne nie mogą wędrować szybciej, niż prędkość światła. Na
to by jedna część owej "quasigwiazdy" przekazała jakiś impuls
części innej trzeba wielu tysięcy lat!
Odkrycie owo zawiera wiele jeszcze innych zagadek, które
mają charakter bardziej szczegółowy i "zawodowy", i dlatego
o nich tu nie mówimy.
Spójrzn1y jeszcze nań od strony spraw kosmologii. Odkryte
" quasigwiazdy", które słuszniej było by nazwać galaktykami
gazowymi., są niewątpliwie formą krótkotrwałą. Swiadczy o tym
ich niezmiernie wysoka wydajność energii na jednostkę masy,
w wyniku czego proces promieniowania takiej galaktyki w tym
" tempie" nie może potrwać długo, najwyżej kilka milionów lat.
Zważywszy, że Ziemia liczy sobie kilka miliardów lat, ów milion jest okresem czasu niezmiernie krótkim w skali oczywiście
zdarzeń kosmicznych. O krótkotrwałości życia tego typu tworów kosmicznych świadczy też i to, że odkryto ich zaledwie
kilka na kilka miliardów znanych nam w naszym otoczeniu
galaktyk. Prawdopodobieństwo odkrycia czegoś w przestrzeni
jest przecież proporcjonalne do czasu życia danego typu obiektów. Znaczy to, że w przestrzeni międzygalaktycznej w tej
chwili rodzą się jakieś nowe niezmiernie szybko ewoluujące
twory, które wkrótce już zamienią się w co innego (czego my
nie znamy); może to będą pojedyncze galaktyki o bardzo małej
masie, co wydaje się w tej chwili najprawdopodobniejsze. ,
Znamy bowiem, obok galaktyk normalnych typu naszej Galaktyki, wiele galaktyk karłowatych, o których jednak nie wiele
się wie i mówi dlatego, że ze względu na swoją niską jasność
są one na ogół trudne do wykrycia. Kto wie, czy te właśnie
galaktyki nie stanowią typowego zaludnienia wszechświata, nie
galaktyki, które dziś traktujemy jako normalne, bo znamy ich
kilka miliardów wtedy, gdy galaktyk karłowatych znamy tylko
kilka?
Tak czy inaczej, przedstawione tu odkrycie jest jeszcze jednym i może najsilniejszym argumentem przeciwko hipotezie
o "narodzinach" wszechświata, którą tu pokrótce streszczę.
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W latach dwudziestych naszego stulecia powstało kilka hipotez,
które obecnie obserwowane zjawisko "ucieczki" galaktyk
i wiele innych traktowały jako ciąg dalszy pewnego wyjątko
wego zdarzenia, wybuchu pierwotnego wszechświata zredukowanego do rozmiarów jednej jakiejś "nadgwiazdy", czy "ją
dra pierwotnego". W tym względzie wszystkie te hipotezy się
zgadzały ze sobą i dlatego objęto je wspólną nazwą "ewolucyjne". Bo wynikało z nich, że obecnie świat również ewoluuje,
jednak w sposób jednokierunkowy i nieodwracalny (w tym
sensie, w jakim tego słowa używają lekarze). Mówiąc w skrócie,
wszystko w nim się "strzeje" i niemożliwe jest powstawanie
nowych, dużych obiektów kosmicznych, ponieważ pierwotnie
dość gęsta materia, wypełniająca wszechświat (w chwili "narodzin"), obecnie stała się niezmiernie rzadka. I że końcowym
etapem ewolucji wszechświata musi być fizyko-chemiczna
śmierć; ustanie wszelkich procesów i przemian.
Przedstawione tu odkrycie jest oczywiście zaprzeczeniem
tych hipotez . .Jeśli więc ryzykować w dalszym ciągu porównań
z życiem ludzkim, słuszniejsze było by stwierdzenie, wynikające
z tych odkryć, że wszechświat rodzi się każdego dnia i każdego
dnia umiera. Parniętajmy jednak, że wszelkie porównania są
straszliwie niebezpieczne; ale trudno bez nich się obejść.
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

W ar s z a w a

ASTRONOMIA Rt\DIOW A (I)

punkty rozsiane na firmamencie
S,wietlne
gwiazdy. Nigdy nie widzimy ich tarcz.

niebieskim - to
tak odlegle, że
do mieszkańców Ziemi dociera zaledwie ich nikle światło. Jeżeli ktoś sądzi, że astronomowie, przez ogromne teleskopy potrafią zobaczyć więcej -na przykład tarcze gwiaz.d, jest w błę
dzie. Nikły promyczek światła jest jedynym łącznikiem z tymi
odległymi ciałami, a widziane w teleskopie gwiazdy, są zawsze
punktami świetlnymi. Astronomowie wymyślili cały szereg
metod, które pozwoliły rozszyfrować tę znikomą, wydawałoby
się, ilość informacji przychodzącą z Kosmosu. Analiza widmowa,
badanie polaryzacji, czy interferencji - dały nam te wszystkie
wiadomości o gwiazdach, które posiadamy. Światło widzialne,
którego analizą zajmuje się asti"onomia w sensie klasycznym,
stanowi bardzo niewielki wycinek widma fal elektromagnetycznych. Powyższą sytuację ilustruje rys. l.
Jako wiadomo, światło widzialne z jednej strony ogranicza
dziedzina fal nadfioletowych - niedostępnych dla oka, a z druSą
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giej, równie niewidzialna dziedzina podcz,erwieni. I wprawdzie
obie
niewidzialne części widma, jednak dla obserwacji astronomicznych są one praktycznie niedostępne. Przyczyną tego utrudnie~
nia jest nasza atmosfera. Zawarta w niej ilość ozonu (Oa), slwtecznie ekranuje nadchodzące od gwiazd promieniowanie nad-

można skonstruować u.roządzenia pozwalające rejestrować

R

Rys. l. Widmo fal elektromagnetycznych z ukazaniem przezroczystości
atmosfery ziemskiej dla różnych ich długości: y -promienie y, X - promienie Roentgena, UV - ultrafiolet, V - światło widzialne, IR - podczerwień, R promienio.w anie radiowe; skala przeZII."oczystości: O całkowita nieprzezroczystość, l całkowita rprzez.roczystość.

fioletowe, a para wodna stanowi parawan nieprzepuszczający
podczerwieni. Zasłona z pary wodnej, ekranuje promieniowanie
elektromagnetyczne przychodzące z Kosmosu do długości fali,
równej l centymetrowi. Fale dłuższe docierają znowu do Ziemi.
I dopiero, począwszy od długości około 30 m, znowu są pochłaniane, bądź odbijane od naszej atmosfery. Ten przedział
fal, od l cm - do 30 m, przepuszczalny przez naszą atmosferę,
a 100 000 razy szerszy od przedziału optycznego - jest dzi~
dziną badań radioastronomii.
Przyrządy pozwalające uchwycić i mierzyć promieniowanie
radiowe z Kosmosu nazwano - radioteleskopami. Ze zwykłymi
teleskopami optycznymi łączy je wspólna idea (badanie pr~
mieniawania przychodzącego z Wszechświata), oraz schemat
urządzenia. A mianowicie: w teleskopie optycznym, światło
gwiazd - zbierane np. za pomocą zwierciadła - ogniskowane
jest na odbiorniku promieniowania, np. kliszy fotograficznej.
W radioteleskopie fale elektromagnetyczne trafiają na antenę,
bądź metaJowe zwierciadło i ogniskowane są na odbiorniku,
którym może być mała antena. Od anteny ogniskowej, energia
odprowadzana jest falowodami do specjalnego odbiornika, o którym szczegółowo opowiemy dalej.
Skomplikowane układy anten stosowane w radioteleskopach,
wykonuje się często z tzw. dipoli półfalowych. Dipol półfalowy
jest metalowym prętem o długości równej polowie odbieranej
fali, co pociąga za sobą fakt, że jest on zawsze nastawiony na
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odbiór ściśle określonej długości fali. Chcąc za pomocą takiej
anteny odbierać inne długości fali - musimy zmienić dipole.
W wypadku, gdy jedna antena skŁada się z szeregu dipoli,
musimy dbać o to, aby przychodzące do odbiornika impulsy
prądu elektrY'cznego dochodziły w jednakowej fazie. Takie anteny nazywamy współfazowymi. Aby takie urządzenie działało
poprawnie, wszystkie wymiary muszą być ściśle obliczone:
a więc ważna jest nie tylko jednakowa długość dipoli, ale i odległość między nimi powinna wynosić pól fali, a ·i długość
przewodów od dipoli do odbiornika gra tu istotną rolę. Dopiero
ścisłe skoordynowanie tych wszystkich parametrów może zapewnić dobry i poprawny odbiór sygnału. PowierZichnia płaskiej
wieioclipolowej anteny jest jej wielkością charakterystyczną.
Zarówno zmniejszenie jak i zwiększ,enie optymalnej, dla danej
długości fali , ilości dipoli pogorszy jakość anteny.
Przychodzą, ce do anteny promieniowanie z Komosu ma na
ogół widmo ciągle, to znaczy, do anteny docierają jednocześnie
fale o różnych długościach i różnych fazach. W radiotechnice
nazywamy takie promieniowanie szumem. Nazwa ta pochodzi
stąd, że gdy;byśmy na wyjściu odbiornika umieścili g1ośnik usłyszelibyśmy właśnie ,s zum.
Składowa elektryczna pola fal radiowych powoduje w clipor
lach pólfalowych drgania elektrY'czne. Energia tych drgań, ze
wszystkich dipoli zbiera się w jednym kanale, którym jest
zazwyczaj dobrze izolowany kabel. Energia ta, prrenoszona kablem, dociera do odbiornika. Jeżeli oporność wejściowa odbiornika jest równa oporności falowej anteny, to maksymalna
moc uchwycona przez antenę dotrze na wejście tego urzą
dzenia.
Dla fal krótkich (centymetrowych i decymetrowych), zamiast anten wielodipolowych) stosuje się metalowe zwierdadla
paraboliczne. W ognisku zwierciadła znajduje się antena odbiorcza, która połączona jest z odbiornikiem falowodem to
znaczy drążoną rurą o odpowiednim kształcie i rozmiarze.
Zwierciadło paraboliczne skupia fale radiowe nie w punkde, ale
na pewnej prrestrzeni, tworząc tzw. plamę ogniskową, za powstanie której odpowiedzialne jest zjawis~o dyfrakcji. Przychodzące do zwierciadła promieniowanie wytwarza na metalicznej powierz,c hni prądy elektryczne. Prądy te zmieniające się
w czasie powodują wysłanie "odbitych" fal elektromagnetycznych rozchodzących się we wszystkich kierunkach. Fale te interferują wzajemnie, a w ognisku teleskopu panują takie
warunki, że wszystkie dochodzące tu drgania są w jednakowej
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fazie. Wystąpi tu więc "wzmocnienie". Ale łatwo wyobrazić
sobie, że podobne zjawisko wystąpi także i w pobliżu ogniska,
w pewnej ściśle określonej od niego odległości i to właśnie
będzie powodem powstania plamy ogniskowej. Ponieważ dłu
gość fal radiowych jest odpowiednio duża, duża też będzie
"plama ogniskowa".
Zjawisko dyfrakcji ogranicza tzw. z!dolność rozdzielczą radio~
teleskopu. Otóż, gdyby w polu widzenia ukazały się dwa obiekty
w pewnej odległości kątowej od siebie, to radioteleskop zbiera
promieniowanie w dwu plamach. O ile nie będą one zachodziły
na siebie - "zobaczymy" dwa ciała, gdy jednak ich odległość
kątowa będzie zbyt mała, obraz zleje się w jeden obiekt. Wyrażenie określające zdolność rozdzielczą anteny jest następu
jące:

A
gdz1e: 0 =D

gdzie: 0
AD -

zdolność
długość

rozdzielcza,
fali,

średnica zwierciadła.

Ze zdolnością rozdzielczą związana jest ściśle tzw. kierunk~
waść anteny, określająca, że moc odbieranego sygnały będzie
największa w wypadku, gdy obiekt leży na osi radioteleskopu.
Wykres kierunkowości anteny ilustruje rys. 2.
l

\

'

\

Rys. Charakterystyka kierunkowa
anteny kierunkowej. Widać listek
główny i listki boczne. Kierunkowość anteny określa kąt e równy
padwojonnemu kątowi pomiędzy
kierunkiem maksymalnej czulości
anteny, a kierunkiem, dla którego
czulość ta spada do polowy.

Cechą charakterystyczną wykresu kierunkowości anteny jest
istnienie tzw. listka głównego, określonego kątem kierunkowości anteny. Na rys. 2 widzimy również listki boczne, powstające
na skutek dyfrakcji. O ich istnieniu radioastronom musi dobrze
pamiętać przy obserwacji. Może się bowiem zdarzyć, że przed
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listkiem głównym nie będzie żadnego źródła promieniowania,
a będzie ono np. w kierunku któregoś z listków bocznych.
Wtedy antena zarejestruje promieniowanie a astrx>nom może
sądzić, że jest to słaby obiekt leżący w kierunku listka głów
nego. Przy obecnie istniejących radio-mapach nieba efekt ten
nie jest już tak groźny, ale w czasie prac pionierskich wypadki
omylek niejednokrotnie się zdarzały.
Zdolność rozdzielcza radioteleskopu jest bardw niewielka
i jedynie w nielicznych przypadkach wynosi mniej niż l 0 • W porównaniu z metodami optycznymi wypada to niesłychanie
nieefektownie, bowiem mały teleskop optyczny o średnicy
20 cm, ma zdolność rozdzielczą około 0".1 luku. Wydawałoby
się zatem, ż.e już nawet obserwacja Słońca staje się niemożliwa
za pomocą radioteleskopu, skoro Słońce ma średnicę 0°5, a zdolność rozdzielcza wynosi l o.
Można przypuszczać, że dla zwiększenia zdolności rozdzielczej
wystarczy zwiększyć średnicę parabolicznego lustra. Tak też
jest w istocie. Jednak musimy pamiętać, że przy falach ra,d iowych, których długości są bard:z;o znaczne (od l cm - 30 m),
rozmiary teleslmpów będą ogromne, nie rzadko o kilkudziesię
ciu metrach średnicy. Łatwo więc wyobrazić sobie koszt takiej
ogromnej paraboloidy-anteny. Przy tak ogromnych lustrach
istotną I"Olę odgrywa ciężar całej konstrukcji. Nie trudno wyobrazić sobie jak masywną i skomplikowaną należy wykonać
budowę, aby lustro pod własnym ciężarem nie uległo odkształ
ceniom i aby jego powierzchnia zachowała kształt paraboloidy.
Z pomocą inżynierom-konstruktorom przychodzi tu pewna
własność luster i fal radiowych. Okazuje się, · że aby lustro
-~oprawnie ogniskowało padające na nie promienie, jego powierzchnia nie powinna odbiegać od idealnej paraboloidy na
więcej niż 0.1 długości fali. Przy budowie teleskopu optycznego
jest to nie lada kłopot, gdyż tam nierówności nie powinny
przekraczać 0.05 mikrona. Jednak dla fal radiowych, np. o dłu
gości 10 m, te odchylenia mogą dochodzić do l metra. I tak na
przykład 65 m teleskop radiowy w Anglii ma zwierciadło zbudowane z drutów rozpootartych na slupach o ogromnych
"okach", które jednak nie przeszkadzają w poprawnym ogniskowaniu promieniowania.
Przeważnie dążeniem konStruktorów jest budowanie paraboloid o bardziej dokładnych powier:z;chniach, gdyż tak wykonane lustro pozwala pracować na różnych długościach fali,
o ile w ognisku będziemy zmieniali odpowiednie dipole połą
czone z odpowiednimi dla danej fali odbiornikami.
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Ogromne rozmiary i ciężar anten paralbolicznych dochodzący
tysięcy ton, stwarzają poważny problem przy poruszaniu
taką machiną. Stąd też znaczna ilość anten jest nieruchoma, na
stale ustawiona w jednym kierunku. Badane obiekty przechodzą w polu widzenia radiatel~kopu na skutek obrotu Ziemi
wokół osi. Do największJ7tch lUJSter parabolicznych należy 300 m
teleskop :zmajdujący się w USA i pracujący na fali 21-66 cm.
Często dla wygody obserwatora montuje się te ogromne lustra
w układzie horyzontalnym, który umożliwia śledzenie badanego obiektu. Taki montaż ma np. radioteleskop w J ordell
Bank w Anglii, o średnicy 76 m, oraz budowana obecnie w USA
(stan Wirginia) paraboloida o średnicy 183 m. Ciężar tej kolosalnej ~onstrukcji wynosi przesz~o 20 000 ton. Koszt tego
urządzenia szacowany jest na 80 milionów dolarów. Ciekawy
radioteleskop zbudowano ostatnio w Australii. Jego paraboliczne lustro ma średnicę 64 m, a montaż urządzenia jest paralaktyczny. Dokładność powierz;chni pozwa1a na obserwacje
fali o długości 10 cm, a partie centralne na obserwacje w falach 3 cm. W ognisku telesroopu, do którego prowadzą szybkobieżne windy, umieszczono szereg wymiennych dipoli pozwalających na pracę w róimyeh długościach fali. Dodatkowym
udogodnieniem jest umieszczony w osi optycznej mdioteleskopu, teleskop optyczmy. Oczekuje się, że radioteleskop ten
będzie pracować na fali 21 cm, niezwykile interesującej astronomów. Koszt teleskopu szecowany jest na 10 miliOII1Ów NF.
Mimo wielkich udogodnień wolność rozdzielcm takich anten
po:zJostaje nieduża. Aby ,rozwiązać tę niezwykle kŁopotliwą
sprawę korzysta się z urządzeń opartych na zjawisku interferencji.
do

Rys. 3. Interferometr dwuantenowy (schematycmie). I, II - antena I i II, b - baza (odległość między am.tenami), L\ ró~ica dróg promieni dobiegających do an. teny I i II
W)"obraźmy sobie, że mamy dwie identyczne antelny
jące na jednakowej długości fali. Energię od obu anten

pracudopro-
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wadzamy na weJSCle odbiornika. Schemat takiego urządzeni&
przedstawia rys. 3.
Natężenie pola elektromagnetycznego przychodzącego Od paraboloid będzie dla obu anten przesunięte w fazie. Jeżelri róż
nica faz wyniesie 0° - natężenia będą się dodawać, gdy faza
będzie 180° nastąpi wygaszenie. Na wejściu odbiornika zajdzie więc interferencja. Charakterystyka anteny będzie teraz
wielolistkowa, oo ilustruje rys. 4.

Rys. 4. Charakterystyka kierunkowa radiointerferometru

Liczba listków zależna będzie od odległości między obu antenami. Im większa będzie ta odległość, tym więcej wystąpi listków i tym będą one węższe, tym większa będzie zdolność rozdzielcza anteny. Przy długości fali 2 m i odległości anten
600 m, szerokość listków będzie około 10'. Wykres przejścia
obiektu mdiowego w polu widzienia interferometru pokazano
na rys. 5.

I

Rys. 5. Zapis przejścia radioźródla przez pole widzenia radiointerferometru (schematycznie); I - natężenie sygnalu, t - czas
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Met'l.lda interferencyjna pozwala wykonywać pomiary obiektów o małych rozmiarach kątowych i badać rozmaite szczegóły
większych obiekt0w, takich np.
jak obiekty występujące
w Drodze Mlec'..mej.
Ciekawym rozwiązaniem interferometru jest tzw. interferometr morski, który dysponuje tylko jedną anteną, a interferencja zachodzi pomiędzy wiązką padającą bezpośrednio do anteny i odbitą od powierzchni morza, jak widzimy to na rys. 6.
1

Rys. 6. Inter.fevornetr "morski" (schematycznie); A - antena ,L - ląd, M - morze,
h - wysokość anteny wzglę
dem poziomu morza, l - promień bezpośredni, 2 promień odbity od powierzchni
morza, !';. - różnica dróg promieni l i 2

Istnieją również bardziej skomplikowane układy zbierające
promieniowanie większej ilości luster. Taki 32 antenowy interferometr istnieje np. w Australii. Sklada się on z 32 zwierciadeł
ustawionych w linii o długości 200 m i pracuje na fali 21 cm.
Jego zdolność rozdzielcza wynosi okoŁo 3'. Różnych typów anten
można by tu wymienić niezmiernie dużo, jednak najważniejsze
z nich zostały pokazane i w dalszym ciągu zajmiemy się teraz
losem sygnału od anteny do odbiornika. Jak już wspominaliśmy,
przychodzące fale radiowe mają widmo ciągłe i występują '
w odbiorniku jako szumy. Ten szumowy charakter promieniowania stanowi poważny kłopot przy odbiorze fal, gdyż trudno
np. odróżnić szum kosmiczny od tego, który powstaje w samym urządzeniu odbiorczym. Często nawet zdarza się, że szum
kosmiczny jest znacznie słabszy niż szumy własne aparatury.
~asadniczym zadaniem odbiornika jest więc wzmocnienie i detekcja przychodzących sygnałów, jak też przygotowanie sygnału
do zapisu. Ka:lldy odbiornik radiowy wzmacnia jedynie wąski
przedział widma (w radioastronomii: 4-5 MHz). W ten sposób
niejako filtruje nam przychodzący sygnał, wycinając z jego
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widma dowolnie wąsld przedział. Również antena działa jak
filtr, przyjmując określoną długość fali. Głównym filtrem pozostaje odbiornik. Radioteleskop staje się więc urządzeniem
przepuszczającym tylko określoną dugość fali. Po wzmocnieniu
i detekcji przychodzącego do anteny pl'Omieniowania zostaje ono
przekazane do urządzenia 1,ejestrującego, np. pisaka. Ponieważ
moc szumów własnych urząd:renia odbiorczego, wynikająca
z ruchów cieplnych elektronów w przewodnikach, jest znaczna,
stosuje się specjalne urządzenia eliminujące te zakłócenia. Są
to tzw. układy kompensujące, których rola polega na tym, aby
dostarczyć napięcia o przeciwnym kierunku do szumów odbiornika i przez dodanie tych napięć wyeliminować je z zapisu.
W taldm wypadku rejestrowany będzie jedynie sygnał trafiający do anteny. W ten sposób możemy stosować najczulsze ze
znanych rejestratorów i odczytać słabe sygnały kosmiczne.
W praktyce jednak czułość takich odbiorników okazuje się dzi~
sięciokrotnie niższa niż przewidywano teoretycznie. Przyczyna
tej różnicy tkwi w niedokładnościach metody kompensacyjnej.
Aby podnieść czulość odbiornika stosuje się tzw. metodę radiometru. Polega ona na tym, że na drodze sygnału idącego od
anteny daje się specjalny przełącznik, który z częstością np. 30
razy na sekundę przekazuje do odbiornika naprzemian sygnał
z anteny i sygnał ze specjalnego generatora o mocy szumów
równej mocy szumów własnych anteny. Tak modulowany sygnał anteny daje się dużo lepiej oddzielić od szumów aparatury,
a przez to zwiększyć jej czułość.
Urządzeniem pozwalającym niezwykle podnieść czułość odbioru kosmicznych sygnałów- jest MASER (Microwave Am. plification by Stimulated Emission of Radiation). Po raz pierwszy został on zastosowany w radioastronomii w roku 1959.
Odkrywcy masera nie s1Jarali się zajmować schematami elektrycznymi, pozwalającymi ulepszyć odbiór, ale wykorzystali
tu pewne własności materii. Okazało się mianowicie, że pewne
kryształy np. rubin z domieszkami jonów chromu, umieszczone
w polu magnetycznym i pobudzane ściśle olcreślonym promieniowaniem mają własności wzmacniające. Omijam tu ścisłe
wyjaśnienie zjawiska wzmocnienia masera, gdyż znajdzie je
czytelnik w podanej na końcu literaturze. Urządzenie zawierające maser umieszcza się w ognisku radioteleskopu. Aby obniżyć temperaturę szumów własnych maser zanurza się zwykle
w naczyniu z ciekłym helem o temperaturze 1.0°K. Urządzenia
mas.erowe pozwalają zmniejszyć szumy własne odbiornika
o około 16 razy w stosunku do urządzeń klasycznych budowa-
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nych na lampach. Korzyści wynikające z zastosowania masera,
przy odbiorze sygnaJ:ów od obiektu promieniującego radiowo pokazuje rys. 7.
a)

I

t

1

Rys. 7. Zapis sygnału odebranego podczas przejścia silnego radiCY.lró<Ya prze?. pole widzenia anteny; a) z zastosowaniem masera, b) przy uży
ciu zwykłego odbiornika. Na rys. 7 a wyraźnie widać 2llllniejszenie fluktoacji wywołanych przez srumy własne odbiornika

Wysoka oena ur-ządzeń maserowych, oraz wąskie pasmo przepuszczania są powodem, że tego typu wzmacn.iacze nie są
w radioastronomii tak często stosowane, jakby się to na pierwszy rzut oka zdawało. Stosuje się coraz Slzerzej tzw. wzmacniacze parametr~czne, których własności poznano barrlzo niedawno, bo zaled·w ie w 1950 r. Elementem wzmacniającym jest tu
zmienna pojemność, która nie wprowadm szumów własnycH.
I wprawdzie uzyskane zmniejszenie szumów własnych we
wzmacnia,cZ<<ch parametrycznych jest zaledwie dziesięciokrot
nie niższe niż w zwykl~h odbiornikach, przyszliość leży jednak
przed tymi właśnie urządzeniami.
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ELEKTRONICZNE MASZYNY MATEMATYCZNEASTRONOMII (Część II)

WSPOŁCZESNE NARZĘDZIA

III. Programowanie maszyn cyfrowych
ednym z podstawowych terminów związanych z elektronicznymi maszynami ma,t ematy;cznymi jest "p r o g ram". N ależy go rozumieć jako ?.Jbiór informacji: co rn.ruszyna ma robić,
w jakiej kolejności i na jakim materia!le liczbowym. Pon.adto
programem w nieco wę:llszym ,ale powszechnie przez specjalistów używanym znaczeniu, nazwiemy taki ZJbiór informacji,
który ułożony jest w pewien umowny, ale ściśle określony dla
danej maszyny sposób. O sposobie tym mówi się często jako
o pewnym specjalnym języku, za pomocą którego można porozumiewać się z daną maszyną. Jeśli język ten może być bezpośrednio "zrozumiany" przez maszynę, to nazywamy go k od e m w e w n ę t r z n y m maszyny. Jeśli natom.ilast maszyna
dla "zrozumienia" języka wymaga pewnego specjalnego programu zwanego translatorem, wówczas nazywa się on kodem
zewnętrznym lub a u t o k o d e m. Zadaniem translatora jest
więc "przetłumaczenie" czyli translacja autokodu na kod wewnętrzny zrozumiały bezpośrednio przez ma:szynę. U życie do
układania progr:amów języków z;ewnętrznych czyli aurokodów
jest rezultatem dążności do jaknajwiększego uproszczenia i uła
twienia tworzenia programów, a w konsekwencji ułatwienia
pracy z maszyną cyfrową*).
By poznać ogólne zasady programowania maszyn cyfTowych
oprzemy się na przykładzie maszyny konkretnego typu, a mianowicie radzieckiej Ural-2, o której wspominaliśmy już w czę
ści poprzedniej. Początkowo omówimy tylko programowanie
w kodzie wewnętrznym 1Jej maszyny.
Podstawową jednostką ka:hdego programu jest tzw. s ł o w o,
które, jak pamiętamy, ma w maszytnie cyfrowej postać liczby
binarnej. W maszynie Ural:-2 słowa mogą być długie lub krótkie; słowo długie ma 40 bitów, krótkie natomiast 20. Ze względu
na rolę w programach słowa dzielimy na liczby i 11ozkazy. Liczby są zasadniczo słoWiami długimi (w pewnych szcrególnych
wypadkach, o których tu mówić nie będziemy, mogą także być
słowami
dwudziestobitowymi). Występują one najczęściej

J

*) Ten trudny, gdyż wprowadzający wiele nowych pojęć wstęp, jest
jednak koniec:my dla zrozumienia dalszych części artykułu, w których
omówione terminy niejednokrotnie będą używane.
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w maszynie w tzw. postaci zmiennoprzecinkowej czyli w formie m a n t y s y i c e c h y ; najłatwiej jest to zrozumieć na
przykładach: mantysą liczby 73125 jest 0,73125, a cechą 5, gdyż:
73125 = 0,73125. 105
lub dla liczby:
0.00031415926 = 0,31415926 . IQ- S
mantysą jest 0,31415926 a cechą- 3. Podanie tych dwóch wie lkości: mantysy i cechy określa więc jednoznacznie daną liczbę.
W czterx:lziestobitowej liczbie dwójkowej poszczególne bity
mają następujące znaczenia:
0111110100110000011100000010010001011010

r

mantysa

-~~

znak mantysy
znak cechy
przy czym bity pierwszy i 34-'ty oznaczają odpowiednio znaki
mantysy i cechy: O oznacza plus, a l - minus. Tak więc zapisana wyżej czte11dziestobitoW1a liczba w systemie dwójkowym
ma postać:
0,11111010011000001110000001001000. lQ- 1!010
Jak łatwo zauważyć maksymalną wartością cechy jest liczba
111111 czyli dziesiątkowo 63. Tak więc największą l!iczbą, która
może występować w maszynie Urał-2 będzie dwójkowo 10 111111 ,
co w systemię dziesiątkowym odpowiada liczbie.
263 = 9223372036854775808
Analogicznie najmniejszą dopuszczalną licz.bą będzie: - 263,
natomiast ułamek:
2-63 =

l
9223372036854775808
jest już prz.ez maszynę traktowany jako zero.
Ponieważ pamięć operacyjna (ferrytowa) maszyny Uml-2 podzielona jest na 4096 słów dwudziestobitowych, przeto liczby
zmienno-przecinkowe (czterdziestobitowe) przechowywane są
w pamięci w dwóch kolejnych słowach. Ka:żldej komórce pamięci przyporządkowany jest odpowiedni numer, czyli tzw.
a d re s. Adresy liczone są w systemie ósemkowym od O do
7777 (4095 (dziesiątkowo) = 7777 (ósemkowo)). Pierwsza część
(pierwsze dwadzieścia bitów) liczby zmiennoprzecinkowe j musi
być zawsze umieszczona w komó11ce o adresie parzystym.
Rozkazy, czyli instrukcje co maszyna ma w danej chwili ro-
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bić, są z reguły słowami krótkmi dwudz!iestobirtowymi. Skła
dają się zasadniczo z dwóch części: operacyjnej, która wskazuje
jaką czynność ma maszyna wykonać, a więc np. dodawanie,
mnożenie, przesłanie do pamięci itp. oraz część adresową, która
wskazuje adres liczby, na której żądana operacja zostanie wykonana. Kod opei"acji ma w maszynie Ural-2 zawsze postać

dwucyfrowej liczby ósemkowej, adres, jak wiemy, jest czterocyfvową liczbą ósemkową (system ósemkowy wprowadzony, został do pisania programów ze względu na łatwą do zapamięta
nia odpowiedniość z systemem binarnym - porównaj pierwszą tabelę w części poprzedniej).
Teraz możemy przedstawić już przyk1Jad pmgramu dodawania do siebie dwóch liczb przy założeniu, że jedna z nich
umieszczona jest w komórce pamięci. o adresie 1230, a druga
pod adresem 1232. Wynik dodawania chcemy umieścić w komóroe l 234. Program, według którego będzie wykonywana ta
czynność, umies21czamy w pamięci w kolejnych komórkach
poczynając od adresu 4000. Ro~azy tego programu będą:
4000 42 1230
4001 41 1232
4002 56 1234
Pierwszy z nich, którego kod operacji jest 42, pobiera liczbę
z komórki pamięci o adresie 1230 do specjalnego rejestru zwanego ak u m u l a t o r e m, w którym zawsze wykonywane są
wszystkie operacje arytmetyczne Operacja, której kod jest 41
(następny rozkaz) oznaczy dodanie do aktualnej zawaxtości akumulatora (w naszym przykładzie jest nim liczba z komórki 1230)
licZJby umieszczonej w komóroe 1232. I wres21cie trzeci mzkaz
znajdujący się pod adresem 4002 oznacza przesłanie zawartości
akumula<tora - kod operacji 56 - (w przykładzie poszukiwanej sumy dwóch liczb) do komórki, której adres wskazuje część
adresowa tego rozkazu, a więc 1234.
W zasadzie rozkazy wykonywane są w takiej kolejności,
w jakiej zapisane są w pamięci maszyny (w naszym przykładzie
najpierw mzkaz umieszczony pod adresem 4000, potem 4001
i wreszcie 4002). Wyjątek stanowią jedynie tzw. rozkazy skokowe, które umożliwiają skok do do~olnego adresu pamięci.
I tak, np. jeśli pod adresem 3740 zapisany jest rozkaz 22 5130,
to wtedy, gdy maszyna dojdzie do wykonania rozkazu z adresu
3740, jako następny po nim będzie wykonany nie ro!Zkaz z adresu 3741, ale umieszczony w komórce 5130 i dalej 5131,
5132 itd.
Ponieważ kod operacji jest, jak widzieliśmy wyżej, dwucy-
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frową liczbą ósemkową, wynika stąd, że maszyna Ural-2 ma oo
najwyżej 77 (ósemkowo) operacji. Dziesią&owo odpowiada to
liczbie 64; w r:z;eczywistości jest ich około 40, ponńeważ nie
wszystkie kombinacje zostały wykorzystane. W liczbie tej obok
podstawowych operacji arytmetycznych występuje szereg operacji organizacyjnych, do któr)'lch zaliczamy między innymi
wspomniane wyżej operacje sk<oków, dalej operacje wejścia (np.
czytanie jednego rządka taśmy perforowalilej - kod 40), wyjścia (np. wyd.ru.kowanie zawartości akumulatora na drukarce
liniowej - kod 33); istnieją wres~cie tzw. operacje logiczne,

np. wzajemne porównywanie dwóch liczb- kod 14 itp.
Dla ułatwienia pisania programów ka:hda :maszyna winna być
wyposażona w tzw. bibliotekę podprogrrunów funkcji standartowych. Jest to po prostu zbiór możliwie optymalnie napisanych programów obliczania najczęściej używamych funkcji,
a więc np. sinusa i cosinusa, pierwiastka kwadratowego, logarytmu naturalnego itp. Tak więc, przy układaniu programu,
jeśli zachodzi konieczność, możil!a wykorzystywać gotowe podprogramy.
Tyle w wielkim skrócie o programowaniu w k10dzie wewnętrznym. Nietrudno zauważyć, re jest to czynność dość pracochłonna: ka:żlde obliczenie należy rozbić na posz:czególne pojedyncze operacje i odpowiednio je zakodować. Łatwo przy tym
o wiele pomyłek, które zarówno trudno jest znaleźć, jak również poprawić. Ponadto program napisany w kodzie węwnętrzr
nym jest zwykle bardzo mało czytelny.
Nieco inaczej przedstawia się to zagadnienie w autokodach.
Opracowywane są one zwykle tak, by możliwie jak najbardziej
uprościć czynność
programowania, zwiększyć przejrzy:stość
i czytelność programu i tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. W chwili obecnej większość maszyn cyfrowych posiada lepsze lub gorsze języki zewnętrzne;
jest ich już teraz niemal tyle oo typów maszyn. By zaś ułatwić
współpracę ludzi pracujących z różnymi maszynami, powsiab
idea opracowania "maszynowego esperanto", uniwersalnego ję
zyka programowania maszyn matematycZll'lych. I tak przed
paroma laty grupa matepw.tyków kilku narodowości (której warto to podkreślić - przewodniczył duński astronom - Peter
N a u r) opracowała taki uniwersalny, szeroko już dziś rozpowszechniony na całym świecie wśród ludzi mających do czynienia z maszynami cyfrow)'lffii, język o nazwie Algol-60 (nie
mylić z gwiazdą o tej samej nazwie; nazwa języka pochodzi od
angielskiego wy~raż.enia ALGOrithmic Language).
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W języku Algol zapis formul matematycznych jest niemal
taki sam jak ten, którym przyzwyczailiśmy się w matematyce
operować. I tak np. obliczenie wyrażenia:

~=
przy danych c i a w

języku

-1

2e+

a2
4c 2

Algol-60

będzie

Zr'l.pisane:

Beta:= - 1 /(2 X c)+ at2/ (4 X ct2)
Z przykładu tego łatwo można zrozumieć znaczenie poszczególnych symboli: X oznacza mnożenie, l - dzielenie, T - potę
gowanie, : = - podstawienie na zmienną jakiejś wartości itp.
Ponadto Algol używa zamiast różnych oznaczeń cyfrowych
p o prostu dwuidziestu kilku słów angielskich o ściśle ~reślo
nym znaczeniu. Podamy dla przykłaidu kilka z nich:_E_- jeśli
(słowa te piszemy zwykle z podkreśleniem), then to, else w przeciwnym razie, step - · krok, for - dla, until - aż do,
:-v_!lil~ - podczas gdy, do - wylronać, begin początek, end koniec itd. Tch użyciem rządzą dokladne, nie dopus2lCZające
wieloznaczności , reguły gramatyczne.
Prześledzimy

to na następującym przykladzrl.e:
procedure suma (s, i, m, n, f)
begin
s: = o
for i : = m step l until n do

S:= s + f
end
Jest to tzw. procedura czyli przepis postępawania dla obliczenia sumy
(m-n) liczb f i umieszczenia wyrnik:u w s, co w matematyce symbolicznie
zapisuje się :
n

s=

l

f

i= m

Podkreślone słowa

begin i end

oznaczają

odpowiednio

początek

tej części programu, która oblicza daną sumę. Na początku w

i koniec

s musi

być

zero (s : = O), a następnie począwszy od i = m dla wszystkich następnych
i = m + l , i = m + l -!- l , itd., dopóki i nie osiągnie wartości liczby n
wykonywać się będzie sumowanie s + f. Czyli do każdej poprzedniej
wartości s dodana będzie aktualna liczba f i wynik znowu umieszcwny
w s. Do.slowne tłumaczenie instrukcji zapisanych w wierszaiCh czwartym
i piątym powyższego programu jest: dla i:= m z krokiem l aż do n
wykonać

s:= s

+ f.
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Jeśli

teraz np. chcemy

obliczyć następującą sumę:

20

e=};

x2

x=l

wtedy wystarczy w programie

napisać:

suma (e, x, l, 20, xt2l
czyli jak się często mówi, wywołać procedurę sumowania. Maszyna w takim wypadku dokona automatycznie odpowiedniego przyporządkowania
wartości i zmiennych:
s = e, i=x, m=l, n=20, t = x 2
i wykona obliczenia wedlug przepisu zawan:tego między begin i end.
Zupełnie analogicznie działać będzie maszyna, gdy gdzieś dalej w programie spotka znowu wolanie procedury np.
suma (g, y, 3, 14, cos (O . l X y))
Ale tym razem z.ostanie obliczona następująca suma:
14

g= }; cos (0,1 Xy)
y=3

I jeszcze jeden przykład. całkiem poprawnego aczkolwiek humorystycznego zdania zapisanego w języku Algol-60:
begin
if zrozumiałeś Czytelniku ostatnią część drukowaną petitem
then czytaj w calości artykuł do końca else !! zrozumiałeś pozostałą część artykułu then czytaj dalej opuszczając ustępy dru~owane petitem else if chcesz znać podstawy programowania
maszyn cyfrowych then przeczytaj jeszcze raz część pierwszą
z poprzedniego numeru, zacznij czytanie części drugiej od początku else zajmij się czymś innym
end.
By przekonać się o tym jak dalece prostszym, wygodniejszym ,i ła
twiejszym w użyciu od kodu wewnętrznego jest język Algol-60 , prześledźmy jeszcze jeden przykład, tym razem już całkiem poważnego problemu astl'onomii teoretycznej: mianowicie rozwiązanie tzw. równania
Keplera:
E-e sin E= M

wnikając bliżej w znaczenia i fizyczny sens występujących w nim
wielkości załóżmy, że znamy
oraz M, szukamy natomiast E. Najczę
ściej używanym sposobem rozwiązywania tego równania jest tzw. metoda kolejnych przybliżeń: zakładamy w pierwszym przybliżeniu , że
E1 =M i obliczamy drugie przybliżenie E 2 = M+ e sin E 1 , następnie
trzecie przybliżenie E 3 M
e sin E~ itd., dotąd dopóki dwa kolejne

Nie

e

przybliżenia

=

+

En i En-l będą się od siebie różniły o mniej niż z góry za-

dana dokładność obliczeń ,a więc np. 0,000001.
Niech program, według którego będą realizowane te obliczenia na-
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pisany w kodzie wewnętrznym maszyny U['al-2 rozpoczyna się od adresu
4000, zaś stale e i M umies:lie:wne będą w komórkach o adresach odpowiednio 4014 i 4016. Dokładność rachunków czyli liczba 10- 8 niech bę
dzie w komórce 4020. Rezultat obliczeń, a więc E chcemy umieścić w komórce 4022. Komórkę 4024 traktujemy jako lwmórkę roboczą, którą maszyna anusi użyć w trakcie wykonywania programu. Sekwencja rozka'ZÓW realizujących rozwiązanie równania Keplera będzie przy powyż
szych zalożeniach miała następującą postać:
4000 42 4016 pobranie do akumulatora M, zawartość komórki 4016
pozostaje przy tym bez zmiany
4001 56 4022 przesłanie pierwszego a następnie dalszych przybliżeń do
komórki 4022
4002 22 1000 skok do komórki o adresie 1000, od którego vozpoczyna
się sekwencja kilkudziesięciu rozkazów obliczania funkcji sinus od argumentu, który ostatnio znajdowal się
w akumulatorze. Wynik tych obliczeń znajduje się także
w akumulatorze. Na końcu tego programu musi być skok
z powrotem do właściwego programu, a więc do advesu
4003
4003 46 4014 pomnożenie zawartości akumulatora przez e (e sin En _ 1 )
4004 41 4016 dodanie do zawartości akurnulato['a M
4005 56 4024 przesłanie zawartości akumulatora (M+ e sin En_ 1) do
komórki roboczej o adresie 4024, zawartość akumulatom
pozostaje przy tym bez zmiany
4006 43 4022 utwocze:nie w akumulatorze różnicy En- En-l
4007 44 4020 od wartości absolutnej aktualnej zawartości akumulatora
odejmuje się wartość absolutną licZJby z komórki 4020:
l En- En-1 1-1 0,000001 l
4010 21 4013 jeśli liczba utworzona po wykonaniu ostatniego rozkazu
jest ujemna, czyli jeśli
l En- En-1 l < 0,000001
wtedy następuje tzw. skok warunlmwy do komórki 4013,
w przeciwnym wypadku skok ten nie następuje i wykonany zostaje następny rozkaz
4011 42 4024 pobranie do akumulatora ZlłiWa:rtości komórki 4024 (En =
= M + e sin En - t)
4012 22 4001 skok do komórki 4001
4013 37 0000 rozkaz powodujący zatrzymanie się maszyny
4014
} e
4015
4016
} M
4017
4020
} 0,000001
4021
4022
} En a na końcu wynik vozwiązania
4023
4024
} komórka robocza
4025
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Ten sam program napisany w
begin
E: = M
for El :

abs
(El- E)

języku

=

M

>

Algol-60 ma

+ e X sin

postać:

(E) while

0.000001 do E : = El

end
gdzie El jest jak
(El- E) oznacza

łatwo zauważyć pewną wielkością pomocniczą , zaś abs
wai1tość absolutną różnicy El -E. Sens tych instrukcji

jest oczywisty:
początek

na E podstaJw M

dla El, które staje się M + e sin E przez cały
<'Zas gdy wartość absolutna różnicy El - E bę
dzie większa od 0,000001 wykonać podstawienie
El na E
koniec
Różnica między zarówno dlugością jak również i przejrzystością obu
programów jest chyba na tym przykładzie wyra:bnie widoczna.

I wreszcie kilka słów o kolejności pracy obliczeniowej przy
maszyn cyfrowych. Rozwiązywalllie pmblemów obliczeniowJ71ch dzieli się z reguły na:
l. formulowanie matematyczne p.I'Oblemu,
2. ustalenie metod numerycznych jego mzwiązywania i wybór
metody najodpowiedniejszej dla danego problemu i wykonawcy,
3. programowanie obliczeń:
a) ustalenie algorytmu czyli postępowania rachunkowego,
który by składał się wylączm.ie z działań wykonalnych dla
danego wykonaWicy i uwzględnialtch ewentualną cykliczużyciu

ność,

b) ustalenie sposobów wpmwadzania danych i wypl'owadzania wyników,
c) ustalenie metody kontroli mrówno samych obliczeń jak
i wprowadzania danych i wyprowadzania wyników;
d) kodowanie ustalonego algorytmu, czyli zapis jego w ję
zyku zrozumiałym dla clainego wykonawcy, czyli maszyny
cyfrowej,
e) kontrola pvogramu czyli Zlakodowanego algorytmu;
4. wykonanie obliczeń według ułożonego programu,
5. kontrola wyników.
Omówiliśmy tutaj właściwie tylko jedną, ale chyba naJCiekawszą część p!"OCesu obliczeniowego, mianowicie spoooby pro ...
gramowania ustalonego algorytmu. Powstałymi e1Jalpami tej
pracy zajmować się w tym artykule nie będziemy, a następna
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ostatnia

już częsc poświęcona będzie

możliwości zastosowań

omówieniu konkretnych
elektronicznych maszyn matematycz-

nych w asrt:ronomii.
(dokończenie nastąpi)

KRONIKA
Olbrzymia eksplozja w

jądrze

galaktyki M 82

Astronomowie amerykańscy A. R. S a n d a g e i C. R. L y n d s zakomunikowali niedawno o wykrY'CiU olbrzymiego wybuchu w jądrze
dobrze 21Ilanej galaktyki M 82 (położonej w gwiazdozbiorze Wielkiej
Niedźwiedzicy). Dotychczasowe .fotografie M 82, k,tóra jest galaktyką
nieregularną wskazywały jedynie na przebieg jakiegoś chaotycznego procesu. Dopiero po zastosowaniu specjalnych filtrów i wykonaniu zdjęcia
gaJ.akityki w świetle wysyłanym przez wzbudzone atomy wodoru (patrz
okladka) okazało się, że z jądra galaktyki wydobywają się olbrzymie
strugi materii. Strumienie wodoru sięgają obecnie już na odległość około
10000 lat świetlnych powyżej i poniżej spłas:z;cwnego dysku galaktycznego. Prędkość wyrrucanej materii dochodzi do 1000 km/sec, a całko
wita masa wynosi około 5,6 milionów :mas słonecznych.
Można obliczyć, że proces eksplozji trwa już około półtora roiliona
lat. Ale ponieważ światło galaktyki leci do Ziemi przez około 10 milionów lat, więc w rzeczywistości ekisp1ozja nastąpiła 11,5 milionów lat
temu (w naszej skali czasu). Obecnie zaś - ale o tym dowiemy się dopiero za 10 milionów lat - wyrzrucona z jądra galaktyki M 82 materia
dużo bardziej rozproszyła się w przestrzeni.
WyTzucana materia skupia się we wŁókna (patrz zdjęcrt), których
kierunki zdają się pokrywać z kierunkami linii pola magnetycznego.
Części włókien można też wyróżnić na fotografii w :zmyklym świetle
(patrz 2 str. okladk.i), a więc wyrzucana materia promieniuje poza liniami emisyjnymi także widimo ciągle. Jest to prawdopodobnie promieniowanie SYIIlChrotronowe elektronów w polu magnetycznym. Pomiary
wykazały bowiem, że światło włókien jest spolacyZJOIWane (patrz zdjęcie
na okladce). Moc tego optycznego promieniowania synchrotrornowego
przewyższa okolo miliard razy całkowitą moc promieniowania słonecz
nego.
Galaktyka M 82 zawiera prawdopodobnie bavdzlo wiele gwiazd, ale
odległości między nimi są tak duże, a gęstość wyrrucanych gazów tak
mała, że prawdopodobnie ten wielki wybuch nie wpływa wcale na
gwiazdy.
'
Mo:żma sądzić, że wybuchy takich rozmiarów stają się źródłem promieniowania kosmicznego. Wedlug obecnych poglądów głównym źródłem
tego ;promieniowania są wybuchy w gwiazdach supernowych.
(Science News Letters, nr 14, 1963 r. oraz Astronamical Jaurnal, nr 5,.
str. 284, 1963 r.)
B. Kuchowicz

Nowe ciała niebieskie
W ostatnim ~wartale 1963 r. na orbity okołoziemskie wmanewrowano
17 nowych satelitów, osiągając w sumie 212 udanych startów. Liczby
te nie są całkiem ścisłe, gdyż in:Lomnacje o osiągnięciach astronautyki
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stosowanej staly się w ostatnich czasach dość skąpe. Z 17 nowych satelitów było 6 radzieckich i 11 amery!Głńskich.
Satelity radzieckie to Kosmosy XX-XXIV i Polet L Kosmosy badają
jonosferę, Polet I to satelita eksperymentalny, który może uruchamiać
na orbicie dodatkowe silniki, by ZJm.ieniać pułap i kąt nachylenia płasz
czyzny orbity.
Satelity amerykańskie to: 6 tajnych, satelita meteorologiczny Tiros VII
oraz 3 satelity wysokopułapowe: Explorer XVIII i Sentry (Strażnik) I
oraz II. Explorer XVIII z 26. XL 1963 r. zniża się w perigeum do
86250 km, apogeum zaś w2mosi się do 197600 km, a więc sięga polowy
odległości Księżyca od Ziemi. Okrąża nasz glob raz na 6<i9h. Masa jego
WYDOSi 62 kg. Bada promieniowanie kosmiczne w związku z projektem
Apollo, w którym astronauci w 3-osobowej kabinie mają osiągnąć
Księżyc.

Dwa bliźnacze satelity Sentry z 16. X. 1963 r. służą do wykrywania
doświadczeń jądrowych w przestrzeni kosmicznej. Masa kaix:lego WYDOSi
250 kg. Orbity obydwu są koliste, odlegle od Ziemi o 42000 km. Okres
obiegu wynosi 86h. Należy zaznaczyć, że dwa Senliry i Explorer XVIII
to kolejno: szósty, siódmy i ósmy satelity wieczne, które - nie zaczepiając o atmosferę ziemską mają na zawsze pozostać na swych orbitach.
Na zakończenie tego przeglądu podamy jeszcze liczbę satelitów i sond
kosmicznych "na chodzie" na dzień 15. X. 1963 r., według Weltraumfahrt,
nr 6. Na orbitach przebywało w tym dniu jeszcze 58 obiektów, w tym
8 sond kosmicznych (satelity tajne pominięto). W tej liczbie było 6 radzieckich i 52 amerykańskie.
Jan Gadomski
Jeszcze jedna. eks-nowa
Opierając się

gwiazdą podwójną

na obserwacjach z lat 1958, 1961 i 1962 2many badacz .
gwiazd eks-nowych Merle W a l ker odkrył podwójność jeszcze jednej
gwiazdy tego typu, a mianowicie gwiazdy - T Aur. Wybór jej do dokładniejszych obserwacji nasunęło podobieństwo k,rzywej spadku jasności
gwiazdy po eksplozji w roku 1891 do krzywej DQ Her (NOIWa Her 1934),
której podwójny charakter odkrył Walker w 1954 roku.
Obserwacje wykonano za pomocą fotometru fotoelektrycznego współ
pracującego z 91 cm teleskopem Crossleya w Obserwatorium Licka.
T Aur jest gv.riazdą słabą - jej jasność i wskaźniki fotometrii trójbarwnej przedstawiają się następująco: V = 14.m92, B - V = +O.m28, U - B =
= -0. 11 •64. Aby zwiększyć mierzoną ilość światła nie używano filtrów
barwnych, jedynie do ucięcia ultrafioletu służył specjalny filtr bez. barwny (GG 13).
Pierwsze obserwacje wskazały tylko na istnienie zmian jasności
o charakterze nieregularnych fluktuacji o amplitudzie okolo Oll1.2. Później
okazało się, że wśród tych nieregularnych na pozór wahań jasn::>ści
wyróżnić można płytkie minimum powtarzające się co 4h54m o głębo
kości zmieniającej się z cyklu na cykl w granicach o.m1().-{).m28. Po dokonaniu standartowej w wypadku eks-nowych czynności nałożenia na
siebie obserwacji z wielu nocy okazało się, że średnia głębokość minimum głównego jest równa o.m18. Krzywa zmian jasności nie wykazu,j e
istnienia minimum wtórnego. Na te zaćmieniowe zmiany jas.ności TJdkladają się własne zmiany jasności jednej z gwiazd o amplitudzie o.m12,
przy czym okres ich zawiera się w granicach od jednej do 20 minut. Ze
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względu na niewielką ja1sność układu dokładniejszego wyznaczenia okresu
tY'ch zmian morima dokonać tylko za pomocą większego teleskopu.
Zaćmienia składnika (jednego z dwu) są częściowe, niemożliwa jest
jednak dokładniejsza analiza układu, bo jak się okazało nie istnieje geometryczne vozwiązanie systemu. Można tylko stwierdzić, że obie gwiazdy są małe, ich materia silnie skondensowana, a jedna z nich wykazuje
fizyczne zmiany jasności.
Poni·eważ minima są płytkie i słabo wyróżnione spośród fluktuacji,
istnieje prawdopodobieństwo, iż obse!'Wowane minima są głównym
i wtórnym obserwowanymi na przemian. Wówczas okres obiegu skład
ników wz,r:ósłby dwukrotnie. Obie gwiazdy musiałyby mieć jednakową
jasność powierzchniową i jednakowy typ widmowy, bo widmo T Au["
nie jest złożone. Jednak prawdopodobieństwo istnienia dwóch eks-nowych w układzie podwójnym jest jak się wydaje bardzo małe, a wszys.t kie dotychczas badane podwójne eks-nowe zawierają drugi składnik
późnego typu widmowego.
Jak dotychczas podwójność prawie Wlszystkich eks-nowych stwierdzano na podsta,w ie obserwacji fotometry.cznych. *) Tylko wówczas jednak można dostrzec zaćmieniowe zmiany jasności, gdy w płaszczyźnie
orbit składników leży, przynajmniej w przybliżeniu, Słońce. W ten sposób możemy odkryć tylko od jednej trz,eciej do jednej szóstej wszystkich
układów podwójnych,
zależnie od rozmiarów gwiazd
w porównaniu
z wielkością orbity. Walker proponuje, aby dalszych poszukiwań ukła
dów podwójnych wśród eks-nowych dokonywać na drodze spektros.ko~
powej, a dopiero później po odkryciu nowych systemów korntynuować
ich obserwacje metodarni fotometrycznymi.
(wg The Astrophysical Journal, tom 138, 2, str. 313)
Sławomir Ruciński

Wyznaczanie wieku pierwiastków chemicznych w Galaktyce
Fizyk amerY'kański D. C l a y t o n zapmponowal nową metodę kosmochronologii - wyznaczania wieku materii kosmicznej. Zwrócił on uwagę
na promieniotwórczy izotop renu - Re1 87 , który bardzo powoli - okres
połowicznego zaniku wynosi 50 miliardów lat ulega przemianie
w i:wtop osmu - Os 187 • Znając względne rozpowszechnienie tych izotopów w Galaktyce Clayton obliczył, że procesy jądrowe, które doprowadziły do powstania renu, odbyły się około 6-10 miliardów lat przed
powstaniem ukŁadu słonecznego).
(Priroda, nr 10, str. 113, 1963 r.)
B. Kuchowicz

NASZ

SŁOWNICZEK

ASTRONOMICZNY

Olues

połowicznego

zaniku

substancja wysyła pvomieniowanie a, (3 lub y wówczas mómamy do czynienia z pvomieniotwórczością. Wraz z emisją
cząstki a lub (3 rmstępuje zamiana W)Crzm.oająceg;o ją atomu jednego
pierwiastka w atom innego pierwiastka. Jeżeli badana subSJtancja złożona
jest tylko z atomów jednego pierwiastka, to w miarę upływu czasu
atomów ty;ch ubywa, przybywa zaś innych atomów będących pvoduktem
Gdy
wimy,

jakaś

że

*) Por. art.

\V.

Krze m i

ń

ski e g o,

UTania, 1961, nr 1, str. 2.
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przemiany. Różne pierwiastki przeksztalcają się (często te~ używany jest
termin - rozpadają się) w różnym tempie. Alby móc pocównać prędkość
:mzpadu umówiono się charakteryzować ją liczbą wyrażającą w jednostkach czasu okres aż do momentu "wyczerpania" się polowy atornów
pierwotneg;o, wyjściowego pierwiastka. Tę licZJbę nazywamy okresem połowicznego zaniku danego pierwiastka albo mniej porprawnie okvesem
póltrwania lub pólokresem tTWania.
Znane obecnie okrresy polowicZJneg;o zaniku zamykają się w kolosalnych granicach od niesłychanie małych ułamków sekundy (10- 16 sec BeS) do wielu miliaxdów lat (1016 lat - Nd150). Pierwiastki o' najdłuższych
okresach połowicznego zanikill (dłuższe od 108-109) występują w przyrodzie - pierwiastki te od momentu powstania Ziemi nie zdążyły się
jesZiCze rozpaść. Pierwiastki o krótszych - okresach połowicznego zaniku
wytwarza się w sposób sztuczny podczas reakcji jądl,owych.

KRONIKA PTMA
Komunikaty
Jędrzejów Rynek !l, te!. 73. Zwiedzanie zbtorów gnomonicmych dla wycieczek zg!os:zonych l!Lstownie lub teLefoniCIZn1e nra umówiony termin.
Kraków - Klub KOSMOS przy ul. Sob1esk1ego 30, III p. czynny jest w każdy
poniedziałek, środę i piątek w godz. 17-21. W tym erosie czynna jest biblioteka
i czytelnia. W poniedziałki o godz. 18 w sali klubowej -o-dbywa się impreza o tematyce aSitvonomicznej, a w piątki! wygłaszane są odczyty z serii "z Kosmo·; em
na ty".
Lódź Ziebrania sekcji w czwamek o godz. 19. Prelekcje, pokao:y teleskopowe
1 przeglądy filmów oświatowych wg informacji w sekretariacie i wg komunikatów w prasie.
Poznań Publiczne pokazy ntLeba w każdy bezchmurny wdeczór wtorkowy
i czwartkowy na terenie dostrzegaJrui PTMA w PM"ku im. Kasprzaka.
Wrocław Planetarium na terenie Hali Ludowej o -r ganizuje pokazy dla wycieczek po uprz,ednim zgŁoszeniu w sekvetaria·cie Oddziału.

Z KORESPONDENCJI
Jeszcze o "bok pomagay"
związku z notatką pt1.1of. W. Z on n a pt. "Notatka po polsku
książce należącej do Kopernika" ("U1·ania" Nr 1/1964, str. 27), chcę
podać pewne wyjaśnienia. Przede wszystkim zaś to, że zakończenie mego
artykułu pt. "Notatka Kopernika w języku polskim" ("Urania" Nr 12/1963,
str. 344) winno być następujące: "Zresztą na rprof. Birkenmajera powołuje się J. L oś w r-ozprawie pt. "F olskość Mi kolaja Kopernika" (Kra-

W

w

ków 1923), na podstawie której op,r acowano powyższy artykilll". Zdanie
to zostało opuszczone podczas przepisywania na maszynie,a bez niego
ostatnie jedenaście wierszy w mym artykule traci właściwie swój sens.
Twierdzenia bowiem, że "bok pomagay" napisał Kopernik nie oparłem o "własne domysły" jak podaje pl'of. Zonn - ale tak pi,s al nie
byle kto, bo sam prof. T. B a n a c h i ewi c z.
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Otóż we wspomnianej rozprawie Łosia, w której roe.patruje nn " bok
pomagay" jako filolog, czytamy: "W dopiero co wydanym przez prof.
Banachiewicza w Krakowie II tomie Rocznika Astronomicznego na str. l
z najdujemy notatkę następującą: "Bok pomagay" wedlug średniowiecznej
chwiejnej pisowni polskiej, zamiast obecnego Boże pomagaj, wlasnoręczny dwukrotnie powtórzony napis M. Kopernika, odnaleziony przez
prof. Birkenmajera ..." Nie wiem bowiem, czy prof. Znnnowi wiadomo
(nic o tym nie wspomina w swej notatce), że w przedimawie do "Rocznika Astronomicznego Obserwatorium Krakowskiego" na rok 1923 oraz
w artykule pt. "Kopernikowe "bok pomagay" opublikowanym w "Roczniku" na rok 1924 (str. 154), prof. Banachiewicz pisze, iż wedlug prof.
L . A. B i r k e n m aj er a "bok pomagay" to inwokacja KopeTnika. Nawet w "Roczniku" na rok 1924 reprodukow·ane są odpowiednie strony
z dzieła "Calendarium magistri Joannis de Monte regio" (reprodukcja
w " Uranii" jest fotokopią wykonaną na (podstawie oryginału).
Czyż więc mając

tak

poważne źródlo

moglem

mieć najmniejszą wąt

pliwość co do tego, że "bok pomagay" napisał Kopernik? Tak samo
zresztą jak ja przekonani byli inni milośnicy Kopernika, którym znane
były prace prof. Banachiewicza i Łosia, a którzy nie mieli dostępu do
dzieła J. W a s i u ty ń ski e g o pt. "Kopernik twórca nowego nieba"
(Warszawa 1938). Przyznaję, że przeoczyłem w wielkim dziele prof. Birkenmajera odpowiednią stronę (str. 521), na której omawia on notatki

Hildebranda

F e r b er a i gdzie marginesowo wspomina o "bok pojednak całkowicie przekonany, że słowa te napisał Kopernik, Spodziewalem się od prof. Birkenmajera obsrerniejszego omówienia tego tematu (tak zapewne byłoby, gdyby "bok pomagay" napisał
Kopernik, bowiem prof. Birkenmajer podkreślał wszystko, co dotyczyło
polskości wielkiego astrO!tloma).
Jak z tego wynika, to praca prof. Banachiewicza zrodziła jeszcze jeden mit kopernikowski. Skoro zaś jesteśmy przy mitach, to warto w tym
miejscu wyjaśnić jes;xze jedną sprawę, a mianowicie to, czy Kopernik
był autorem poematu "Septem Sidera" (pogląd taki do dziś utrzymuje
się wśród niektórych wielbicieli Kopernika). Nawet w tak poważnym
źródle jak praca prof. Birkenmajera pt. "Mikolaj Kopernik jako uczony,
twórca i obywatel" (Kraków 1923), na str. 86 czytamy: " ... doszedl nas

magay".

Będąc

tylko jeden jedyny nieco większy taki poemat, laciński. Jest on treści
religijnej pt. " Septem sidem", przez Kopernika samego nigdy nie c;,gloszony, wprawdzie krążący niegdyś jako odpis w uniwersyteckich kolach
Krakowa, ale wydany drukiem dopiero w drugim dziesiątku XVII-go
wieku. Wedlug znawców literatury nadobnej przedstawia on "w nicdających się naśladować prostocie i wdzięku" lata dzieciństwa Zbawiciela,
mową wiązaną wedlug miary asklepiadesowskiej, w siedmiu pieśniach,
zwanych gwiazdami, każda o tyluż zwrotkach, co razem zlożylo się na
49 zwrotek (w rreczywistości poemat ma 51 zwrotek), upodobnionych
przez twórcę do tyluż gwiazdozbiorów na niebie. Pora powstania tego
utworu jest niedokZadnie znana, tyle tylko jest pewnem, że bylo to
w mlodszych latach naszego astronoma". Tymczasem praca J. K r ók o w ski e g o (znana w zasadzie tylko specjalistom) .pt. "De Septern
Sideribus quae 1\'icolao Copernico vulgo tribuuntur'' (Kraków 1926) wyjaśnia, że rzekomy utwór Kopernika powstal dopiero w drugiej polowie
XVI w., prawdopodobnie w szkole jezuickiej w Braniewie.
Zresztą i problem rzekomego budowania przez Kopernika wodocią
gów na Warmii jest ciągle aktualny, mimo że wiele na ten temat pisano,
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a między innymi i w "Uranii" (Nr 1/1960, str. 27). Dziś wiemy JUZ, że
Kopernik nie budowal wodociągów, a tymczasem w niedawno wydanej
książce E. J. P ok orne g o pt. "Tropiciele niebieskich szlaków, śred
niowiecze i odrodzenie" (Warszawa 1963) na str. 106 czytamy: ,.S(Im Kopernik byl nie mniej wszechstronny od innych: zajmowal się literaturą
starożytną, medycyną, ekonomią, techniką (budowal wodociągi) i astronomią".
Stanisław R.
Dąbrowa

Brzostkiewicz

Górnicza

KALENDARZYK HISTORYCZNY
5 III 1827 r.

zmarł

J. Laplace

Był wybitnym francuskim matematykiem i mechanikiem nieba. Napisa! pięciotomowy traktat "Mecanique celeste" (1799-1825), fundamentalne dzieło w tej dziedzinie, do dziś aktualne. Rozpatruje w nim najzawilsze problemy układu słonecznego jak: kołysanie się osi ziemskiej
librację KsiQżyca,
spłaszczenie globu ziemskiego,
problem trwałości
układu słonecznego i wreszcie zagadnienie ruchu trzech cial. Stworzył
teorię kosmogoniczną układu planetarnego, znaną pod nazwą hipotezy
mgławicowej Kanta-Laplace'a. Była to jedna z pierwszych prób wytłu
maczenia powstania Słońca i planet.

J. Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Marzec 1964 r.

Wieczorem nad poludniowo-zachodnim horyzontem świeci pięknym
blaskiem Wenus, widoczna jeszcze przez kilka godzin po zachodzie
Słońca. Pod koniec miesiąca nastąpią także dobre warunki widoczności Merkurego, którego odnajdziemy wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem jako gwiazdę około -1 wielkości. Poza tym wieczorem widoczny jest jeszcze także Jowisz, świecący nad poludniowo-zachodnim
horyzontem jako dość jasna gwiazda (okolo -1.6 wielkości, znacznie
słabszy od Wenus) w gwiazdozbiorze Ryb.
Urana łatwo odnajdziemy przez lornetkę w gwiazdozbiorze Lwa,
a Neptuna przez lunetę w gwiazdozbiorze Wagi. Pluton przebywa taicie
w Lwie, ale jest dostępny tylko przez wielkie teleskopy. Mars i Saturn
przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez większe lunety możemy też próbować odnaleźć na granicy
gwiazdozbiorów Woźnicy i Bliźniąt dwie słabe (około 12 wielkości gwiazdowej) planetoidy: Thalię i Parthenopę. Obie planetki widoczne są
w pierwszych godzinach nocy w dogodnych warunkach obserwacyjnych.
7d18h36rn Obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza przez
tarczę planety.
Bd Po zachodzie Słońca na tarczy Jowisza widoczny jest do 18h50m
cień jego l księżyca.
911 Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten
ukryty początkowo w cieniu planety i z wieczora niewidoczny, pojawi
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nagle o 19h37ru w odległości równej prawie połowie średnicy tarczy
planety od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą).
12<16h Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem.
13<1 Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem.
16<13h Niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem.
17<17h Złączenie Wenus z Księżycem. Wiecl'lorem nad połudmown-za
chodnim horyzontem obserwujemy w pięknej konfiguracji trzy ciała
niebieskie: Wenus, Jowisza oraz sierp Księżyca.
20cl15h10m Foczątek wiosny astronomicznej . Słońce znajduje się
w punkcie równonocy wiosennej (jego długość ekliptyczna, a także rektascensja, wynosi wówczas 0°) i wstępuje w znak Barana. Jednakże w tym
czasie Słońce nie przebywa w gwial'Jdozbiorze Barana, ponieważ punkt
równonocy wiosennej na skutek zjawiska precesji stale zmienia swoje
położenie wśród gwiazd (przesuwając się około 50 sekund łuku w ciągu
roku) i obecnie leży w gwial'Jdozbiorze Ryb. Natomiast znaki Zodiaku
(czyli 12 równych części na jakie została podzielona ekliptyka począwszy
od punktu równonocy wiosennej) zachowały swoje nazwy od czasów
Hipparcha, kiedy leżały jeszcze w gwiazdozbiorach o tych samych nazwach.
Dla łatwiejszego przyswojenia sobie nazw kolejnych znaków Zodiaku
przytaczam poniżej ośmiowiersz, który na uroczystości 50-lecia pracy naukowej profesora Felicjana Kęp i ń ski e g o wręczyła jubilatowi jedna
z jego byłych słychaczek (wiers2'.yk ten autorka ułożyła jeszcze na ławie
studenckiej) :
"Barana, Byka i Bliźnięta
każdy z nas łatwo zapamięta;
w pobliżu Raka Lew jaśnieje,
a obok Panna promienieje;
Waga, Niedźwiadek, Strzelec żwawy
i Koziorożec bez obawy
mkną po niebie, a hen dalej
Wodnik i Ryby błyszczą stale."
(W. S.)
31112411 Zączenie Merkurego z Jowiszem. Tego wieczora od.najdziemy
nad południowo-zachodnim horyzontem trzy planety: Wenus, Jowisza
i Merkurego, przy czym Jowisz i Merkury widoczne są blisko siebie nad
horyzontem.
Momenty wszystkich zjawisk podane zostały w czasie środkowo-euro
pejskim.
Odległości

Data
1964

21
III 2
12
22
11

IV l

l

l

bliskich planet
MARS

WENUS
od

Słońca

j. a.
0.721
0.720
0.719
0.718
0.718

l

mlkm
107.7
107.6
107.5
107.4
107.4

od Ziemi

od

Słońca l

j. a. mlkm j. a.
1.074 160.6 1.382
1.006 150.4 1.382
0.935 139.7 1.382
0.861 128.7 1.385
0.785 117.3 1.388

mlkm
206.6
206 5
206.7
207.0
207.6

od Ziemi
j. a.
2.377
2.379
2.360
2.360
2.360

mln km
354.4
354.3
354.2
353.9
353.6
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Marzec 1964 r.
l h czasu
środk.-europ.

Data
1964

III.

PLANETY l PLANETOIDY

l

a.

l
l

8

Warszawa

l

wsch.

MERKURY
hm
hm
o
22 12
-23.5
6 24
23 20
- 6.3
6 12
o 30
5 57
2.7
l 37
5 36
+11.7

l
11
21
31

22 3!ł
23 08
23 37
o 06

11
21
31

MARS
-9.7
-6.6
-3.5
-0.3

a.

hm

hm

15 59
17 06
18 23
19 38

l 22
2 05
2 48
3 31

6 30
6 02
5 36
5 09

o

IV.lO

JOWISZ
+6.9
7 42
+7.8
7 04
+8.6
6 29
+9 5
5 53

117
l 25
l 33
142

-12.8
-12.1

l

6 12
5 00
3 43

l

1040 1+9.3,16'491
10 36
+ 9.7
15 24
lO 34
+ 9.9
14 03

h m
15 03.4
15 02.5
15 00.9

2
22

IV. 11

l

a

lw

III.

6
16
26

IV.

5

o

połud.
hm

l

a.

całą noc
(około i

w gwiaz.7 wlelk.

19
18
18
18
17

20
50
23
00
38

Około 12 wielk. gwiazd. Wld ·JC'zna
w pierwszej polowie nocy na granicy
gwiazdozbiorów
Wożnicy
Bliźniąt.

h

m

o

s

1119 32
1117 35
11 15 49

3 59
2 40
l 20

Planetoida 23 THALIA
6 02.6
+34 48
+34 36
6 12.4
+34 16
6 25.3
+33 48
6 40.8
+33 12
6 58.2

i

629
5 08
3 48

Iw

połud.

PLUTON

-15 25'
-1520
-1513

Widoczny prawie
dozbiorze Wagi
gwiazd.).

11. 25

50
24
57
31

Widoczny przez całą noc w gwiazdozbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.).

NEPTUN
III.

20
20
19
19

URAN
15 46
14 41
13 34

Niewid oczny.

a.

09
37
07
34

Widoczny jeszcze wieczorem w
gwiazdozbiorze Ryb jako jasna
gwiazda około -1.6 wielkości.

li 22 00 ~-13.5
22 09
2217

hm

21
21
22
22

7 10
6 48
6 27

+18.3
+21.8

SATURN
21

hm
7 13

+ 9.3
+14.0

Swieci pięknym blaskiem nad zachodnim horyzontem jako Gwiazcta
Wieczorna
(około
-3.8
wielk.
gw.iazd.).

16 46
16 52
16 58
17 03

Niewid oczny.

111.

Warszawa

WENUS

+

l

l

l o l wsch. l zach.

zach.

Pod koniec miesiąca widoczny
wieczorem nisko nad zachodnim
horyzontem
(około
-1
wlelk.
gwiazd.).

III.

l h czasu
środk.-europ.

~4~61

+19
+20 06.8
+20 14.4

h

m

o 17

22 52
21 32

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

Planetoida
6 21.0
6 23.5
6 28.6
6 35.9
6 45.2

11 PARTHENOPE
+22 05
19 38
+22 21
19 02
+22 33
18 27
+22 41
17 55
+22 44
17 25

Około

w

12 wielk. gwiazd. Widoczna
pierwszych godzinach nocy

w gwiazdozbiorze

Bliźniąt.

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kil'ku
Nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

l

SŁOŃCE

Marzec 1964 r.
1h czasu

Data

r. cmu l

a

a

l

o

m lh m

III

l
.11
21
31
IV 10

Data

-12.5
-10.2
- 7.4
- 4.3
- 1.2

2

3
4
5
6
7

8
9
lO

22 48
23 25
O Ol
o 38
114

-7.7
-3.8
+o.2
+4.1
+7.9

l

l

a

Wrocław

Poznań

Gdańsk
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Być może powstanie materii
ożywionej

na planetach jest
uwarunkowane
posiadaniem
przez
macierzystą
gwiazdę
aktywnej chromosfery. O tym
bardzo ciekawym zagadnieniu
pisze prof. dr J. MERGENTA-

Jan Mergentaler - Aktywne chromosfery
gwiazd
Jerzy Cwirko-Godycki - Astronomia radiowa (II)

LER.

Krzysztof Złolkowski szyny matematyczne dzia astronomii (III)

przeglądowego

Elektroniczne mawspółczesne

narzę

Kronika: Radiowa ostroga galaktyczna. Identyfikacja mgławic pozostalości
po
supernowych. - Defin1tywne oznaczen:le komet z 1961 r. - Niektóre cieloowe wyniki
mosk:lewskll.ej konferencji poświęconej promieniowaniu kosmicznemu. Niezwykły
ruch warkocza komety Burnhama 1960 III. Obserwatornum astronomiczne w Taszkencie.
Nasz słowniczek astronomiczny
z historii astronomii: Maksymilian Weisse - astronom krakowski
Nowości wydawnicze
Kronika PTMA
Kalendarzyk astronomiczny

Ilustracje

na

ok!adce

Pierwsza strona okładki: Znana mgławica
planetarna M 27 (Dumbbell) w gwiazdozbiorze Lisa sfotografowana przez 300 cm
teleskop w obserwatorium Licka. Odległość
mgławicy określa się na 1000 lat świetlnych.
O mgławicach planetarnych zamieściliśmy
artykuł w
poprzednim numerze Uranii.
Druga strona

34 antenowy w
w Anglii.

okładki:

Radiointerferometr
obserwatorium Cambridge

Trzecia strona okładki: Obserwatorium
Astronomiczne U.J'. przed jego przebudową
w połowie XIX wieku . Patrz artykuł o astronomie krakowskim J. W e i s s e .

W

dalszej

części

o

artykułu

radioastro-

nomii Mgr J. CWIRKO-GODYCKI omawia wyniki badań
naszej Galaktyki za pomocą
promieniowania
o
długości
fali 21 cm.
Ostatnia
część
artykulu
Mgr K. ZIOl...KOWSKIEGO
o maszynach matematycznych
nie zawiera już trudnych
pojęć ani wzorów. Omówione
są w niej różnorodne zastosowania maszyn. Może czytelnicy zgodzą się z twierdzeniem,
że nasze czasy to wiek maszyn liczących.
Kontynuując
wydawanie
Naszego
Słowniczka
Astronomicznego prosimy Czytelników
o wypowiedzi,
czy
omawiane w nim hasła przyczyniają si ę do łatwiejszego
zrozumienia trudniejszych materiałów w "Uranii".

Czwarta strona okładki: Radioteleskop
o średnicy zwierciadła 90 m w ob serwatorium w Green Bank (Zach. Wirginia, USA).
Zarząd Główny PTMA - Kraików, ul. Solskiego 30/&- tel. 533-92 - adres telegr.
PETEEMA Kr!llkoów; ikonto PKO Kraików 4-9-5227. B1urro czynne <lOO:z.iennie z wyjątkiem niedziel i śwń.ąt w godz. &--1'5, w pOIIl.iedztallk!i :1 piątkll. do 19, w soboty

Od 8-12.

,_

URANIA

98
JAN MERGENTALER-

WTocław

AKTYWNE CHROMOSFERY GWIAZD
wątpliwości,

że Słońce

głównym dostarczyżycia na Ziemi.
Być może jednak, nie mogłdby być ono przyczyną powstania
nowego życia biologicznego, gdyby życie obecne przestało
egzystować. Jest na to zapewne już zbyt stare. Wniosek taki
zdaje się wypływać z wysuwanych ostatnio dość często przypuszczeń, opartych zresztą na konkretnych doświadczeniach,
w myśl których do powstania cząsteczek materii biologicznej
potrzebne jest dość silne pole promieniowania krótkofalowego
i korpuskularnego, a więc tych samych rodzajów promieniowania, których naelmiar zabija życie organiczne. Otóż dziś
Słońce produkuje zapewne zbyt małe ilości obu tych rodzajów
promieniowania, zarówno chromosfera jak i korona słoneczna
są zbyt mało aktywne na to, żeby jeszcze mogły wpłynąć na
samorzutne tworzenie się nowych związków organicznych, gdyby zalbrakło już istniejących. Czy kiedyś było inaczej? Czy
chromosfera była bardziej aktywna i czy wtedy właśnie powstały pierwsze ślady żywej materii na Ziemi? Na drugą część
tego pytania można odpowiedzieć tylko w sposób bardzo ostroż
ny: być może, ale właściwie ;prawie nic na ten temat nie wiadomo. Natomiast na pierwszą część pytania można, zdaje się
już dość konkretnie, dać odpowiedź na podstawie ostatnich

ie ulega
jest
N cielem
energii potrzebnej do podtrzymania

obserwacji chromosfer gwiazdowych dokonanych przez O. C.
W i l s o n a w Obserwatorium na Mt. Palomar.
Najlatwiej dostępnym obserwacji miernikiem aktywności
chromosfery jest obecność jądra emisyjnego w liniach H i K
zjonizowanego wapnia. Linie te występują w widmie Słońca
i w widmach gwiazd t)'lpu G do K w postaci silnych, dość szerokich linii absorpcyjnych, a u wielu gwiazd w środku tych
linii występuje wyraźna emisja, podobnie jak w widmie Słońca.
Naturalnie dla dostrzeżenia takiej emisji konieczna jest dość
duża dyspersja w widmie. Wilson dla badania gwiazd stosował
dyspersję 10 i 38 A/mm. Otóż widmo Słońca sfotografowane
w takiej dyspersji nie wj"kazuje w ogóle emisji w absorpcyjnych liniach wapnia, podczas gdy emisja ta jest doskonale
widoczna w widmach licznych gwiazd należących do gromad
Plejady lu!b Hiady, lub u gwiazd ·podwójnych. W widmie Słoń
ca trzeba zastosować znacznie silniejsze rozszczepienie, żeby
emisja ta stała się widoczna. Stąd wniosek, że chromosfera
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Słońca jest mniej aktywna niż chromosfery niektórych gwiazd
tego samego typu widmowego.
Natężenie emisji w liniach absorpcyjnych H i K wapnia rośnie na ogół od gwiazd o typie widmowym GO do gwiazd chłod
niejszych, u gwiazd gorętszych raczej nie występuje, ale prócz
tego nieraz wykazuje duże różnice u gwiazd, zdawala by się,
zupełnie identycznych. Jednym z możliwych przJ'Ipuszczeń pozwalających wytłumaczyć te duże różnice jest założenie, że to
wiek gwiazdy decyduje o natężeniu tej emisji. Zeby to sprawdzić, Wilson pomierzył natężenia emisji w liniach H i K dla
licznych gwiazd rozsianych w Galaktyce oraz dla gwiazd należących do gromad otwartych. Wiek średni gwiazd rozsianych
w Galaktyce jest zapewne podobny do wieku Słońca, a więc
bliski 5 X 109 lat, wiek Hiad, Praesepe i gromady w Warkoczu jest oceniany na 5 X 108 lat i wreszcie wiek Plejad - na
5 X 107 lat. Gdyby więc gwiazdy o tych samych charakterystykach widmowych wykazywały różne wartości emisji w liniach
wapnia, to można by mówić o zależności od wieku.
Wilson istotnie stwierdził takie różnice. Najsilniejsza emisja
występuje w gwiazdach należących do Plejad, slabsza u Hiad,
najslabsza u gwiazd pola galaktycznego. Rozpiętość wieku jest
dość znaczna- Plejady egzystują w Galaktyce około 100 razy
krócej niż Słońce, a 10 razy krócej niż Praesepe lub Hiady.
Spośród gwiazd typu widmowego KO-K2 należących do Plejad
wszystkie wykazują silną emisję, w Praesepe już tylko 75()/o,
a wśród gwiazd pola zaledwie 150fo. Wydaje się zatem, że zwią
zek emisji z wiekiem gwiazd jest zupełnie wyraźny.
Naturalnie interpretacja obserwacji Wilsona nie jest ostateczna, ale wydaje się bardzo prawdopodobna. Autor zwraca
przy tym jeszcze uwagę na rolę rpola magnetycznego w powstawaniu emisji w liniach wapnia. Jest rzeczą prawdopodobną,
że natężenie tej emisji jest uzależnione od natężenia pola magnetycznego, zarówno ogólnego jak i lokalnego. Takie przynajmniej wnioski można wyciągnąć z obserwacji chromosfery
słonecznej. Wilson wyciąga stąd wniosek, że w przypadku
gwiazd w ogóle emisja w liniach wapnia jest określona przez
średnie natężenie pola magnetycznego tych gwiazd i że wobec
tego pole magnetyczne powinno być silniejsze u gwiazd młod
szych niż u starszych. Warto przytoczyć tu słowa Wilsona:
" ... wszystkie gwiazdy ciągu głównego (danego typu widmowego i o danej masie) powinny 'zaczynać swoje życie z polem
magnetycznym o mniej więcej jednakowym natężeniu, być
może jako jakimś koniecznym warunkiem ich powstania.
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miarę
słabnąć ... "

W

starzenia

się

gwiazdy, pola te powinny stopniowo

Wnioski Wilsona wymagają potwierdzenia na podstawie dalszych licznych obserwacji oraz interpretacji pomiarów. Są one
jednak ciekawe, a warto o nich wspomnieć także i dlatego, że
jeszcze raz ujawnia się ogromna rola pól magnetycznych,
o których w astronomii mówi się coraz częściej oraz dlatego,
że jest to jedno z bardziej typowych powiązań pomiędzy badaniami Słońca i gwiazd, gdyż wyniki pomiarów stanu chromosfery słonecznej pozwalają na interpretację obserwacji chro...:
mosfer gwiazdowych. A prócz tego, jeżeli słuszne jest przypuszczenie Wilsona o bardziej życiotwórczej roli chromosfer
bardziej aktywnych, może to mieć znaczenie także i dla koncepcji o powstaniu życia na Ziemi.
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

War s z a w a

ASTRONOMIA RADIO W A (II)
kształt

spłaszczonego

ma
ogromnego
G alaktyka
rym
zajmuje niepozorne

dysku, w któmiejsce, w odległości 8,2
kiloparseków od centrum. W płaszczyźnie równikowej układu
zgrupowane są ogromne ilości materii gazowo-pylowej i więk
szość gwiazd. Wprawdzie gęstość materii jest znikomo mała,
jednak zgromadzona na dużych odległościach w kierunku widzeniaj skutecznie zasłania leżące za nią obiekty.
Astronomowie znaleźli się więc w dość trudnej sytuacji, dla
ilustracji której posłużymy się następującym przykładem.
Wyobraźmy sobie mies:zJkańców dziwnego domu, którzy zamknięci są w jednym z pokoi, leżącym gdzieś w jego skrzydle.
Będąc zamknięci, owi hipotetyczni mieszkańcy wymyślili szereg
skomplikowanych metod, umożliwiających im określenie rozmiarów polwju, jego umeblowania, składu i wielu innych waż
nych dla nich danych. Pasja poznania i rozwinięta wyobraź
nia stala się przyczyną, iż zagragnęli dowiedzieć się czegoś
więcej o całym domu, w którym mieszkają. Jednak mury okazały się grube i nie przezroczyste; ja!k zJbadać co jest za nimi?
Gdybyśmy teraz przyjęli niezwykle założenie, że ściany te
wysyłają promieni:owanie, które nagle udało się rejestrować,
nasi mieszkańcy otrzymaliby to, czego pragnęli i o czym marzyli. Otrzymaliby informacje o całym domu!
Pewne podobieństwo między owym wymyślonym domem
i poznaniem Galaktyki, jak się przekonamy, istnieje, a tajemniczym promieniowaniem jest właśnie linia - 21 cm.
Słońce
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Jak ona powstaje?
Może najpierw, jak w ogóle powstaje linia widmowa o danej
długości fali.
Odpowiedzialnym za jej powstanie jest atom, a ściślej biorąc
odpowiednie przeskoki elektronów między różnymi stanami
energii. Jak wiemy, atomowe jądro otacza chmura elektronów,
z której każdy obiega to jądro po ściśle określonej drodze. Jak
się okazuje, drogi elek!tronów wokół jądra nie mogą być zu~
pelnie dowolne. Ich rozkład określa mechanika kwantowa, której prawa pozwalają śledzić wewnątrz atomowe zjawiska. Cały
ten zawiły system dróg, lub jak kto woli torów, czy orbit, posiada każdy atom. Jednakowy rozkład orbit mają atomy tego
samego pierwiastka, ale już każdy atom innego elementu chemicznego ma ściśle określony, swoisty system torów. Wszystkie
te elektronowe "autostrady" są puste, to znaczy niezapełnione
na ogół elektronami z wyjątkiem kilku, po których pędzą te
elementarne ładunki. Istnieje jednak w obrębie danego atomu
możliwość przeskoku elektronu z jednej orbity na drugą. Moż
liwość tę stwar"a dostatecznie silny zewnętrzny bodziec (np.
zderzenie atomu z jakimś szybkim, obcym elektronem). Gdy
atom pochłonie z zewnątrz porcję energii, jego własny elektron
może zostać przerzucony na inną orbitę inny poziom energetyczny. Taki atom z przeniesionym elektronem, nazywamy
pobudzonym, a o pochłoniętej energii mówimy, że została zaabsoDbowana (stąd nazwa pewnych linii widmowych - absorpcyjne). Przeniesiony na dalszy poziom elektron będzie
teraz samorzutnie dążył do powrotu na bliższe jądra poziomy
energetyczne. Takie samodzielne przejścia elektronu z poziomu
wyższego na niższy połączone są z wysłaniem porcji energii
o wartości równej energetycznej różnicy poziomów w atomie.
E,tV
Rys. l. Model energetyczny atomu wodoru.
I - elektron przeskoczył z poziomu podstawowego (l) na poziom 3 kosztem energii dostarczonej z zewnątrz; II - elektron przeskoczył z poziomu 3 z powrotem na poziom l w dwóch etapach (z poziomu 3 na poziom 2, potem z poziomu 2 na poziom l); III - bezpośredni powrót
elektronu z poziomu 3 na poziom l. E - energia potrzebna do przeniesienia elektronu z poziomu podstawowego na inny poziom energetyczny (w elektronowoltach); cyfry oznaczają
kolejne poziomy.
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Wysłana

w postaci fali elektromagnetycznej energia daje
w widmie atomowym linię em~syjną. Opi:sane wyżej procesy
ilustruje rys. l.
Wyobrażając sobie model atomu jako miniaturowy układ
planetarny, w którym elektrony obiegają jądro, dla pełniejszej
analogii dodamy, że elektrony podobnie jak planety wirują
wokół swej osi. Ich ruch wirowy może być zgodny lub przeciwny do kierunku obiegu. Wirowy ruch elektronu nazywamy
spinem. W zależności od kierunku spinu względem obiegu elektronu może się on albo dodawać, albo odejmować od or·bitalnego momentu pędu. Efektem tego działania jest rozszczepienie
każdego poziomu energetycznego w atomie na dwa podpoziomy
(tzw. struktura subtelna).
Rozszczepione poziomy dają więcej możliwości przejść niż
w wypadku pojedynczych orbit (poziomów), rozpatrzonych
w pierwszym przybliżeniu. Strukturę subtelną z uwidocznieniem przejść elektronowych ilustruje rys. 2.
n
li

III

li

1

2

::;

li
.. li
11

11
ll

J~

p

312

P112

Rys. 2. Struktura subtelna. II - drugi poziom
energetyczny, III - trzeci poziom energetyczny;
l, 2, 3 - przejścia dozwolone, 4 - przejście
wzbronione.

Jednak interesująca nas linia radiowa o długości fali 21 cm,
ma bardziej skomplikowaną naturę. Powstaje ona w tzw. nadsubtelnej strukturze atomu neutralnego wodoru.
Prowadząc naszą planetarną analogię modelu atomu dalej,
przyjmiemy teraz, że również jądro wykonuje pewien ruch
wirowy - zwany spinem jądra. Uwzględniając ten efekt otrzymamy kolejne rozszczepienie poziomów struktury subtelnej na nadsubtelną. N owo powstałe poziomy leżą bardzo blisko
siebie i przeskok elektronu między nimi wymaga dostarczenia
niewielkiej porcji energii z zewnątrz .
Przeskok elektronu między dwoma poziomami nadsubtelnej
struktury poziomu podstawowego atomu neutralnego wodoru,
produkuje linię widmową o częstości 1420 MHz, a1bo po przeliczeniu, o długości 21 cm. Tyle mówi bardzo tu schematycznie
przedstawiona teoria.
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Aby daną linię widmową można było w ogóle ·zauważyć, JeJ
natężenie powinno być odpowiednio duże. Natężenie to oszacowano teoretycznie dla linii 21 cm, i wtedy okazało się, że
przy istniejącym stanie techniki odbioru, uda się ją zaobserwować przy pomocy radioteleskopów.
Analiza warunków jonizacji gazu w Galaktyce wskazywała,
że większość wodoru występuje w postaci neutralnej. Była to
okoliczność nader szczęśliwa. Jeżeli dodać, że promieniowanie
o tej właśnie długości fali okazało się niezwykle "przenikliwe",
łatwo będzie zrozumieć jak ogromne możliwości badania struktury Gala'kty'ki otworzyły się przed astronomami.
Badania wodoru w linii 21 cm rozpoczęto w 1951 roku, w Holandii, pod kierunkiem V a n d e H u l s t a , astronoma, który
1pierwszy przewidział możliwość zaobserwowania tej linii w radiowym promieniowaniu GalaktY'ki.
N a pierwszy ogień poszła spiralna struktura ramion ogromnego dysku. Kierując antenę radioteles'lmpu na jakiś punkt
Drogi Mlecznej i mierząc natężenie przychodzącego promieniowania w pewnym przedziale częstości - otrzymamy profil
linii wodorowej. Rys. 3 przedstawia kilka profilów wodorowych otrzymanych w płaszczyźnie równika galaktycznego, przy
różnych długościach galaktycznych.

Rys. 3. Profile linii
21 cm obserwowanych
w Galaktyce dla szerokości galaktycznej b = O
i długości galakty~ych
l podanych na rysunlm.
Na górnej osi poziomej - prędkości radialne w km/sec, na dolnej - wartości dopplerowskiego przesunięcia
częstotliwości (w MHz).

-120

6

- 40

o

'ID km/s

4

2

O

-2 MHz ·10 2

Poszczególne wierzchołki krzywych
odpowiadają różnym
wodorowym, które poruszają się względem Słońca
różnymi prędkościami radialnymi.

kompl~ksom
~

-80

-7----~--~~---L----~

104

URANIA

Nasza Galaktyka nie dbraca się jak ciało sztywne. Jej częsc1
bliższe jądra mają większą prędkość obiegu niż bardziej zewnętrzne. Obserwując ze Słońca zauważymy, że części bliższe
jądra "niejako" doganiają nas, natomiast leżące bal'dziej na
zewnątrz, opóźniają się w ruchu w stosunku do Słońca. Taki
stan rzeczy nasuwa barozo ogólny wniosek a mianowicie, że
prędkość radialna jest funkcją położenia obiektów w Galaktyce. Znając przebieg tej zależności, można w zasadzie z pomiaru prędkości radialnej względem Słońca, określić rpalożenie
badanego dbiektu w Galaktyce.
Rys. 4. Okolice Słoń
ca w promieniu 3 kiloparseków (kps) . Kresko:..
wane pasy to wodór
neutralny obserwowany
w linii 21 cm, małe kółeczka mgławice emisyjne (świecący wodór
zjonizowany), czarne nieregularne
plamy
mgławice ciemne, czarne
trójkąty asocjacje typu O, większe kółka młode gromady otwarte;
krzyżykiem
oznaczono
Słońce,
odl egłości
od
Słońca wyra żono w kiloparsekach ; cyfry przy
strzałkach o znaczają odpowiednie długości galaktyczne. P - " ramię"
Perseusza, O - " ramię "
Oriona, S " ramię "
Strzelca (nie obserwowane w linii 21 cm).

Wyniki tych prac w oparciu o założenie kołowego obiegu
wodoru wokół Centrum, przedstawiono na rys. 4. Lewa strona
rysunku ilustruje wyniki badań radioastronomów australijskich, prawa - holenderskich. Widoczny na rysunku efekt rozbiegania się ramion Galaktyki nie jest chyba realny i wynika
prawdopodobnie z niewłaściwej interpretacji obserwowanych
prędkości radialnych. Zasięg obserwacji radioastronomicznych
prowadzonych w płaszczyźnie równika galaktycznego jest
ogromny i przekracza wartość l O kiloparseków!
Warto przJIIpomnieć tu jeszcze raz podany na wstępie przykład hipotetycznych mieszkańców domu, zamkniętych w jednym z jego pokoi.
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Do chwili zastosowania obserwacji w linii 21 cm, astronomowie badali otaczającą ich przestrzeń metodami optycznymi. Materia międzygwiazdowa gęsto wypełniająca centralne części
Galaktyki, uniemożliwiała badania na odległościach większych
niż 3 kiloparsekL światło pochodzące od obiektów leżących
dalej, było tak silnie pochłaniane na swej drodze przez gaz
i pyl, że do najsilniejszych nawet teleskopów docierało go tak
mało, iż praktycznie nie istniała możliwość przeniknięcia otaczającego nas "muru". Na rys. 5 pokazano najbliższe otoczenie Słońca dostępne jeszcze dla teleskopu optycznego.
Teleskop optyczny rejestruje obiekty świecące, a więc gwiazdy, mgławice emisyjne- wszystko to, co wysyła światło o dłu
gości fali widzialnej, lub rejestrowanej na kliszy fotograficznej. Neutralny wodór- nie mógł więc zostać zauważony metodami optycznymi, ponieważ w tej dziedzinie widma nie promieniował wcale. Jedynie obszary zjonizowane, lub wzbudzone
wysyłały światło. Ponieważ jednak do tego, aby pobudzić gaz
do świecenia optycznego trzeba znacznej ilości energii, dostarczonej np. od jasnych gwiazd - świecących obłoków obserwowano stosunkowo mało. Mały był więc materiał, dający
podstawę do wnioskowania o ogólnej architekturze naszego
gmachu - Galaktyki. Swoją obecność zdradził neutralny wodór
dopiero wtedy, gdy nauczono się rejestrować jego linię emisyjną o długości fali 21 cm. Na rys. 5 zaznaczono "radiowy wodór" - liniami kreskowanymi. Widać wyraźnie dużą
zgodność danych optycznych i radiowych.

Rys. 5. Rozkład neutralnego wodoru w Galaktyce z obserwacji w
linii 21 cm. Krzyżykiem
oznaczono środek Galaktyki, kółko z kropką
oznacza Słońce. Na zewnątrz
ramki opisano
długości galaktyczne (w
stopniach).
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Badania wodoru w wewnętrznych częściach Galaktyki wykazują, że układa się on w niezwykle cienką warstwę o grubości zaledwie 100 parseków. przy średnicy dysku 12 kiloparseków!
Dlaczego tak jest, na razie niewiadomo!
Struktura ogromnego gmachu zarysowuje się coraz wyraź
niej, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obserwacje radioastronomiczne w linii 21 cm, trwają zaledwie niecale 20 lat, pewne
luki w interpretacji zjawisk są przecież do wybaczenia.
Ogromna "przenikliwość" promieniowania radiowego stała
się pokusą dla ZJbadania, nigdy przedtem niedostępnej dla bezpośredniej dbserwacji, struktury jądra Galaktyki. Już wstępne
obserwacje tego obszaru (1953 r.), pozwoliły ustalić, że neutralny wodór w odległości 2-3 kiloparseków, szybko wyrpływa
z jądra Galaktyki, prędkość tego wypływu jest rzędu 200
km/sek.
Schematyczny obraz okolic jądra Galaktyki ilustruje rys. 6.
kps
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310°
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Rys. 6. Rozkład wo~
doru neutralnego wokół
jądra
Galaktyki. I ekspandujące ramię "3
kilo parseki", I I - obszar
niewidoczny, zasłonięty
przez bliski wodór, III,
IV "slabe" ramię ,
V "silne"
ramię,
VI - jądro. Strzałkami
ciągłymi oznaczono pręd~
kości wypływu wodoru
z jądra (w krn/sec).
Strzałka
przerywana
wskazuje kierunek ku
Słońcu. U dolu podano
długości
galaktyczne,
z boku - skalę odległo
ści w kiloparsekach.

Gdyby wodór opuszczał jądro stale z tak znaczną prędko
to po upływie 109 lat jego zapas wyczerpał by się zupeł
nie.
Być może, jak mówi hipoteza, wodór ten wędrując poprzez
Galaktykę przedostaje się do jej Korony i stamtąd zasila znowu
ścią,

jądro.
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Być może zachodzi tego rodzaju ogromna cyrkulacja
ostateczną odpowiedź na razie trudno przewidzieć,
mało zebrano bowiem dotychczas faktów.
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Wykonane w latach 1958-1959, obserwacje radioastronomów holenderskich ujawniły istnienie wodorowego pierścienia
o promieniu 550 parsE!ków od jądra i o grubości olkoło 90 parseków. Badania gęstości neutralnego wodoru wykazały , że
w pierścieniu tym wypada l atom na cm3 • Bliżej Centrum,
gęstość ta znowu maleje, a następnie od odległości około 350
parseków, znowu wzrasta osiągając 3 atomy na cm3 przy 100
parsekach od Centrum.
Rewelacyjne wyniki dało oszacowanie masy neutralnego wodoru w otoczeniu środka Galaktyki. Wodorowy pierścień w odległości 550 parseków, ma masę 8 X 109 mas Słońca, co stanowi 10°/o masy całej Galaktyki! Bardzo schematyczny obraz
otoczenia galaktycznego jądra - daje rys. 6. Zaznaczono tam
s:z!kicowo omówione wyżej obiekty. Samo jądro identyfikuje
się obecnie z silnym radioźródłem Sagittarius A.
Struktura i dynamika centralnych części Galaktyki są na
razie zupełnie niezrozumiałe.
Istnieją jednak pewne próby rozwiązania tej zagadki: Być
może znajdujące się w jądrze gwiazdy (typu gwiazd gromady
M-67) wyrzucają przed przejściem do stadium białego karła
gazy warstw zewnętrznych. Gazy te w miarę oddalania się
od Centrum ulegają ochłodzeniu i wtedy w odległościach 100
do 300 parseków, obserwujemy je w linii 21 cm. Mankamentem
przedstawionej tu koncepcji jest ilość wyrzucanej tą drogą materii, którą szacuje się jedynie na jedną pięćdziesiątą masy
Słońca rocznie zamiast obserwowanej jednej masy Słońca
na rok.
Gdyby jednak nasze wiadomości o tempie utraty masy przez
gwiazdę uległy radykalnej zmianie (co nie jest wykluczone,
gdyż informacje z tej dziedziny są jeszcze bardzo skąpe!), być
może taki model tłumaczy~by obserwowany stan rzeczy.
Drugą koncepcją, jest wspomniana już cyrkulacja wodoru
w Galaktyce. WyJpływając z centralnych części, gazowa materia
przedostaje się do tzw. Korony - która ma symetrię kulistą
i otacza całą Galaktykę. Ta druga koncepcja zakłada właśnie,
że jądro zasilane jest w wodór pochodzący z Korony. Czy tak
jest w rzeczywi'stości, trudno na razie odpowiedzieć, nie mniej
jednak rozwiązanie zagadki wypływu wodoru z jądra Galaktyki będzie miało naipewno kapitalne znaczenie przy poznaniu
mechanizmu tworzenia się ramion spiralnych.
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Warto wspommec o jeszcze jednym interesującym odkryciu
(1957 r.), ddkonanym przy użyciu linii 21 cm. Okazuje się, że
w dużych odległościach od Centrum Galaktyki (rzędu 10 do 15
kiloparseków) zaobserwowano odchylenie krańców Galaktyki,
sięgające wartości 800 parseków od płaszczyzny równikowej.
Wygląda to w ten sposób: jeden kraniec ogromnego dysku
odchyla się ku górze, a przeciwległy ku dołowi.
Szukając wyjaśnienia tego zjawiska, astronomowie doszli do
bardzo śmiałej i ciekawej koncepcji istnienia materii między
galaktycznej.
Nasza Galaktyka należy do tzw. "Lokalnej Grupy Galaktyk",
skupiającej kilkanaście obiektów, a wśród nich galaktykę M-31
w Andromedzie. Gdyby więc ~bardzo upraszczając wywód) założyć istnienie materii międzygalaktycznej a także istnienie
obiegu naszej Galaktyki wokół wspólnego środka masy Ukła
du - płynięcie Galaktyki w ośrodku materialnym mogło by
powodować obserwowane odchylenia jej krańców. "Płynięcie"
to wywołałoby bowiem nierównomierny rozkład ciśnień na
Koronę galaktyczną a powstające tu siły przenoszone poprzez
układ pól magnetycznych wiążących Koronę z dyskiem wywołałyby odkształcenie tego ostatniego na tyle, aby nadwyżka
ciśnienia skompensowana została przez prostopadłą do płasz
czyzny równika galaktycznego, składową siły grawitacyjnej.
Szacując z danych kinematycznych prędkość płynięcia Galaktyki na 100 kmlt?ek, po przeprowadzeniu przybliżonego rachunku bilansu sił, otrzymujemy odchylenia, które zgodne są
co do kierunku i wartości z naszymi obserwacjami.
N a drodze bardzo okrężnego rozumowania, przy całym szeregu nie sprawdzonych jeszcze założeń doszli astronomowie do
tej bardzo interesującej koncepcji.
Ile prawdy kryje się w ich rozumowaniu, trudno na razie
odpowiedzieć tak samo, jak trudno przewidzieć ile jeszcze nowych odkryć przyniesie nam obserwacja Wszechświata i naszej
Galaktyki - w linii 21 cm.

ERRATA
Nr 12, 1963 r., str. 328, w. 7 powinno być "Bonner Durchmusterung". Nr l, 1964 r.,
str. 10, w. 12, zamiast stulecia winno być tysiąclecia. Nr. 3, 1964 r., str. 67, w. 12,
powinno być Greenstein; str. 90 - opuszczone zostało nazwisko autora Słownicz
ka: p. Sławomira Rucińskiego. W komunikatach adres Klubu KOSMOS winien być:
ul. Solskiego 30, III p.
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ELEKTRONICZNE MASZYNY MATEMATYCZNE WSPOŁCZESNE NARZĘDZIA ASTRONOMII

IV. Zastosowanie maszyn cyfrowych w astronomii
że nie ma, a w każdym razie
już
przyszłości nie będzie takiej dziedziny
działalności człowieka, w której elektroniczne maszyny matematyczne nie miałyiby zastosowania. Dowodem tego niech bę
dzie kilka przykładów:
l. Większość obecnie publikowanych prac naukowych za-

twierdzenie,
N ie jestw ryzykiem
niedalekiej

równo w zakresie wszystkich nauk przyrodniczych jak również
ekonomicznych, technicznych oraz takich jak psychologia, socjologia itp. w większym lub mniejszym stopniu opiera swe
rezultaty na wynikach bądź to konkretnych obliczeń problemów, bądź też zliczeniach statystycznych czy wreszcie pewnych modelach cyfrowych odpowiednich procesów.
2. Istnieją programy zastępujące całkowicie pracę dużych
biur projektowych. I tak np. na duńskiej maszynie GIER, zakupionej niedawno przez Uniwersytet Warszawski, można uzyskać w ciągu 15 minut dokładne charakterystyki potrzebne dla
zbudowania w jakimś terenie nowej drogi. Jedyną informacją
wejściową podawaną maszynie jest zdjęcie lotnicze terenu z zaznaczonymi punktami, które mają być połączone drogą oraz
jej wymagana przepustowość. Specjalne urządzenie dekoduje
czyli "czyta" zdjęcie lotnicze i po wykonaniu potrzebnych
obliczeń (ze średnią szybkością kilkunastu tysięcy operacji na
sekundę) podaje którędy droga ma przebiegać, jakie mają być
jej wszystkie wymiary, z jatkich materiałów (i w jakich ilościach) winna być wykonana itp. informacje niezbędne dla konstruktorów. Warto dodać, że istnieją maszyny, które obok tych
czynności wykonują jednocześnie wszystkie potrzebne budowniczym rysunki techniczne opracowywanego obiektu.
3. Istnieją programy, ·z a 'pomocą których maszyna tłumaczy
jeden język na drugi, np. angielski na francuski i odwrotnie.
Co więcej, dokonano już udanych prób tłumaczenia tekstów
mówionych: tzn. kiedy mówimy do mikrofonu, . np. po angielsku, głośnik zainstalowany przy maszynie odtwarza to samo,
np. po francusku .
4. Istnieją programy umożliwiające maszynie czytanie odpo-

110

U RAN I A

-------

wiednio zakodowanych nut i niemal jednoczesne odtwarzanie
melodii przez nie przedstawionej .
5. Maszyny matematyczne są najbardziej konsekwentnymi
i bezbłędnymi graczami nawet tak skomplikowanych gier jak
szachy czy brydż.
Ten szeroki wachlarz możliwości zastosowań elektronicznych maszyn cyfrowych zmusza nas do głębszego spojrzenia
również na astronomiczne aspekty tego zagadnienia.
W astronomii podobnie zresztą jak i w innych gałęziach
wiedzy maszyny matematyczne stosować można trojako:
l. do beZ'pośredniego wykonywania obliczeń,
2. do modelowania cyfrowego procesów,
3. do przeprowadzania badań kompleksowych.
Najbardziej oczywistym jest typ pierwszy. Przykład prostego ale często w rachunkach astronomicznych (mechanika niebios) używanego programu realizującego rozwiązanie równania Keplera podaliśmy w części poprzedniej. Przykładem dużego procesu obliczeniowego może być realizowany obecnie
w Instytucie Astronomii Teoretycznej w Leningradzie program
obejmujący wszystkie etapy obliczeń ruchów komet*).
Jako informacje wejściowe dostarczany jest maszynie zbiór
obserwacji komety czyli rektascensje, deklinacje i odpowiednie momenty czasu. Na wyjściu maszyna podaje bądź to efemerydę na następne pojawienie się komety, bądź też jej ruch
przed momentem zaobserwowania. Oczywiście w miarę potrzeby maszyna może wyprowadzić różne informacje pośrednie
np. wielkości perturbacji od poszczególnych, uwzględnianych
w rachunkach, planet; interesujące anomalie w ruchu komety
np. jej zbliżenie do Jowisza itp.
Ale jakie korzyści uzyskujemy ze stosowania do tego typu
obliczeń elektronicznych maszyn cyfrowych.
Po pierwsze
ogromne przyspieszenie żmudnej pracy obliczeniowej. Jeśli
ruch komety na przestrzeni kilku lat wprawny rachmistrz za
pomocą ręcznego lub nawet elektrycznego arytmometru zdoła
policzyć w najlepszym razie w ciągu kilku miesięcy (a wielu
astronomów poświęciło niemal cale życie dokładnemu opracowaniu ruchu jednej tylko komety) to współczesne, średniej
wielkości maszyny matematyczne, tę samą czynność są w stanie wykonać w ciągu zaledwie kilku czy kilkunastu godzin.
Po drugie - zwiększają znacznie dokładność rachunków (np.
*) Jak astronomowie badają ruchy komet patrz cykl
G. S i t ar s ki e g o w nr nr 2, 3 i 4 Uranii z 1961 roku.

artykułów
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maszyna URAŁ-2 ma zawsze osiem cyfr dokładnych). I wreszcie po trzecie - i to jest chyba największą zaletą - maszyny
cyfrowe posiadają możliwość powtarzania obliczeń według raz
sporządzonego programu, tzn. opierając się na naszym przykładzie za pomocą tego samego programu można na danej
maszynie liczyć ruch dowolnej komety w zależności tylko od
elementów wejściowych. Co więcej, jeśli program napisany
jest w uniwersalnym języku Algol-60, wtedy można według
niego liczyć na maszynie dowolnego typu pod warunkiem oczywiście, że posiada ona translator Algolu na swój kod wewnętrzny.

Coraz szersze użycie maszyn cyfrowych do rachunków astronomicznych wymaga dostosowania istniejących metod numerycznych astronomii do specyfiki liczenia maszynowego. Wydaje się to być w chwili obecnej jednym z naczelnych i bardzo
pilnych zadań astronomów. Pilnych, gdyż nie wolno zaniedbać
szans jakie stwarza niesłychany wprost rozwój techniki cyfrowej*).
Przejdźmy do drugiego typu zastosowań maszyn matematycznych - do tzw. modelowania cyfrowego procesów zachodzą
cych w przyrodzie. Niewiele jest niestety zjawisk astronomicznych, których teorię znamy na tyle dobrze, by móc zjawisko to
opisać zbiorem pewnych dokładnie określonych parametrów
i ich ewentualnymi zależnościami czasowymi. Ich wartości są
prawie zawsze znajdowane przy jakichś uproszczeniach czy
założeniach. Nieraz dokładność co do rzędu wielkości jest już
uważana za dobrą. Możliwość stworzenia programu opisują
cego przebieg jakiegoś zjawiska w czasie, uzależnionego od
"niepewnych" parametrów, pozwala na wykonanie przez maszynę obliczeń, których wynikiem byłyby wielkości dające się
bezpośrednio obserwować. Dobierając taki układ "niepewnych"
parametrów, przy którym nasz hipotetyczny model najlepiej
zgadza się z rzeczywistością, znajdujemy tym samym w pewnym sensie dokładne wartości tych parametrów. Łatwo tu dostrzec daleko sięgającą analogię z eksperymentowaniem laboratoryjnym, której to możliwości astronomowie niestety są
pozbawieni.
*) Warto zwrócić uwagę na pewien znamienny szczegół: dosłownie
ostatnie tygodnie przyniosły wiadomość o uruchomieniu maszyny, która
w ciągu sekundy może wykonać trzy miliony operacji, gdy tymczasem
jeszcze w pierwszej części tego artykułu jako najszybszą obecnie na
świecie wyrnienilem angielską maszynę ATLAS trzykrotnie od niej
wolniejszą.
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Zilustrujemy to tak jak poprzednio kilkoma przykładami:
Istnieje szereg równań opisujących wewnętrzną budowę
gwiazd: rozkład gęstości materii, z której gwiazda jest zbudowana, roztklad temperatury we wnętrzu, ciśnienia, mechanizm
wydzielania energii itp. Przypuśćmy, że nie jest znany rozkład
gęstości pewnej klasy gwiazd zmiennych. Rozwiązując układ
równań wewnętrznej budowy gwiazd wielokrotnie przy różnych
wartościach niewiadomego parametru budujemy jak gdyby
modele różnych gwiazd. Maszyna automatycznie wy!biera ten,
który najlepiej realizuje np. znaną z obserwacji dla tej grupy
zmiennych zależność blask - okres.*)
Ukazala się niedawno praca, której autor bada kiedy, przy
założeniu zupełnie jednakowego rozkładu gwiazd w pewnym
obszarze przestrzeni, może powstać gromada gwiazd. Numeryczne opisanie procesów dynamicznych zachodzących w tym wybranym obszarze byłoby niemożliwe do wykonania bez użycia
szybkoliczących maszyn matematycznych.
Trzeci typ zastosowań maszyn matematycznych w astronomii- kierowanie i przeprowadzanie badań kompleksowychzastosowanie zdecydowanie rewolucyjne - jest jeszcze w chwili
obecnej w stadium prób. Ale i o tym warto wspomnieć. Wiele
obserwacji astronomicznych dokonywanych jest zupełnie automatycznie, bez "udziału twórczego" człowieka. Np. poszukiwanie gwiazd nowych: stale fotografowanie w pewnych odstę
pach czasu WY'branych części nieba, porównywanie ze s obą
klisz, sprawdzanie czy ostatnio zrobiona nie zawiera jakiegoś
nowego obiektu, jeżeli taki się znajdzie - badanie czy nie
jest to np. kometa lub jakaś długookresowa gwiazda zmienna,
jeżeli się okaże, że jest to gwiazda nowa natychmiastowe
zawiadomienie o tym innych obserwatoriów itd. Wszystkie te
czynności można całkowicie zautomatyzować pod warunkiem,
że "łowca" gwiazd nowych potrafi dokladnie sprecyzować kryteria określające charakter zaobserwowanego zjawiska. Powierzenie maszynie matematycznej kierownictwa w wykonywaniu i wykonywania niektórych czynności wyeliminuje niemal zupełnie wszystkie błędy obserwatora jak zmęczenie, przeoczenie czy wreszcie jakieś sugestie oraz znacznie przyspieszy
cały proces (istotne np. przy przeglądaniu klisz archiwalnych).
Inny przykład: radioobserwacje nieba wykonywane w Jodren
*) Ten i kilka następnych przykładów zaczerpnięto z artykułu
W. T u r ski e g o pt. "Możliwości stosowania maszyn cyfrowych w astronomii" (Postęw Astronomii, nr 2, 1963 rok.)
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Bank zapisywane są automatycznie z radioteleskopu na taśmę
perforowaną w kodzie ·zrozumiałym (dzięki specjalnemu programowi) dla maszyny MERKURY ·zainstalowanej w Centrum
Obliczeniowym Uniwersytetu w Manchester. Po wprowadzeniu
tych danych do maszyny i odpowiednim ich przetworzeniu specjalne urządzenie podłączone do maszyny rysuje izofoty nieba
w linii 21 cm. Rola człowieka sprowadza się jedynie do interpretacji otrzymanych wyników.
Kończąc przegląd astronomicznych zastosowań elektronicznych maszyn matematycznych nie sposób nie wspomnieć o ich
roli w astronautyce. Najogólniej jest ona dwojakiego rodzaju:
po pierwsze - kierowanie pracą wielu urządzeń rakiet i satelitów i po drugie - ·obliczanie efemeryd umożliwiających wykonywanie obserwacji sztucznych satelitów oraz opracowywanie tych obserwacji. Przykładów szukać nie trzeba; wystrzelenie każdego sztucznego ciała niebieskiego, jego lot i realizacja
zamierzonych zadań są wynikiem wielu trudnych obliczeń naukowych i technicznych, których wykonanie w odpowiednio
szybkim czasie jest możliwe tylko przy użyciu maszyn cyfrowych.
I jeszcze na pewien szczegół pragnę zwrócić uwagę Czytelnika, który cierpliwie prześledził wszystkie trzy części tego krótkiego omówienia elektronicznych maszyn matematycznych
z punktu widzenia mogącego zainteresować miłośników astronomii. Wprawdzie często, szczególnie w ostatniej części, czytaliśmy, że maszyna zastępuje człowieka, co więcej wykonuje
powierzone jej czynności dużo lepiej niż człowiek, to jednak
z całym naciskiem należy 1podkreślić, że "podstawową cechą
nadchodzącej rewolucji jest współpraca umysłowa zespołów
człowiek-maszyna, w których zadania bardziej zrutynizowane,
lecz czasochłonne wykonywałby drugi z partnerów pozostawiając nam czynności związane z sądzeniem, decydowaniem i wysuwaniem przypuszczeń. Ale nawet w tej dość niezrozumiałej
dla nas obecnie grupie czynności, której praw i reguł jeszcze
nie znamy, maszyna będzie wspomagać nas w każdej chwili
przypominając niezbędne fakty, porządkując je zgodnie z naszymi życzeniami i sprawdzając nasze pomysły. Tu właśnie
tkwi geneza pojęcia intelektroniki, rozumianej jako uzupełnie
nie naszego intelektu za pomocą urządzeń elektronicznych"*).

*) ~imon Ram o: Man and Intelligent Machines, w Me Graw-Hill
Yearbook of Science and Technology, New York 1962.
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KRONIKA
Radiowa ostroga galaktyczna
Katalogi źródeł promieniowania radiowego zawierają obecnie około
"3000 pozycji. Są to zwykle radioźródła o niewielkich rozmiarach kąto
wych. Oprócz tego silne promieniowanie radiowe dochodzi do nas z całej
płaszczyzny Galaktyki, a więc na niebie z calego pasa Drogi Mlecznej.
Niedawno okazało się, że istnieje też inne pasmo zwięksu>nego promieniowania, które na pólnocnej półkuli wylania się z płaszczyzny Galaktyki przy zu = 30° i biegnie aż do północnego bieguna Galaktyki.
Pasmo to zwane jest po angielsku The Galactic Radio Spur (Radiowa
Ostroga Galaktyczna). Jego częściowo kołowy przebieg i ostry brzeg
zewnętrzny obserwowane w cz.ęstotliwościach radiowych mogą sugerować pozostałość po Supernowej.
Poni waż z dotychczasowych badań optycznych brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia emisji Ostrogi Radiowej w falach świetlnych ,
D a v i e s, H a n b u Ty, Brown i M e a b u r n z Ma111chesteru wykonali serię zdjęć tej okolicy nieba. Posługiwano się dwoma układami
optycznymi: 15 cm kamerą Schmidta o światlosile l : 1,5 i obiektywem
soczewkowym o ogniskowej 2,6 cm i światlosile l : 0,71 wraz z kompletem filtrów wąskopasmowych wycinających długości fali 3727 A (0 II),
5007 A (0 III) i 6563 A (H a). W tych długościach fali istnieje najsilniejsza emisja mgławic będących pozostałościami po supemowych. Dla
ewentualnej oceny intensywności świecenia Ostrogi dokonano jednoczesnych zdjęć tą samą aparaturą innych dobrze znanych mgławic tego
rodzaju, m. in. mgławicy cirrusowej w Labędziu (NGC 6960). Tylko na
jednym zdjęciu istnieje słaby ślad, który może wskazywać na istnienie
emisji w linii 3727 A. Jednak stosunek intensywności świecenia do
intensywności promieniowania radiowego jest okolo 500 razy mniejszy
od tego samego stosunku dla mgławicy w Labędziu a około 50 razy
mniejszy od stosunku dla najslabszych optycznie pozostalości po supernowych. Badania tego interesującego obiektu mają być prowadzone
w dalszym ciągu.
(wg The Obserwatory, tom 83, nr 935, str. 179)
Sławomir Ruciński

Identyfikacja

mgławic

-

pozostalości

po supernowych

Znajomość liczby supernowych, które dotychczas wybuchły w Galaktyce ma duże znaczenie kosmologiczne w dziedzinie poznania ewolucji
Galaktyki. Mgławica będąca pozostalością po wybuchu supernowej wyróżnia się oprócz niezwykłego włóknistego lub obłocz.kowego z ostro
zarysowanymi brzegami wyglądu również emisją radiową, która ma

charakter nietermiczny, tzn. jest produkowana przez szybkie elektrony
zamknięte w lokalnym polu magnetycznym.
Bezpośrednio ze zdjęć nie jest łatwo odróżnić pozostalości po supernowych od zwykłych obszarów wodoru zjonizowanego (H II). Dlatego
najbardziej efektywna jest jednoczesna identyfikacja optyczna i radiowa. Przeglądu takiego dokonał D a v i e s z Manchesteru opierając
się na materiale złożonym ze zdjęć Atlasu Falomarskiego i z obserwacji
radiowych wykonanych przez Daviesa i H a z ar d a w obserwatorium
Jodren Bank, dla obszaru 11 = 154° do 177°, bl = -15° do + 15° (antycentrum Galaktyki), głównie na częstotliwości 237 Me/s. Z 13 przeba-
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danych obiektów trzy wydają się być bez wątpienia pozostałościami
po supernowych ze względu na charakterystyczny wygląd i całkowicie
nietermiczne widmo radiowe. W czterech innych przypadkach mimo
braku widm radiowych wygląd i sam fakt emisji radiowej każą uważać
również i te obiekty za eks-supernowe.
Siedem odkrytych eks-supernowych w tym obszarze pozwala wstęp
nie oszacować liczbę tego rodzaju obiektów w całej Galaktyce. Autor
pracy sądzi, że zasięg poszukiwań wynosi około 2 kiloparseki , co daje
w płaszczyźnie Galaktyki l kiloparsek kwadratowy - stąd ilość supernowych w Galaktyce, które wybuchły do naszych czasów - około 2000.
(wg The Obserwatory, tom 83, nr 935, str. 172)
Sławomir Ruciński

Definitywne oznaczenia komet z 1961 r.
Komety otrzymują w miarę ich odkrywania oznaczenia prowizoryczne w porządku chronologicznym. Składa się na nie: rok odkrycia,
kolejność odkrycia oznacwna małymi literami alfabetu łacińskiego
oraz oczywiście nazwisko, względnie nazwiska pierwszych odkrywców
komety. Gdy obserwacje wstaną zamknięte, rachmistrze przystępują do
obliczenia tzw. definitywnej orbity komety, uwzględniając dokladnie
zakłócenia jej ruch.u spowodowane przez planety. Teraz kometa otrzymuje definitywne oznaczenie, w którym zamiast chronologii odkrycia
występuje chronologia jej przejścia przez perlheliurn w danym roku
(cyfry rzymskie).
Ostatnio w cyrkularzu nr 1853 Międzynarodowej Unii Astronomicznej
ogłoszono taką numerację dla komet z 1961 r., którą powtarzamy.
Oznaczenie
definitywne
1961 I
II
III

Data przejścia
przez perlheliurn
w 1961 r . (T.U.)
luty 5.6
8.6

"
kwiecień

IV
V
VI
VII

4.5
15.3
" 17.5
lipiec
24.8
"
wrzesień
5.5

VIII
IX

październik 10.7
grudzień 31.4

Nazwa komety

P /Encke
Candy
P /Comas Sola
P /Wirtanen
Wilson-Hubbard
P /Forbes
P /SchwassmannWachmann 2
Seki
P /Grigg-Skjellerup

Oznaczenie
prowiwryczne
1960
1960
1960
1960
1961
1961

i

n
f
m
d

a

1961 j
1961 f
1961 g

Z zestawienia powyższego wynika, że w 1961 r. przewinęło się koło
9 komet, z których 3 były "nowe", pozostale zaś 6 to obiekty
periodyczne (P), krótkookresowe. Nas interesuje fakt, że definitywną
orbitę komety Grigg-Skjellerup obliczył astronom warszawski G. S i t ars ki (Acta Astronomica 11, str. 142).
Słońca

Jan Gadomski
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Niektóre ciekawe wyniki moskiewskiej konferencji
poświęconej promieniowaniu kosmicznemu
Od 4 do 10 października ub. roku trwała w Moskwie konferencja
promieniowaniu kosmicznemu. Wzięło w niej udzial: około
300 uczonych z około 30 ośrodków nau kowych ZSRR. Przedstawione
prace interesujące były tak dla fizyków jak i dla astronomów. W tej
krótkiej notatce pragnę wspomnieć o kil'ku referatach szczególnie waż
nych dla astronomów.
Przeglądowy referat W. L. G i n z b u r g a i S. I. S y r o w a t s k i eg o poświęcony był problemowi poch odzenia promieniowania kosmicznego w świetle ostatnich osiągnięć radioastronomii. Czy promieniowanie
to powstaje w Galaktyce czy w Metagalaktyce? Gdyby gęstość promieniowania kosmicznego w obu tych obszarach była jednakowa, wskazywaloby to na pochodzenie promieniowania kosmiemego w głównej
mierze z Metagalaktyki. Tymczasem. analiza promieniowania radiowego
Metagalaktyki dała w wyniku dwukrotnie mniejszą gęstość elektronów w niej niż w Galaktyce. Ponadto szereg dalszych obserwacji doprowadził do wniosku, że całkowita gęstość promieniowania kosmicznego jest tysiąc razy mniejsza w Metagalaktyce niż w Galaktyce. Ostatnie dane radioastronomii wydają się nie wykluczać możliwości powstawania promieniowania kosmicznego w Metagalaktyce. Do danych tych
należy odkrycie wybuchu jąder galaktycznych. .P rzykładem może być
odkrycie galaktyki M 82 oraz odkrycie superjasnych gwiazd, których
promieniow.a nie w przedziale optycznym o dwa rzędy wielkości przewyższa promieniowanie naszej Galaktyki, a w ciągu tygodnia zachodzi
zmiana ich jasności o 50°/o. Istnieją podstawy, by sądzić, że około
50 milionów lat temu w jądrze naszej Galaktyki nastąpił wybuch,
w którym powstało promieniowanie kosmiczne olbrzymiej energii.
I. S. Szkło w ski mówił o trudnościach stojących przed teorią pochodzenia promieni kosmicznych na obecnym etapie, kiedy mamy wiele
danych z radioastronomii. Być może, wybuchy gwiazd supernowych nie
mają wcale bezpośredniego związku z promieniami kosmicznymi w Ukła
dzie Słonecznym. Wybuchy jąder galaktycznych mogą być wystarczającym źródłem pierwotnego promieniowania kosmicznego wokół Ziemi.
.Jednak zdaniem Ginzburga, dopóki nie zostanie wykazane, że taki wybuch nastąpił w naszej Galaktyce, trzeba uważać gwiazdy supernowe
nadal za podstawowe źródło promieniowania kosmicznego.
Szereg przedstawionych na konferencji prac o promieniowaniu kosmicznym opierało się na obserwacjach prowadzooych za pomocą sztucznych satelitów Ziemi. Inne prace wiązały się już wyraźnie z fizyką
wysokich energii i wiadomości o nich można znaleźć w czasopismach
fizycznych.
poświęcona

Bronislaw Kuchowicz
Niezwykły

ruch warkocza komety Burnham a 1960 II

Kometa Burnhama 1960 II (dawniej omaczana 1959 k) była jedną
z najjaśniejszych komet w ostatnich latach. Obserwacje jej przyniosły
bardzo interesujący materiał, głównie z dziedziny badań warkoczy
komet. Warkocz jej był stosunkowo wąski i slaby. Wykryto w nim
jednak interesującą właściwość zmian w natężeniu poszczególn ych smug
i w kątach rozwarcia pomiędzy nimi (patrz Urania, 1962, nr 11, str. 334,
Ruch materii w warkoczach komet). Niektóre smugi miały jakby tendencję d o oddalania się ·Od osi komety w interwale kilku godzin.
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Ostatnio ukazało się opracowanie obserwacji dokonanych w Obserwatorium w Haute Provence we Francji. Równolegle do programu badań speiktroskopowych realizowanego za pomocą 193 cm teleskopu tego
obserwatorium, za pomocą małego teleskopu Schmidta o światlosile l : 2
i ogniskowej 30 cm Daniel M a l a i s e wykonał szereg ogniskowych
zdjęć komety. Zdjęcia te pozwoliły wykryć nową niezwykłą własność
warkocza komety Burnhama. Z efemerydy komety wyznaczono kierunek w~ktora łączącego Słońce z kometą a na zdjęciach kąt pomiędzy
tym kierunkiem, a kierunkiem wyznaczonym przez zupełnie niemal
prosty i cienki wwkocz. I otóż okazało się, że kąt ten zmieni'a się
w granicach 15° z okresem około 3,9 dnia w obie strony od przedłuże 
nia prostej Słońce--kometa , przy czym zaobserwowano trzy pełne cykle
zmian. Są one całkowicie realne, ponieważ błąd wyznaczenia kąta był
na ogól rzędu 2° i ani razu nie przekraczał 5°. Jednoczesne zestawienie tzw. wskaźnika aktywności geomagnetycznej, który może być miernikiem aktywności słonecznej nie wykazały żadnei korelacji zmian kąta
i zmian tego wskaźnika.
Zjawisko periodycznych zmian nachylenia warkocza od ki erunku na
Słońce nie ma jeszcze prawidłowego opisu. Ponieważ w ustawieniu
warkocza dużą rolę gra prędkość ekspansji tzw. wiatrów słonecznych,
czyli strumieni cząstek wylatujących ze Słońca i prowadzonych mię
dzyplanetarnymi polami magnetycznymi, istnieje hipoteza, iż za zmianę
kąta odpowiedzialne są zmiany prędkości tych wiatrów.
Zmianę kąta może też powodować rotacja jądra komety z okresem
około 4 dni. Wówczas jednak pojawiają się pewne kłopoty z wytłu
maczeniem prostoliniowego kształtu warkocza. B ran d t sądzi , iż jądro
komety przeniknięte jest polem magnetycznym, 'k tóre czyni je bardziej
zwartym. W pobliżu jądra powinno pojawić się wtedy na obszarze kilku
kilometrów silne pole elektryczne. Z danych sp~ktroskapowych, które
wyka zują, że jonizacja zachodzi w bezpośrednim pobliżu jądra wynika , że hipoteza ta nie jest wykluczona.
Są to wszystko przypuszczenia. Fizyka komet i ich warkoczy w chwili
obecnej jest jednym z najciekawszych problemów do rozwiązania. Ze
względu jednak na to, że obszar jądra i pobliże jądra są na ogól niedostępne do precyzyjnych obserwacji z Ziemi, najbardziej efektywną
metodą będzie wysłanie rakiety. Rakieta ta przetnie kometę dokonując
pomiarów głównie natężeń i rozkładu pól magnetycznych (i ewentualnie elektrycznych) oraz składu i gęstości gazów.
(wg Astronamical Journal, tom. 68, nr 8, str. 561)
Sławomir Ruciński

Obserwatorium astronomiczne w Taszkencie
Obserwatorium Astronomiczne w Taszkencie należy do grona starych obserwatoriów czynnych na terenie Związku Radzieckiego; jego
początki sięgają roku 1873. Współrzędne obserwatorium: cp = + 41 °19'30",
/, = 69°17'37" (wsch.); wysokość nad poziomem morza: h = 477 m;
obszar: około 6 ha. Lokalizacja obserwatorium i wybitnie korzystne
warunki atmosferyczne pozwalają na wykorzystanie dla celów obserwacyjnych około 280 dni w roku. W gmachu głównym prócz dyrekcji
obserwatorium mieszczą się: pracownia służby Słońca, służba czasu
i biblioteka licząca obecnie przeszlo 30 tysięcy tomów. Pozostale pracownie i większość instrumentów znajdują się w pomieszczeniach i pawilonach roMzuconych po całym obszarze zajmowanym przez obserwatorium.
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a) Slużba Slońca. Posiada jeden z pierwszych instrumentów, który
czynny był na terenie obserwatorium. Jest to podwójny 15-centymetrowy refraktor. Prowadzi się przy jego użyciu obserwacje plam słonecz
nych. Następnym instrumentem jest spektrohelioskop, który służy do
obserwacji atmosfery Słońca w świetle monochromatycznym. Instrument ten można w każdej ehwili połąezyć ze specjalnym spektrografem w eelu uzyskania widm wybuchów słoneeznyeh. Fotograficzne
obserwacje powierzchni Słońca prowadzi się za pomocą heliografu systemu Maksutowa (średnica 102 mm i ogniskowa 8800 mm). Od roku
1957 rozpoczął systematyczną pracę (w ramach prac MRG) speejalny
heliograf z odpowiednim filtrem interferencyjno-polaryzacyjnym, za
pomocą którego prowad:rone są fotograficzne obserwacje chromosfery
słonecznej.
b) Slużba

czasu. Pierwotnie posiadała 2 zegary astronomiczne, umieszerone pod ziemią na głębokości 10 m w kabinie próżniowej o temperaturze + 15°C ± 0°.2 w skali rocznej oraz szereg zegarów wtórnych
i chronometrów, których liczba z czasem wzrastała. Od roku 1958 obserwatorium zostało wyposażone w 3 zegary kwarcowe. Poza tym służba
czasu dysponuje trzema instrumentami przejściowymi (średn. 100 mm,
ognisk. 1000 mm). Obserwacje tymi instrumentami prowadzone są za
pomocą kontaktowych mikrometrów wprawianych w ruch ręcznie. Zapis
obserwacji odbywa się za pomocą chronografów drukujących.
c) Oddzial astronomii południkowej i fotograficznej. Zajmuje się:
gwiaroami słabymi, gwiazdami zmiennymi, planetoidami i mgławicami
pozagalaktycznymi. Instrumenty, którymi dysponuje, są następujące:
koło południkowe (śr. 120 mm, ogn. 1480 mm), astrograf typu "Carte
du Ciel" i krótkoogniskowy astrograf, na któ.rym reali:rowany jest wyłącznie program obserwacji fotograficznych gwiazd zmiennych.
Prócz wymienionych instrumentów obserwatorium posiada szereg
przyrządów pomocniczych konieeznych przy opracowaniu obserwacji.
d) Międzynarodowa Stacja Szerokościowa im. Ulugbeka. Od 1930 r.
obserwatorium posiada swą filię, która dzisiaj znana jest pod nazwą
Międzynarodowej Stacji Szerokościowej im. Uługbeka. Stacja polożona
jest w okolicy miejscowości Kitaha (około 400 km od Taszkentu). Filia
zajmuje obszar około 7 ha rozciągający się nad brzegiem rzeki KaszkaDaria; wysokość ponad poziom morza 659 m.
Głównym instrumentem stacji jest wielki teleskop zenitalny APM-2
uruchomiony w 1957 r. w ramach MRG (śr. 180 mm, ogn. 2360 mm).
Wyposażony on jest w specjalne urządzenia fotograficzne służące do
utrwalania na taśmie filmowej odczytów libelli i mikroskopów. Drugi
teleskop zenitalny czynny od 1930 r. jest znacznie skromniejszy (śr.
110 mm, ogn. 1290 mm). Stacja ta jest jedną z sześciu międzynarodo
wych stacji szerokościowych położonych na równoleżniku + 39°08'.
Bernard Krygier

NASZ

SŁOWNICZEK

ASTRONOMICZNY
Linie Fraunhofera

Ciemne linie w ciągłym widmie Słońca pierwszy dostrzegł W o 11 as t o n w 1802 roku posługując się pryzmatem ze szczeliną. Nie przywiąz
·al on jednak specjalnej wagi do tego odkrycia sądząc, że są to
nat·
c granice pomiędzy barwami.
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W 1814 roku F[" a u n h o f er dokladnie zbadał widmo Słońca wykazując, że linie są charakterystyczną właściwością wysyłanego przez nie
światła. Wyk.ryl on okolo 750 ciemnych linii i wyznaczył długości fali
najsilniejszych z nkh. Te silne, ciemne linie w widmie słonecznym
otrzymały później ozn.a czenia od A (w czerwieni) do T (w ultrafiolecie),
a dla podkreślenia wagi prac Fraunhofera zwane są liniami Fraunhofera. Są to głównie wodorowe linie serii Balmera, linie żelaza, zjonizowanego wapnia, sodu, magnezu powstające w atmosferze Słońca oraz
wąskie rpasma cząsteczkowe tlenu i pary wodnej pochodzące z atmosfery ziemskiej.

Dyspersja spektrografu
gwiazdy rozszczepimy za poto na umieszczonej w ognisku
kamery spektro~afu kliszy otrzymamy rozkład natężenia w zależności
od długości fali świetlnej czyli widmo. Widmo to ma pewną długość
(od kilku milimetrów do kilku metrów). Każdemu punktowi jego dłu
gości na kliszy odpowiada pewna .długość fali świetlnej. Aby móc oceniać skalę, z jaką odwwrowane są długości fal na widmie wprowadzono tzw. dyspersję, która w zwykle przyjętym znaczeniu opisuje
ile jednostek długości fali mieści się w jednos,t ce długości widma. Zwykle wyraża się ją w A/mm.
Terminologia w wypadku dyspersji jest bardzo niekonsekwentna, bowiem widmem w dużej dyspersji nazywane jest takie, w którym na
jeden milimetr przyrpada malo A - jest to więc "rozciągnięte" widmo.
Duż,ej dyspersji używa się do badań słonecznych (okolo 0.1 l A/mm).
Do dokładnych badań widmowych gwiazd przez duże teleskopy w ognisku coude stosuje się dyspersje 2.5 - 5 A/mm, w ognisku Cassegraina:
10 - 100 A/mm. Natomiast widma w malej dyspersji otrzymuje się za
pomocą pryzmatu obielktywowego; waha się ona wówczas w granicach
200-900 A/mm zależnie od wykonania pryzmatu. Jeszcze mniejszą dyspersję dają spektrografy mgławicowe stosowane do wykonywania zdjęć
widm słabych mgławic i odległych galaktyk (zwykle p0!11ad 500 A/mm).
Dla spektrografów, w których zasadniczym elementem jest pryzmat,
czy układ pryzmatów, dyspersja nie jest stala i zmienia się w zależ
ności od długości fali świetlnej. W części niebieskiej widma jest ona
większa niż w czerwonej. Na przykład dla pryzmatu obiektywowego
w świetle niebieskim (4000 A) dyspersja może WYDOSić 450 A/mm,
a w świetle żółtym (5000 A) - 900 A/mm.
Tej wielkiej niedogodności zmiany dyspersji z długością fali nie mają
spektrografy, w których rozszczepienie zachodzi na siatce dyfrakcyjnej
i dlatego spektrografy siatkowe są obecnie najczęściej i najchętniej
budowanym typem tego rodzaju przyrządów.
Jeżeli zebrane przez teleskop światło
mocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej,

II, bl i III, bil
Do identyfi,k acji ciał niebieskich na niebie slużą współrzędne sferyc=e. Najba~rdziej wygodinym w badaniach ro·z mieszczenia i ruchów
gwiazd w Galaktyce układem wspókzędnych jest tzw. uklad galaktyczny. Wielkie kolo tego układu biegnie przez Drogę Mleczną , a więc jest
przecięciem rplaszczyzny Galaktyki i sklepienia niebieskiego. Wzdluż
tego wieladego kola zwanego równiktiem · gala:ktyc2ll1ym liczy się długo
ści gala~tyczne (oznaczane l). Odległość kątowa gwiazdy od niego jest
szerokością galaktyczną (oznacza się ją rprzez b) .
Do niedawna długości galaktyczne mierwno od punktu przecięcia się
równika galakrt:yc=ego z równikiem niebieskim w gwiazdoz-bim-ze La-

URANIA

120

będzia. Współrzędne ·t akie noszą obecnie ozmaczenia li i bi. W 1958 r.
postanowieniem Międzynarodowej Unii Astronomicznej przeniesiono
punkt począ1Jkowy liczenia długości galaiktycznej do punktu wyznaczonego przez kierunek na centrum Galaktyki doikonując jednocześnie
pewnych poprawek przebiegu samego równika galaktycznego, głównie
w oparciu o nowe obserwacje radiowe. Nowe współrzędne oznaczane
są lii i bii. Centrum Galaktyki ma w starym układzie współrzędne:
F = 327°.7, bi = -1°.4. Nowy sposób liczenia współrzędnych galaktycznych jest bardzo wygodny w użyciu, a zwłaszcza znacznie upraszcza
skomplikowane wzory astronomii gwiazdowej.
Sławomir Ruciński

Z HISTORII ASTRONOMII
EUGENIUSZ RYBKA- Kraków
Maksymilian Wdsse (1798-1863) (w

astronom krakowski

setną rocznicę śmierci)

10 pa ździerni ka 1963 r. minęło 100 lat od chwili śmierci wybitnego
astron oma Ma ksymiliana W e i s s e g o, dyrektora Obserwatorium Krakowskiego w latach 1825-1862. Weisse urodził się 16 października 1798 r.
w Ladendorfie w Austrii Dolnej, po ukończeniu zaś uniwersytetu wiedeń s kieg o został w 1823 r. asystentem Obserwatorium Wiedeńskiego.
W czasie, gdy Weisse roZJpoczynal swą pracę jako astronom, Krakowskie
Obserwatorium przeżywało okres krytyczny. Po odejściu w 1803 r. Jana
S n i a d e ck i e g o, nie prowadzono w nim żadnych poważniejszych
prac naukow ych, z wyjątkiem krótkoh'Wałej działalności J. J. L i t t r ow a w latach 1807-1809. Jan Ł ę ski, który kierowal Krakowskim Obser·w a torium najpierw przez parę lai po odejściu Sniadeckiego, a potem
w latach 1810-1824, nie był należycie przygotowany do prowadzenia
astronomicznych badań naukowych, wskutek czego działalność obserwacyjna w Krakowskim Obserwatorium prawie zamarła. Gdy w 1824 r .,
po odejściu Łęskiego na emeryturę, ogłoszono konkurs na stanowisko
profesora astronomii w Uniwersytecie Jagiellońskim i dyrektora Obserwatorium, do konkursu tego stanął młody wówczas dr Maksymilia1t1
Weisse i w 1825 r . objął kierownictwo obserwatorium.
W Maksymilianie Weisse Obserwatorium Krakowskie zyskalo bardzo
nergicznego kierownika, który uratowal chylące się do upadku obserwatorium, a pracom w nim wykonywanym nadal rozglos światowy.
Wkrótce potem, jak Weisse został dyrektorem Obserwatorium Krakowskiego, na stanowisko adiunkta w tym obserwatorium przyjęty zostal Jan
Kanty S t e c z k o w ski i obaj ci młodzi ast:mnomowie przystąpili
z wielką energią do ożywienia działalności naukowej obserwatorium.
Zakrzątnięto się przede wszystkim dokola sprawy zmodernizowania aparatury astronomicznej, od czasów Sniadeckiego tylko w niewielkim stopniu uzupełnionej przez Łęskiego. Najważniejszym nowym instrumentem astronomicznym, sprowadzonym wtedy do Krakowa, bylo zakupione
w 1829 r. · kolo poludnikowe, wykonane w Wiedniu przez mechanika
Andrzeja Ja w o r ski e g o. Zastąpiło ono kwadrant ścienny, nabyty
przez Sniadeckiego w 1783 r. i stosowany przez niego do zasadniczych
obserwacji, jak wyznaczanie czasu i polożeń gwiazd oraz planetoid. Kol:o
południkowe umożliwiło Obserwatorium Krakowskiemu wyznaczać czas
i współrzędne gwiazd o wiele dokładniej, niż to bylo możliwe za po-
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mocą kwadrantu. W połączeniu zaś z obsevwacjami, dokonywanymi za
pomocą .zakupionego w 1831 r. instrumentu uniwersalnego, Weisse mógł
wyznaczyć z dużą dokiadnością szerokość geograficzną obserwatorium.

Wyniki obserwacji, dokonywanych w Krakowskim Obserwatorium
Astronomicmym, dotyczące polożeń planet i komet, były re~ularnie
drukowane w głównym ówczesnym międzynarodowym czasopiśmie naukowym - Astronomische Nachrichten. Ożvwiona działalność obserwacyjna sprawiła, że pwycja Obserwatorium Krakowskiego wśród innych
obserwatoriów świata osiągnęła ten stan, jaki miała za czasów Śnia
deckiego.
Największym jednak wkładem Weissego do nauki światowej było
opracowanie przy pomocy Steczkowskiego dwóch katalogów polożeń
gwiazd o deklinacji od -15° do +45° według obserwacji wykonanych
w Królewcu (obecnie Kaliningrad, ZSRR) przez B e s s e l a w latach
1821-1825. Tom I tego katalogu, zawierający pozycje 31895 gwiazd do
9 wielkości, wydany zootal przez Petersburnką Akademię Nauk w 184o r.
Był to największy jak na owe czasy katalog polożeń gwiazd i slal się
podstawą klasycznych badań z zakresu statystyki gwiazdowej , przeprowadzonych przez W. S t r u v e g o, założyciela Obserwatorium Pulkowskiego.
Drugi tom katalogu Weissego, obejmujący położenia 31445 gwiazd
w pasie deklinacyjnym od + 15° do + 45 wydany został również w Petersburgu w 1863 r . z inicjatywy Pułkowskiego Obserwatorium Astronomicznego. Był on również bardzo wysoko ceniony w świecie astronomicznym.
Działalność naukowa w Obserwatorium Krakowskim za czasów kierowania nim przez Weissego była bardzo ożywiona. Dotyczyła ona nie
tylk!o badań astronomicznych, lecz i meteorologicznych oraz magnetycznych. Regularne obserwacje magnetyczne rozpoczęto w 1839 r. w domku
wystawionym w Ogrodzie Botanicznym. Drewniany ten domek nie miał
zupełnie jakichkolwiek części żelaznych, aby nie wprowadzać zaburzeń
do mierzonej deklinacji magnetycznej . Obserwacje magnetyczne, kiero~
wane przez Weissego, stały na wysokim poziomie i cieszyły się dużym
uznani m.
Za czasów Weisseg·o w 1838 r. roz.poczęto z Krakowskiego Obserwatorium Astronomicznego nadawać regularnie sygnał czasu dla trębacza
na Wieży Mariackiej. Nadawano ten sygnał w poludnie za pomocą chorągwi (o czym byla mowa w "Uranii" 1963, nr 6, str. 180-181).
Mimo jednak znacznego ożywienia działalności naukOIWej w Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym, nad Obserwatorium tym zawisło
niebezpieczeństwo likwidacji. Budynek bowiem obserwat.:Jrium, nie remontowany należycie od czasów Śniadeckiego, chylil się do ruiny. Przy
każdym obfitym deszczu przez dziurawe dachy lala się woda do wnętrza
budynku, belki butwiały - konieczną więc stawała się kapitalna przebudowa. Nie udało się uzyskać potrzebnych kredytów ani od władz
Rzeczypospolitej Krakowskiej, ani po 1846 r. od rządu austriackiego.
Brak odpowiedniej zaś kopuły obserwacyjnej uniemożliwiał Weissemu
ustawienie zakupionego przez niego w 1842 r. nowoczesnego refraktora
z obiektywem o średnicy 116 mm. Rząd austriacki, do którego były -skła
dane przez Weissego petycje o środki finansowe na przebudowę budynku, skłaniał się nawet do zlikwidowania Obserwatorium w Krakowie. Dopiero wizyta w Obserwatorium cesarza Franciszka Józefa I
w 1855 r. sprawila, że wydano decyzję gruntownej przebudowy gmachu,
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co zostało zrobione w latach 1858-1859. Stanęły wtedy na dwóch wieżach kopuły obrotowe. na II piętrze dobudowano, zamiast budki stojącej
na tarasie, pokój z otwieraną szczeliną w dachu dla kola południkowego,
przybył pokój meteorologiczny, w którym za oknami umieszczono klatki
z termometrami itp. Dzięki więc bardzo energicznym zabiegom Weissego
Obserwatorium Krakowskie :rostalo uratowane od likwidacji i dalszy
jego rozwój był już zapewniony. W tym stanie, do kltórego gmach obserwatorium przy ul. Kopernika w Krakowie (obecnie Kollegiurn im. Śnia
deckiego) zastal przez Wei&sego doprowad:i!lOny, dotrwało obserwatorium,
z nie:zmac:mymi stosunkowo zmianami, do chwili bieżącej .
Weisse nie cieszył się długo pracą w przebudowanym przez niego Obserwatorium. Wytężona praca nadwątliła jego zdrowie, mógł przeto
kierować Obserwatorium tylko do maja 1861 r . Przooiós.l się wtedy do
rodziny w Wels w Austrii Górnej. W marcu 1862 r . na własną prośbę
przeniesiony zostal na emeryturę. W półtora roku potem, 10 października
1863 r ., zmarł w Wels. śmierć jego nastąpiła już po wydalniu drukiem
U tomu jego Katalogu polożeń gwiazd.
Spośród profesorów a5tronomii,
którzy po Śniadeckim kierowali
w XIX w . Obserwatorium Krakowskim, Maksymilian Weisse był niewątpliwie najbardziej :zasłużonym dla rozwoju tegoż Obserwatorium.

NOWOSCI WYDAWNICZE
Jan Gadomski - "Powstanie Kosmosu i jego życie" - Wyd.
" Nasza Księgarnia", Warszawa 1963; str. 120, cena zl 20.-.
Książka daje ogólny przegląd hipotez powstania Kosmosu, w ujęciu
historycznym od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. Pierwsze
paragrafy tej ksiąilki, obejmujące kilkanaście pierwszych stron, poświę
cone są wybranym zagadnieniom astronomii okresu przedkopernikowskiego. W tej części czytelnik znaleźć może krótkie omówienie kalendarza Majów, stanu astronomii w Mezopotamii, Babilonii, Starożytnych
Chinach, Egipcie i Grecji oraz przegląd poglądów kosmogonicznych takich myślicieli świata starożytnego jak: Tales, Anaksymenes, Anaksymander, Pitagoras, Anaksagoras, Demokryt, Arystarch i Arystoteles.
Pozostata część książki w przeważającej objętości daje przegląd hipotez kosmogonicznych okresu pokopernikowskiego, okresu, w którym
kształtuje się astronomia nowożytna prowadząca nas do coraz dokład
niejszego poznania Wszechświata. W części tej czytelnik znaleźć może
przegląd hipotez powstania Układu Słonecznego, począwszy od Buffona
poprzez Kanta, Laplace'a, Jeansa, Szmidta, Fiesienkowa, Lebiedińskie
go, Kuipera, Struvcgo i Ureya. Osobne paragrafy poświęcone są powstaniu księżyców planet i innych drobnych ciał Układu Słonecznego ,
a więc kometom, meteorom i planetoidom.
Ciałami wyższego rzędu w hierarchii kosmicznej są gwiazdy, którym
autor poświęca kilkanaście paragrafów książki . Tutaj czytelnik może
się dowiedzieć, jak powstają gwiazdy w ogóle, a w szczególności , jak
powstają gwiazdy podwójne, co to są i jak powstają asocjacje gwiazd,
co to są gwiazdy zmioone i Nowe, jak przebiega ewolucja gwiazd wg
Schwarzschilda i wiele innych.
Gwiazdy z kolei występują w wielkich zgrupowaniach tworzących
oddzielne wyspy Wszechświata, noszących nazwę galaktyk. Ciekawe są
hipotezy powstania i ewolucji tych gigantycznych tworów. Tutaj glos
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zabierają: Jeans, Lindblad, Eddington, Milne i inni. Osobno wymienić
należy Greensteina, który śmiało wypowiada się na temat przyszłości
galaktyk, a wśród nich i naszej Galaktyki.
Do osobnej grupy tematycznej zaliczyć trzeba paragrafy poświęcone
powstaniu i możliwości występowania życia we Wszechświecie. Glol'
w tej sprawie zabierają twórcy biochemii meteorytowej: Nagy, Clau$
i Calvin oraz zwolennicy mnogości światów zamieszkałych: Giordano

Bruno, Herschel, Newton, Lalande, Helmholtz, Tichow, Barabaszew,
Urey, Alfven i inni.
Wiadomo powszechnie, że życie może istnieć w pewnych ściśle określonych warunkach. Ekosfery, to właśnie te strefy, w których może
istnieć życie. Ekosferom Słońca i gwiazd poświęca autor ostatnie paragrafy książki.
B. Krygier-Bytom

Rocznik astronomiczny na 1964 r.
pod koniec ubieglego roku ukazał się 19 z kolei Roc:l)nik Astronomiczny wydawany przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, a redagowany przez zespól naukowy pod kierownictwem prof. Felicjana K ę p i ń s ki e g o. Rocznik ma wprawdzie służyć głównie wszelkim potrzebom przy pracach geodezyjnych, ale także milośnicy astronomii mogą w nim znaleźć wiele cennych informacji przydatnych dla
prowadzenia ich amatorskich obserwacji.
Pierwsze stronice Rocz.nika (str. 4-19) zawierają dane dotyczące położenia Słońca i Księżyca na niebie. Na każdy dzień moż.na znaleźć
m. in. współrzędne róWil'likowe Słońca i Księżyca, a w przypadku Księ
życa podane są też momenty wschodu, górowania i zachodu Księżyca
w Warszawie; wschody i zachody Słońca w Warszawie podane są w oddzielnej tablicy na str. 22. Na str. 23 i 24 znajdziemy również tablice
poprawek pozwalające obliczyć dokładne momenty wschodów i zachodów Słońca i Księżyca także dla innych miejscowości w Polsce. Pożyteczny dla milośników jest także wykres wschodów i zachodów
w Warszawie pięciu jasnych planet (str. 25); współrzędne równikowe
tych ,p lanet w odstępach 10- lub 20-dniowych podane są na str. 26 i 27.
Dalej znajdziemy króbkie omówienie sześciu tegorocznych zaćmień Słoń
ca i Księżyca (str. 29), przy czym w przypadku zaćmień wido=ych
w Polsce podane są dokładne momenty pos:oczególnych faz zaćmienia.
Na str. 30 znajdziemy też dokładne dane dla Krakowa, Poz.nania i Warszawy dotyczące zakryć gwiazd przez tarczę Księżyca.
Stronice od 79 do 88 zawierają liczne tablice pomQCTiicze, jak np.
tablice dla zamiany czasów ze średniego słonecznego na gwiazdowy
i odwrotnie, zamiany miary stopniowej kąta na czasową i odwrotnie,
tablice współczynników do wzorów interpolacyjnych itp. Na str. 88
znajdziemy wartości najróż.niejszych stałych astronomicznych, geodezyjnych i matematycznych.
Na końcu Rocznika (str. 89-102) podane są szczegółowe objaśnienia
oraz przyiklady liczbowe ułatwiające wykorzystanie zawartych w nim
danych. Nie znajdziemy natomiast w Roczniku na 1964 r. wykazu sztucznych satelitów Ziemi, jak to było w latach ubiegłych. Szkoda może, że
Redakcja Rocznika zaniechała umieszczania tak pożytecznej tabeli, ale
stały wzrost lic2lby sztucz.nych ciał niebieskich prawdopodobnie i tak
przekroczyłby wkrótce możliwości zarejestrowania w Roczniku AstroJuż
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nomicznym wszystkich obiektów wysyłanych w Kosmos przez czło
wieka.
Rocznik Astronomiczny, zawierający dane na cały rok dotyczące ciekawszych zjawisk astronomicznych ora:z liczne tabele pomocnicze, jest
cenną pozycją w bibliotece. milośnika astronomii, dla którego wydawnictwa zagraniczne tego typu są często zupełnie niedostępne.
Cena zł 52, adres Redakcji: Instytut Geodezji i Kartografii, WaTszawa, ul. Jasna 2/4.
G. Sitarski

KRONIKA PTMA
Komunikaty
Ję drzejów

- Rynek 8, tel. 78. Zwiedzanie zbiorów gnomonicznych
dla wycieczek z~loszonych listownie lub telefonicznie na umówiony termin.
Kraków - Klub KOSMOS przy ul. Solskiego 30, III p. czynny jest
w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 17-21. W tym czasie
czynna jest biblioteka i czytelnia. W poniedziałki o godz. 18 w sali klubowej odbywa się impreza o tematyce astronomicznej.
Ló d ź Zebrania sekcji w czwartek o godz. 19. Prelekcje, pokazy teleskopowe i przeglądy filmów oświatowych wg informacji w sekretariacie i wg komunikatów w prasie.
Poznań Publiczne pokazy nieba w każdy bezchmurny wieczór
wtorkowy i czwartkowy na terenie dostrzegalni PTMA w Parku im.
Kasprzaka.
Wro cław Planetarium na terenie Hali L u dowej organizuje pokazy
dla wycieczek po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Oddziału.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
O p r a c o w a ł G. S i t a r s k i
Kw i e c i e ń 1964 r.
Na wieczornym niebie wspaniałym blaskiem błyszczy Wenus, która
w tym miesiącu osiąga swoje największe wschodnie odchylenie od
Słońca . Wenus dostrzeżemy łatwo zaraz po zachodzie Słońca dość wysoko
nad poludniowo-zachodnim horyzontem. W lunecie Wenus podobna jest
do Księżyca w lcwadrze, ale kształt ten zmienia się powoli i pod koniec
miesiąca przybiera już postać sierpa.
W pierwszych dniach kwietnia mamy także dobre warunki dla obserwacji Me11kurego, chociaż w ciągu najbliższych kilkunastu dni blask
planety szybko spadnie (od 5 do 20 kwietnia jasność Merkurego zmieni
się od O do + 2 wielkości gwiazdowych). Merkury także na początku
kwietm.ia osiąga swoje największe wschodnie odchylenie od Słońca
i w tym czasie oglądany przez lunetę podobny jest do Księżyca w kwadrze. Warto w ciągu kilku wieczorów obserwować rprzez lunetę zmianę
wyglądu tarczy Merkurego, który szybko w ciągu kilku dni przybierze
postać wąskiego sierpa.
Mars i Jowisz przebywa~ą na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidóczne, a Saturna możemy już próbować odnaleźć rpod koniec miesiąca
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nad ranem, nisko nad poludniowo-wschodnim horyzontem w gwiazdQ.zbiorze Wodnika. Uran i Pluton widoczne są prawie calą noc w gwiazdozbiorze Lwa, ale Urana łatwo odnajdziemy przez lornetkę, natomiast
Pluton dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptuna odszukamy
przez lunetę w gwiazdozbiorze Wagi, gdzie widocmy jest przez calą noc.
Przez lunety możemy też obserwować dwie z czterech najjaśniejszych
planetoid: Ceres i Pallas. Ceres widoczna jest nad ranem w gwiazdozbiorze Strzelca jako gwiazdka 8 wielkości, a odróżniamy ją od innych
podobnych gwiazd w tej okolicy Drogi Mlecznej po zmianie położenia
w ciągu kilku kolejnych nocy. Nieco slabsza Pallas {okolo 9 wielkości
gwiazdowej) znajduje się w gwiazdozbiorze Herkulesa w znacznie dogodniejszych warunkach obserwacyjnych. Ceres odkrył l stycznia 1801 r .
włoski astronom Piazzi, dyrektor obserwatorium w Palermo, uzupełnia
jąc tym samym "lukę" pomiędzy orbitami Mat'Sa i Jowisza, gdzie
według przewidywań teoretycznych powinna krążyć jakaś nieznana
planeta. Drugą planetoidę, Pallas, odkrył niemiecki astronom Olbers
w marcu 1802 r. Do czterech największych rozmiarami i najjaśniejszych
planetoid należą jeszcze: Juno i Westa. Cala wielka rodzina planetoid
liczy wiele tysięcy drobnych cialek niebieskich, z czego tylko 1650 ma
<Jbliczone i skatalogowane orbity.
7<1 Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca w odległości 19°.
8<121h Niewidoczne zlączenie Saturna w Księżycem.
9d Wenus w największym wschodnim odchyleniu od Słońca. Kąt
tego odchylenia wynosi 46°.
13<11511 Zlączenie Merkurego z Księżycem.
15tl19h Wenus w złączeniu z Księżycem . Wieczorem obserwujemy nad
poludniowo-zachodnim horywntem piękną konfigurację Wenus i sierpa
Księżyca przed pierwszą kwadrą .
17<1 Merkury nieruchomy w rektascensji {zmienia kierunek swego
pozornego ruchu na niebie i będzie się teraz zbliżał do Słońca).
20<12h Słońca wstępuje w znak Byka. Jego długość ekliptyczna wynosi wtedy 30°.
22<1 Zlączenie Jowisza ze Słońcem .
27<1 Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-eurQ.
pejskim.
Odległości

bliskich planet

WENUS
Data
1964

III 22

IV

l
11

21

V

l

od

Słońca

j. a.
0.718
0.718
0.719
0.720
0.721

mlkm
107.4
107.4
107.5
107.6
107.7

l

MARS

od Ziemi

od

Słońca l

j. a. mlkm j. a. mlkm

0.861
0.785
0.707
0.628
0.550

128.7
117.3
105.7
93.9
82,3

1.385
1.388
1.394
1.400
1.408

207.0
207.6
208.3
209.3
210,4

od Ziemi
j. a.
2.367
2.365
2.362
2.357
2.351

mln km
353.9
353.6
353.1
352.4
351.5
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Kwiecień

1964 r.
lh

Data

PLANETY l PLANETOIDY

czasu

środk.-europ.

1964

l

a

l

Warszawa

l wsch. l

ll

l h czasu

środk.-europ.

zach.

III. 31

o

137
2 23
2 31
2 12

IV. lO
20
30

+11.7
+17.3
+17.6
+13.6

hm

hm

hm

5 36
5 10
4 37
4 02

19 38
20 18
19 49
18 26

3 31
4 13
4 54
5 31

Do polowy miesiąca widoczny
wieczorem nad zachodnim horyzontem. W ciągu 3 tygodni jasność planety spada od O do + 2
wielk. gwiazd.

o 06

III. 31
IV. 10
20
30

o 34
l 02
l 31

MARS
-0.3
+2.8
+5.9
+8.8

5 09
4 42
4 15
3 48

17
17
17
17

03
08
13
18

Błyszczy

WENUS
o
hm
6 27
+21.8
6 10
+24.6
!) 58
+26.4
5 46
+27.4
pięknym

wieczornym niebie
gwiazda około -4.1

142
l 51
2 00
209

III. 211 22 09 ,-12.81

30

-12.1
-11.6

v.

l

o

-15 20 1
-1513
-1504

a

PLANETOIDA l CERES
18 17.6
-2153
-2211
18 24.1
-2233
18 28.3
-23 00
18 30.0
-23 31
18 29.1
o

hm

2 40
l 20

23 59

5 20
4 47
4 12
3 34
2 54

8 wielk. gwiazd. Widoczna
nad
ranem w
gwiazdozbiorze
Strzelca.

Około

l

B

Iw

połud.

PLUTON

Widoczny przez całą noc w gwiazdobiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.).

III. 31
IV. 10
20
30
V. 10

5 08
3 48
2 29

Widoczny prawie całą noc w
gwiazdozbiorze Lwa (5.7 wielk.
gwiazd.).

NEPTUN

IV. 11

1931
19 06
18 40
1814

1036,+9.7,15241
10 34
+ 9.9
14 03
1032
+IO.o
1241

połud.

a

h m
15 02.5
15 00.9
14 58.8

wielkości.

URAN
500 11441
3 43
13 34
2 29
12 23

Pod koniec miesiąca widoczny nad
ranem w gwiazdozbiorze Wodnika
(+ 1.2 wielk. gwiazd.).

III. 22

34
57
13
19

blaskiem na
jako jasna

JOWISZ
+9.5
553
+10.3
5 l!!
+11.2
4 44
+120
408

SATURN
22 17
22 23

hm

22
22
23
23

Nlewidoczny.

Niewidoczny.

IV. 10

Warszawa

l o l wsch. l zach.

a

MERKURY
hm

l

m s
11 17 35
11 15 49
11 14 31

h

~6~8~

+20
+20 14.4
+20 16.5

h

m

22 52

21 32
20 12

Widoczny prawie całą noc w gwiazdazbiorze Lwa tylko przez wielkie teleskopy (15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 2 P ALLAS
16 45.5
+16 11
3 48
+ta 40
3 os
16 45.3
16 42.5
+21 02
2 26
+23 07
l 42
16 37.5
16 30.5
+24 48
o 56
Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna
w drugiej polowie nocy w gwi{lzdozbiorze Herkulesa.

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

SŁONCE

1964 r.

Kwiecień

1h czasu

Data

Szczecin

środk. -europ.

r. emu l

l

a

&

Poznań

Wrocław

Gdańsk

l

l

l

l

o

m !h m

Data

o 38
114
1 51
2 29
3 08

l h czasu
!środk .·e urop.

a

l

hm l

IV l
2

3
4
5
6
7

8
9
lO

+ 4.1
+ 7.9
+11.4
+14.7
,+17.6

h m

5 39
515
4 51
4 30
411

l

Warszawa

h m

18 35
' 1853
1912
19 29
19 47

o

15 35 -15 .9
16 23 -19.1
17 12 -21.5
18 03 -23.0
18 55 -23.5
19 48 -22.8
2041-21.1
21 33 -18.2
22 26 -14.4
23 18, - 9.7

hm

hm

hm hm

5 30
5 06
4 44
4 24
4 05

18 24
18 42
18 59
19 16
19 33

5 31
5 08
4 47
4 28
410

Białystok

Data

hm j hm

23 00 7 12 IV 11
7 38
12
o 04 8 10
13
l 04 8 51
14
l 57 9 39
15
2 42 10 37
16
31911145
17
3 49 12 57
18
4 14 1414
19
4 36,15 34
20

18 23
18 40
18 56
19 12
19 28

l

1h czasu
srodk.·europ. Warszawa
a

hm

o 10
l 03
l 57
2 53
3 51
4 52
5 54
6 56
7 57
8 55

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

5 21
4 56
4 32
410
3 50

18 19
18 38
18 57
19 16
19 34

5 20
4 58
4 38
419
4 02

18 10
18 26
18 41
18 57
19 12

5 14
4 51
4 29
4 09
3 50

18 09
18 25
18 42
18 59
19 16

512
4 50
4 30
411
3 54

18 02
18 18
18 33
18 49
19 04

5 04
4 40
4 17
3 56
3 38

18 00
18 18
18 36
18 53
19 10

KSIĘZYC

l .

wsch.! zach. 1

&

Warszawa Rzeszów

wsch. zach. wsch. zach . wsch. zach. wsch. zach. wsch ., zach ..wsch. l zach. wsch .! zach. wsch. l zach.

l

III 31 -4.3
IV 10 -1.4
20 +Lo
30 +2.8
V 10 +3.6

Kraków

l

&

o

- 4.4
+ 1.3
+ 7.1
+12.5
+17.2
+20.7
+22.9
f-23.6
+22.7
+20.5

Fazy

Księżyca:

1h czasu

Data lśrodk.·europ. , Warszawa
Pełnia

wsch. l zach.

a

hm l hm

hm

l

&

o

wsch.lzach.
hmhm

III

d

h

28

4

Ostatnia kw. IV
5 7
Nów
IV 12 14
Pierwsza kw. IV 19 5
Pełnia
IV 26 19
Ostatnia kw.
V
4 23

4 56 16 55 IV21 950+17.21231 305
22 10 41 +13.2 13 46 3 29
5 1711819
23 li 30 + 8.5 14 59 3 48
5 37 19 46
6 Ol 2113
241217 + 3.61610 405
Odległość
Srednlca
25 13 03 - 1.4 17 20 4 22
6 29 22 38
Księżyca
tarczy
od
Ziemi
7 06 23 56
26 13 49 - 6.2 18 301 4 39
27 14 34 -10.8 19 39 4 56
7 53 d h
8 52 l 03
28 1521 -14.9 2048, 517
29 16 08 -18.4 21 54 5 39 Najw. IV 2 131 29~5
10 001 1 55
33.0
30 16 57 -21.1 22 56 6 08 Najm. IV 14 11
1115 2 36
Najw. IV 30 3
29.5
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ADRESY ODDZIALOW PTMA
Podlaska Powiatowy Dom
Kultury.
Białystok ul. Kilińskiego l, Zakład Fizyki Akaderntl Medycznej,
tel. 55-91, wn. 61.
Częstochowa Al. Pokoju 4, m . 62.
Dąbrowa Górnicza ul. Olcr'zei 15
(Zofia Piaskowska). Sekretariat:
Cz. godz. 19-20.
Frombork - ul. Katedralna 2.1. Sekretariat: Wt. Pi. godz. Hl-20.
Gdańsk
Ludowe Obserwatorium
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul.
Plastowska 32, tel. 64-19. Sekretariat: Po. Czw. godz. 17-19.
Gdynia - Kamienna Góra, ul. Mickiewicza 5 m. 4.
Gliwice ul. Marcina Strzody 2
gmach Biura Projektów Przemysiu Węglowego). Sekretariat: Czw.
godz. 17-19. Pokazy nieba: Jan
Ka S'za, Ruda Sląska l, ul. Obroń
ców Wołgogradu 32, te!. Zabrze
33-01, w n. 155.
Jelenia Góra - ul. Obrońców Pokoju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowlanych). Sekretariat: godz. 6-15. Pokazy ruieba: Sob. godz. 20-22,
ul. Mickiewicza 30/10.
Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Cezary Janiszewski).
Kraków - ul. Solskiego 30, III p. Sekretariat: Pon. Sr. Pi. godz. 1.8-20.
Krosno n/W. ul. Nowotki l I p.
(Jan Winiarski).

Biała

Lódź

ul. Traugutta 18, pOilc 412
te!. 250-02. Sekreialliat: Czw. godz.
17-19.
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a,
tel. 80-52. Sekretariat: Pon. Sr.
Pi. 16-20.
Olsztyn Muzeum Mazurstkie I p.,
tel. 24-74 (W. Radziwinowicz).
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3,
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OBSERWATORIUM PALOMARSKIE

I-

Powstanie obserwatorium
błędnej

brew rozpowszechnionej, lecz
nazwie "Mount FaloW nar",
góra Falomar nie jest pojedynczym szczytem, lecz
odosobnionym masywem 'g órskim "Palomar Mountain" o powierzchni około 50 km 2 przylegającym do pasma Sierra Madre
w Górnej Kalifornii. Pierwsi his~pańscy zdobywcy tego kraju
zastali stada dzikich gołębi latających nad masywem i nazwali
go Gołębnikiem - po hiszpańslru: Palomar. Było to wówczas
miejsce tętniące życiem. Góra poroola wspaniałym lasem z kilkunastoma odmianami dębów była spichlerzem Indian, którzy
potrafili preparować z :llołędziowej mąki jadalny chleb. Zbiór
żołędzi był radosnym, tłumnym obrzędem.
Niedługo potem Falomar uzyskał dodatkowych mieszkańców.
Byli to koniokradzi. Konie kradziono z okolic miasteczka o romantycznej nazwie "Pueb1o de Nuestra Se ora la Reina de Los
Angeles" *), odkarmiano je na !b ujnych, leśnych łątkach Falomaru i sprzedawano do centralnych dzielnic Maksyku. W tym
samym mniej więcej czasie do podnóża Falomaru przybyli
pierwsi misjonarze chrześcijańscy.
Gqy Górna Kalifornia odłączyła się od Maksyku i po trudnym, dwuletnim żywocie niepodległej republiki została zaanektowana przez Stany Zjednoczone, do Falomaru dotarli nowi
mieszkańcy osadnicy rolni. Wycinali lasy, budowali domy,
uprawiali ziemię. Jednocześnie anglosascy przyby:sze zauważyli,
że zamiast po h~s~pańsku nawracać Indian, zmacznie prościej
ich wytępić. Na. Falomarze zachodziły nieodwracalne zmiany :
ka·r czowano lasy. Jednocześnie pobliska "Misja Pala", która
w czasie rozkwitu liczyła kilka tysięcy nawróconych indiań
skich parafian, m1alała do jednej indiań:skicej wioski z kilkuset
mieszkańcami. Tylko lndian zamies~ujących bezpośrednie są
siedztwo kościoła nie śmieli wybić anglosasi.*)
Ale i epdka osadników się przeżyła. Indywidualna chłopska
gospodar1lm przestała się w Stanach Zjednoczonych opłacać.
*) Osiedle Fani Naszej Królowej Aniels'k iej. W

miarę jak miasto roObecnie w nazwie wielomilionowej metropolii
wyrazy: Los Angeles.
*) Obecnie jest tu rezei"Wat Indian.

sło, nazwa się skracała .
pozostały dwa końcowe
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W początkach XX wieku ziemię chłopską masowo wykupowali
obszarnicy. Na Falomarze powstały rozlegle pastwiska dla krów
zarastające stopniowo roślinami. Jesienią zeschłe trawy łatwo
zapalają się od każdej iskry. Dawniej Indianie bezpiecznie wypalali suche trawy między pniami drzew. Obecnie jednak od
trawy zapalały się krzaki, od krzaków resztki lasów. Zabrakło
drzew, zabrakło wody w strumykach. Fobliskie jezioro Elsinore
zamieniło się w piaszczystą pustynię. Na Falomarze pozostało
kilka wegetujących farm klrowich, trochę drzew. Resztę obszaru w miejsce dębów, w miejsce ziemi ornej, w miejsce pastwisk
zajęły niskie, kolczaste krzaki, przez które można się przedzierać tylko z siekierą w ręku. Z obawy przed zaprószeniem ognia
zamknięto prawie cały Falomar dla turystów. Góra stałaby się
jednym z licznych kalifornijskich spustoszonych i opuszczonych
terenów, gdyby nie pewien splot okoliczności.
Obserwatoria astronomiczne wygodnie jest umieszczać na
wysokich miejscach dla zapewnienia dobrej przeźroczystości
atmosfery. Fonadto lepsze są tereny płaskie niż skalne szczyty,
gdyż pofałdowaniom terenu towarzyszą zazwyczaj niepokoje
atmosfery wywołujące drganie obrazów w teleskopach. Fonadto
zarówno gola ziemia (piaski, łąki) łatwo podlegająca zmianom
temperatury, jak i lasy (wilgoć) nie są dobrym sąsiedztwem dla
dbserwatoriów. Falomar· wysoki, lecz o łagodnych zboczach,
porośnięty niskimi, suchymi krzakami był właśnie wymarzonym terenem pod budowę Obserwatorium.
W niedalekiej Pasadenie, prowincjonalna dawniej szkółka inżynievska, wspierana ambicją kalifornijczyików i darami miejscowych milionerów rozrastała się w supernowoczesną i zarazem jedną z najbardziej Eikskluzywnych uczelni świata - Kalifornijski Instytut Technologii ("California Institute of Technology"). W latach międzywojennych niejaki Robinson ufundował dla niej zakład astrofizyki. Z początku profesorowie astronomii korzystali z gościny pobliskiego, słynnego obserwatorium
na Górze Wilsona (Mount Wilson Observatory), wkrótce jednak
powstał projekt budowy własnego obserwatorium, które byłoby
największym i najnowocześniejszym w świecie.
W tym celu odkupiono jedno z plaskich wzgórz palomarskich
od ostatniego chłopa z uporem prowadzącego indywidualną gospodarkę. Tutaj na wysokości ponad 1700 m nad poziomem morza stanął w roku 1937 pierwszy palomarski teleskop. Jest to
46 centymetrowy teleskop systemu Schmidta - pierwszy taki
teleskop na ziemi amerykańskiej. Jednocześnie rozpoczęto wieloletnią !budowę wielkiego zwierciadłowego teleskopU o średni-
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cy 508 cm, a niedługo potem, wykorzystując doświadczenie
zddbyte z pomocą istniejącego teleslmpu szmitowskiego zdecydowano budowę wielkiego teleskopu Schmidta o średnicy
122 cm. Druga wojna światowa opóźniła budowę. Oba wielkie
teleskopy oddano do użytku dopiero w latach 1948 i 1949. 508
centymetrowy teleskop jest do dziś największym w ogóle optycznym teleskopem w świecie. 122 centymetvowy teleskop szmitowski ustąpił w swojej klasie pierwszeństwa wielkiemu szmitowskiemu teleskopowi w Tautenburgu pod Jeną (N.R.D.) dopiero w roku 1962. Oprócz tego dbserwa:torium palomarskie posiada mały, zaledwie 20 centymetrowy teleskop szmitowski
oraz 51 cm teleskop paraboliczny używany do prac fotometrycznych. Przewiduje się ponadto w najbliższych latach budowę
teleskopu parabolicznego o średnicy 150 cm.
(c.d.n)
ANDRZEJ MARKS -

W ar s z a w a

ASTRONOMIA PROMIENI GAMMA
eszcze przed trzydziestu laty jedyny właściwie przedmiot badań astmnomów (jeżeli nie brać pod uwagę badania meteorytów) stanowiło promieniowanie widzialne wysyłane przez
ciała niebieskie. Badanie pmmieniowania ultrafioletowego, podczerwonego i kosmicznego należało wówczas raczej do rzadkich wydarzeń, a innymi rodzajami promieniowania w ogóle
się nie zajmowano.
Badano więc wówczas tylko znikomy fragment ca~ości promieniowania wysyłanego przez ciała niebieskie.
Wynikało to po części z nieznajomości faktu, że ciała niebieskie wysyłają inne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego - na przykład promieniowanie radiowe i jednoczesnej
ograniczoności w tej dziedzinie ówczesnej techniki dbserwacyjnej, a jeszcze bardziej z faktu, że ziemska atmosfera przepuszcza tylko niektóre rodzaje promieniowania, a nie posiadano
wówczas środków technicznych dla wyniesienia przyrządów
obserwacyjnych ponad atmosferę.
W dągu tych 30 lat sytuacj'a uległa jednak radykalnej zmianie. W tym okresie czasu powstała i niezwykle silnie rozwinęła
się radióastronomia, a jednocześnie zdano sobie sprawę, że
ciała niebieskie wysyłają także inne rodzaje pmmieniowania
elektromagnetycznego i korpusikulamego i podjęto pierwsze
próby ich badania. Dziś przedsiębrane są nawet pierwsze spekulacje na temat "astronomii neutrinowej".
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bardzo rozszerzyło to ilość informacji jakie uzyniebieskich.
Całkiem niedawno, bo w 1961 r., podJęto pierwszą owocną
próbę rozszerzenia zakresu badań na jeszcze jeden rodzaj promieniowania a mianowicie na promieniowanie gamma.
Promieniowanie to w warunkach kosmicznych może powstawać w wyniku różnorodnych procesów. Jak się wydaje, zasadnicze znaczenie mogą mieć jednak tylko trzy z nich.
Promieniowanie gamma może powstawać w wyniku zderzeń
cząstek materii o odpowiednio wysokiej energii z innymi cząst
kami w wyniku czego powstają mezony :r, mezony ~t i inne
cząstki, przy czym neutralny mezon n: rozpada się na dwa
kwanty promieniowania gamma. Najbardziej pospolite są tu
zderzenia protonów o wysokiej energii stanowiących składnik
promieniowania kosmicznego, z jądrami atomów wodoru mię
dzygwiazdowego.
Drugi proces, w wyniku którego powstaje promieniowanie
gamma, to anihilacja cząstek i antycząstek materii, przede
wszystkim anihilacja protonów i antyprotonów, w wyniku czego również powstają obok innych cząstek neutralne mezony :r,
a z nich pary kwantów promieniowania gamma.
Trzeci proces stanowi zmiana ruchu swobodnych elektronów
i pozytonów wywoływana przez jądra atomów, co daje począ
tek powstaniu kwantu promieniowania gamma.
Wszystkie te procesy mogą zachodzić w ziemskiej atmosferze,
a nam chodzi oczywiście przede wszystkim o badanie pierwotnego promieniowania gamma pochodzącego z przestrzeni kosmicznej.
W 1957 r. podjęto pierwszą próbę w tym kierunku umieszczając odpowiednie detektory promieniowania gamma w gondoli balonu stratosferycznego. Badania te mające na celu odkrycie ewentualnych oddzielnych kosmicznych źródeł promieniowania gamma i ich ewentualnej korelacji z kosmicznymi
źródłami promieniowania radiowego nie przyniosły jednak rezultatu ze względu na zbyt wielki wpływ maskujący ze strony
promieniowania gamma powstającego w ziemskiej atmosferze.
Obliczenia wykazały bowiem, iż ponad każdym centymetrem
kwadratowym powierzchni ponad wysokością na jakiej poruszał
się balon unosiło się jeszcze 1024 cząsteczek gazów atmosferycznych, podczas gdy od "granicy" ziemskiej atmosfery do "granicy" Galalk:tyki odpowiednia ilość cząstek wynosi tylko 1022.
Dopiero umieszczenie odpowiedniej aparatury na sztucznym
satelicie Ziemi "Explorer XI" wysłanym przez uczonych ameskujemy o

ciałach
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rykańskich

w dniu 27 kwietnia 1961 r.

przyniosło interesujące

wyniki.
Interesujących rezultatów można było oczekiwać dlatego, że
się pvomieniowania gamma jest niezależne od
istniejących w przestrzeni kosmicznej i wokółziemskiej pól
magnetycznych i elektrycznych, które wywierają wielki wpływ
na ruch cząstek materii obdarzorwch ładunkiem elektrycznym,
a tym samym bardzo utrudniają badania wszechświata oparte

rozchodzenie

,

o badania pierwotnego promieniowania kosmicznego, które, jak
wiadomo, utworzone jest w zasadzie z cząstek materii posiadających ładunek elektryczny (głównie z protonów). Dość powiedzieć, Źe do dziś nie wiemy właściwie gdzie i w jaki sposób
na pewno powstaje promieniowanie kosmiczne, gdyż dociera
ono do nas ze wszystkich stron. Tymczasem w wypadku promieniowania gamma można będzie odkryć ewentualne źródła,
w których ono powstaje. Ponadto promieniowanie gamma jest
niezwykle przenikliwe.

o
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Rys. l. Rozkład przestrzenny kwantów promieniowania gamma pochodzenia kosmicznego odebranych przez gamma-teleskop. Na osiach
mamy rektascensję a i deklinację o. C oznacza Centrum Galaktyki,
A - Antycentrum Galaktyki. Linią przerywaną zaznacwno przybliżony
przebieg równika galaktycznego. Reszta objaśnień - w ,tekście.

Dla wykrywania kwantów promieniowania gamma skonstruowano specjalny przyrząd, który obrazowo nazwać można "gamma teleskopem". Istotną trudność przy jego budowie stanowiło
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gamma jako elektrycznie obowykrywane jak cząstki materii
obdarzone ładunkiem elektrycznym. Jednocześnie musiało to
być urządzenie odróżniające kwanty promieniowania gamma od
innych promieniowań.
Zasadę tego gamma teleskopu objaśnia rysunek.
W górnej części urządzenia znajduje się kilka warstw kryształów jodku cezu i jodku sodu. Kwant promieniowania gamma o wysokiej energii przenikając do krysztalu i przechodząc
w pobliżu któregoś z jąder atomowych pod wpływem silnego
pola magnetycznego tego jądra wytwarza parę cząstek złożoną
z elektronu i pozytonu, przy czym jednocześnie powstaje błysk
światła rejestrowany przez fotopowielacze umieszczone wokół
kryształów. Elektron i pozyton poruszając się mniej więcej po
linii stanowiącej przedłużenie toru kwantu promieniowania
gamma przenikają do licznika Czerenkowa utworzonego z bloku
plastyku o nazwie akrylic otoczonego przez fotopowielacze.
N aladawane elektrycznie cząstki materii przenikające do bloku
plastyku z prędkością większą od prędkości światła w tym plastyku wytwarzają błyski światła. Te błyski rejestrowane są
przez fotopowielacze.
Odpowiednie urządzenie elektroniczne rejestruje tylko te bły
ski światła, które powstają równocześnie w krysztalach jodku
sodu lub jodku cezu i bloku plastyku.
Opisane urządzenie rejestrować będzie jednak nie tylko
kwanty promieniowania gamma, ale również przenikanie innego promieniowania, a szczególnie cząstek promieniowania kosmicznego. Z tego względu przed warstwą kryształów jodku
cezu i jodku sodu umieszczono płytę plastykową wytworzoną
z substancji chemicznej zawierającej węgiel, tlen i wodór i również otoczoną przez fotopowielacze. Z tą substancją bowiem
bardzo łatwo reagują cząstki promieniowania kosmicznego,
a bardzo trudno kwanty promieniowania gamma.
Istnieje więc małe prawdopodobieństwo, że w płycie tej
może powstać z kwantu promieniowania gamma para elektron~pozyton. Tak więc jeżeli powstaną błyski w warstwie najwyższej oznacza to przeniknięcie do gamma teleskopu jakiejś
cząstki naładowanej elektrycznie, jeżeli jednak błyski pojawią
się tylko w dwóch wewnętrznych warstwach· oznacza to przeniknięcie kwantu promieniowania gamma.
Umieszczony w satelicie Explorer XI gamma -teleskop rejestrował tylko kwanty gamma poruszające się względem jego
osi podłużnej pod kątem nie większym niż 17°, co stanowiło
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dla pionierskich badań najkorzystniejszy kompromis między
wielkością obejmowanego obserwacją obszaru przestrzeni i siłą
rozdzielczą teleskopu.
Bardzo wiele istotnych trudności nastrę~ało w 'y znaczanie
chwilowej pozycji osi gamma-teleskopu w przestrzeni. Co prawda orientacja przestrzenna satelity Explorer XI była stabilizowana jego ruchem wirowym (początkowo 340 obr./min.), ponieważ jednak miał on wydłużony kształt, więc szybko wystąpiło
zjawisko silnej precesji w jego ruchu wirowym. Doszły także
do głosu zakłócenia ze strony ziemskiego pola grawitacyjnego,
magnetycznego, oporu resztek powietrza na wysokościach od
480 do 1760 km, na jakich początkowo poruszał się satelita itd.
Tak więc ostatecznie objęty został obserwacją cały nieboskłon,
przy czym wyznaczenie orientacji przestrzennej satelity stało
się bardzo trudne. Oparło się ono w zasadzie o wskazania
umieszczonych na satelicie dwóch czujników reagujących na
promieniowanie Słońca lub Ziemi i o zmiany parametrów odbieranych z satelity fal radiowych wynikłe z różnej orientacji
przestrzennej jego anteny nadawczej. Odpowiednie obliczenia
wykonywano za pomocą elektronicznej maszyny matematycznej IBM 7090, a pomimo to natrafiono na duże trudności w ich
przeprowadzeniu. Na szczęście jednak ten poważny problem
udało się pomyślnie rozwiązać.

Pierwsze opracowanie uzyskanych wyników (obejmujących
w całości przeszło 30 km taśmy mikrofilmowej z okresu prawie 140 dni) obejmowało 23 dni. W ciągu tego oK:resu czasu
gamma-teleskop przez 9 godzin zwrócony był na niebo, przez
10 godzin w kierunku Ziemi, a przez pozostały okres czasu nie
można było odbierać sygnałów radiowych z satelity, ponieważ
nie przelatywał on w zasięgu stacji nasłuchowych lub z innych
przyczyn. W ciągu 9 godzin obserwacji nieba gamma-teleskop
zarejestrował 22 kwanty promieniowania gamma i 22 000 czą
stek promieniowania kosmicznego, a w czasie 10 godzin obserwacji Ziemi odpowiednio 105 i 3000 (wytworzonych w górnych warstwach atmosfery, głównie pod wpływem promieniowania kosmicznego). Ponieważ ten stosunek kwantów promieniowania gamma do innych cząstek jest tak wielki, można się
było obawiać, czy zarejestrowano rzeczywiście kwanty gamma,
a nie inne cząstki, którym udało się prześliznąć przez pierwszy
detektor bez ujawnienia się w nim. Całkowicie różny stosunek
liczb w pierwszym i drugim przypadku przemawia jednak za
tym, że rzeczywiście były rejestrowane kwanty promieniowania
gamma. Ponadto dla kontroli usuwano co pewien czas pierwszy
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zewnętrzny detektor cząstek, co również pozwoliło
o tym, iż rzeczywiście zarejestrowano !kwanty pro-

mieniowania gamma.
Zalączony wykres obrazuje kierunek przestrzeni, z których
nadciągnęły pos:rezególne kwanty promieniowania gamma, przy
czym średnicą zewnętrznego okręgu oznaczono wagę poszczególnych wyników. Różne wagi wynikły stąd, że róme miejsca
nieba znajdowały się pod obserwacją niejednakowo długo, przy
czym niektóre obszary nieba znajdowały się pod obserwacją
bardzo krótko. Wylkres ten 1po~ala stwierdzić, że Taczej nie
ma jakiegoś wyraźnie 7!definiowanego uprzywilejowanego kierunku skąd nadchodzi promieniowanie gamma, lecz że nadchodzi ono raczej równomiernie ze wszystkich kierunków (przynajmniej tak jest w stosunku do kierunków, które były objęte
nieco dłuższą obserwacją). Skłania to do przypuszczenia, że
promienie gamma powstają w całym obszarze przestrzeni kosmicznej, jak można przypuszczać, w wyniku oddziaływania
promieni kosmicznych z materią międzygwiazdową. W związku
z tym ilość kwantów promieniowania gamma nadchodzących
z różnych obszarów przestrzeni 'POWinna być zależna od gęsto
ści materii w danym obszarze, czyli można będzie na tej drodze
wyznaczać przestrzenny rozkład materii w Kosmosie (oczywiście przy założeniu, że natężenie promieniowania kosmicznego
w całej przestrzeni jest mniej więcej jednalkowe). W tej sytuacji można by oczekiwać, 2ie większa ilość kwantów promieniowania gamma winna pochodzić z płaszczyzny Galaktyki, gdyż
w tym obszarze przestrzeni w naszej Galaktyce znajduje się
najwięcej materii (na wykresie zaznaczono boczny rzut Galaktyki na siatkę współrzędnych). Na razie jednak efektu· tego nie
stwierdzono, a zaledwie jest dostrzegalne pewne zagęszczenie
w pobliżu centrum Galaktyki. Zdaje się to prowadzić do wniosku, że większość zaobserwowanych kwantów promieniowania
gamma tpochodziła z przestrzeni na zewnątrz naszej Galaktyki.
Oczywiście z czasem gdy ilość obserwacji wzrośnie można bę
dzie ujawniać i badać bardziej subtelne efekty, a przede wszystkim to, że z płaszczyzny Galaktyki, a szczególnie z jej centrum
musi pochodzić nieco więcej (o kilka do kilkunastu procent)
kwantów promieniowania gamma na jednostkę powierzchni nieboskłonu.
To, że zaobserwowane kwanty promieniowania gamma pochodziły z przestrzeni na zewnątrz naszej Galaktyki, potwieTdza fakt, że gamma teleskop rejestrował 2,4 kwanty promieniowania gamma na godzinę pochodzące z przestrzeni kosmicz~
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nej, podczas gdy szacur.:...lwwe obliczenia wykazują, że z poszczególnych obszarów przestneni powinna pochodzić następu
jąca ilość kwantów promieniowania gamma na godzinę:
Układ słoneczny

Dysk Galaktyki
"Halo" galaktyczne
Przestrzeń poza Galaktyką

0,000003
0,3
0,04
O, 7 ~bardzo

-----

przybliżone)

razem 1,04 ...
Jak widzimy wynik obserwacji (2,4 kwanty promieniowania
gamma na godzinę) różni się nieco od przewidywań teoretycznych, ale pamiętać należy o tym, że cytowane liczby, a szczególnie ostatnia z nich są 'bavdzo przyibliżone) i że pewien wpływ
na wynik mogą wywierać kwanty promieniowania gamma powstające w najwyższych warstwach atmosfery a także inne
czynniki.
Jednocześnie odwracając przytoczone wyżej
rozumowanie
można dojść do wniosku, że natężenie promieniowania kosmicznego w całym wszechświecie jest mniej więcej podobne do tego,
jakie mamy w dbszarze przestrzeni gdzie my się znajdujemy,
w przeciwnym bowiem razie otrzymalibyśmy całkowitą nie2'lgodność obserwacji z przewidywaniami teoretycznymi.
W opisanych powyżej obserwacjach badano przede wszystkim kwanty pvomieni:owania gamma o energii rzędu 5 · 166 e V.
Obecnie jednak budowana jest taJkże naziemna aJparatura obserwacyjna do wykrywania kwantów pvomieniowania gamma
pochodzenia kosmic;znego o enevgii 1013 eV i większej. Wbrew
pozovom nie mają one jednak specjalnie dużego zasięgu, gdyż
oddzialywują nie tylko z materią, ale nawet z fotonami światła
gwiazd i tworzą pary elektron-pozyton. Większą przenikliwość
mają kwanty promieniowania gamma o energii mniejszej. Na
przylkład 1
kwanty promieniowania gamma o energii l 012 eV mogą przeniknąć przestrzeń biliona lat świetlnych• a kwanty
o energiach mniejszych nawet 13 bilionów lat świetlnych.
Tak więc w chwili dbecnej niemal "na naszy,c h oczach" powstaje zupełnie nowy dział astronomii - "astronomia promieni gamma". Oczywiście pierwsze uzyskane na tym polu wyniki nacechowane 1są znaczną dozą niepewności, można jednak
oczekiwać, że badania te 1przyniosą w przysz,łości wiele rewelaeyjnych rezultatów.
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ASTRONOMIA RADIOWA (III)
oraz więcej radioteleskopów zwraca swe potężne anteny ku
bardzo odległym zakątkom Wszechświata. Poznal)O strukturę naszej Galaktyki, poznano radioźródła leżące w innych
galaktykach, odkryto obiekty niezmiernie odległe i na razie
nie znane bliżej - "quasigwiazdy". Można by sądzić, że radioastronomowie przeoczyli najbliższe okolice, obejmujące układ
planetarny i naszego satelitę - Księżyc.
Ze tak jednak nie jest, nie trudno się domyśleć sądząc po
sukcesach astronautyki. Znanym jest przecież powszechnie fakt
utrzymywania daleokosiężnej łączności ze stacjami kosmicznymi, na takich trasach· jak Ziemia - Wenus, czy Ziemia Mars.
Czy jednak utrzymanie łączności ze stacją kosmiczną może
pretendować do rangi badań radioastronomicznych?
W pewnym sensie tak! Chodzi przecież o odbiór słabych sygnałów radiowych, przez potężne anteny radioteleskopów. Drugim powodem jest radiolokacja.
Na równi z problemami kosmicznych stacji- interesują nas
obiekty astronomiczne, takie jak Księżyc i planety.
światło, które wysyła nasz natuI r---------.
ralny satelita, jest głównie odbitym
1
promieniowaniem Słońca. To właśnie
ono rozświetla nam srebrnym blaskiem noce w czasie księżycowej pełni. Jest to światło widzialne, na które reaguje nasze oko. Ale prócz promieniowania odbitego, wysyła jesz- .,0-s
cze Księżyc promieniowanie własne
-termiczne, odpowiadające jego niskiej temperaturze; nie jest już ono
widoczne, gdyż jego maksimum (J..
= 10 !J.) leży w dziedzinie podczerwieni. To własne termiczne rpromie- .,0.10
ni owanie Księżyca jest prawie l 000
razy słabsze od odbitego światła widzialnego. Oba te rodzaje promieniowania ilustruje rys. l.

C

Rys. l. Rozkład widmowy promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni Księżyca (a) i promieniowania własne
go Księżyca (b); I - względne natężenie
promieniowania, /, - długość fali.

1cm
A.
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Z podanego wykresu łatwo możemy odczytać jeszcze jedną
Mianowicie okazuje się, że interesujące
radioastronoma promieniowanie, a więc na falach przynajmniej centymetrowych - jest Okola 1013 razy słabsze, niż natężenie odbitego światła słonecznego.
Mimo tak znikomych ilośd przychodzącej do Ziemi energii,
dbserwacje radiowe Księż)"ca ·zostały podjęte. W roku 1946 zapoczątkowali je D i ck e i B er i n g er, a od 1949 r. kontynuowali na fali 'A = 1.25 cm astronomowie australijscy P i d d i n gt o n i M i n n e t t. Pomijając szczegóły techniczne prześledzi
my wyniki ich badań.
Obserwowali oni zmiany natężenia promieniowania radiowego z fazą Księżyca oraz porównywali przebieg tych zmian
z analogicznymi dbserwa•c jami w podczerwieni. Wynik takiego
porównania okazał się bardzo ciekawy, choć pozornie mało efektowny.
Stwierdzono mianowicie, że maksimum natężenia promieniowania radiowego jest przesunięte w stosunku do ma ksimum
promieniowania podczerwonego. Radiowy ·,szczyt", wypadał
3,7 dnia po pelnil Wyniki pomiarów ilustruje rys. 2.
ciekawą informację.
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Rys. 2. Wykresy zmian t emperatur powierzchniowych (odpowiadających środikcowi ta,r czy
Księżyca)
w ciągu miesiąca księżycowego. Na
osi piooawej odloiJCmo temperatury,
na osi po~iomej - fazy Księżyca .
Linia ci ągla przedstawia wyniki obserwacji w podczerwieni, linia przerywana - wyniki obserwacji radiow ych.

Zbadano również amplitudy obu krzywych. Dla podczerwieni zmiany wynosiły od l15 °K do 384 °K, czyli o 269 °K, podczas
gdy amplituda radiowa wynosiła zaledwie 104°K. Tyle wyniki
badań- pozostało wyciągnąć wnioski. Zanim jednak przystą
piono do interpretacji danych księżycowych, zwrócono uwagę
na bardzo podobne zjawisko występujące na Ziemi.
Zmniejszenie amplitudy i przesunięcie w fazie obserwuje się
również na naszym globie przy pomiarach temperatury na róż
nych głębokościach gruntu. Im głębiej umieścimy w ziemi termometr, tym mniejsza będzie dzienno-nocna zmiana temperatury i tym wię'ksze zanotujemy opóźnienia w fazie w stosunku
do zmian na powierzchni. Powyższe rozumowanie zastosowano
przy interpretacji W)"ników obserwacji radiowych Księżyca.
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Wynikałoby stąd, że promieniowanie widzialne pochodzi z powierzchni, radiowe natomiast wysyłają głębsze warstwy księ
życowej "gleby". Gdybyśmy znali własności cieplne skał, oraz
wiedzieli jak wygląda przekrój księżycowego gruntu, można
by określić z jakiej głębokości spod powierzchni, wysyłane są
fale radiowe. Znając opóźnienie fazowe i amplitudę zmian sygnałów radiowych można było snuć na ten temat jedynie domysły. Brakowało na razie uzupełniających dany~h obserwacyjnych.
Dodatkowych informacji na temat przewodności cieplnej materiałów księżycowych dostarczyły obserwacje całkowitych zaćmień Księżyca. W trakcie pomiarów okazało się, że mocno nagrzane przez Słońce partie Księżyca stygły niezwykle szybko,
gdy tylko znalazły się w cieniu Ziemi. Przewodność cieplną
materiału• który stygnie tak szybko oceniono na 10-5 , lub 104>
kal/ cm3 sek stop, co odpowiadało przewodności drobnego pyłu.
Fale radiowe docierały z pewnością z warstw leżących głębiej.
Wskazywały na to: mała amplituda temperatury i przesunięcie
w fazie. Głębokość tych warstw oceniono na 40 cm pod powierzchnią.

Niewątpliwie ciekawe byłyby badania przeprowadzone w róż
nych długościach fali. Jednak fal krótszych nie przepuszcza nasza atmosfera, dłuższe natomiast miały zbyt małe natężenia.
Wydawało się zatem, że badania radioastronomiczne Księżyca
zostały na dłuższy czas zakończone, gdyż na podniesienie czułości aparatury o kilka rzędów nikt wtedy nie liczył.
Sprawa nie była jednak przesądzona. Księżyc badany był
nadal metodami radioastronomicznymi, choć istota tych badań
uległa pewnej modyfikacji. Zamiast badać własne promieniowanie termiczne wysyłane z warstw leżących pod jego powierzchnią, zaczęto badać echo sygnałów wysłanych z Ziemi
i odbitych od Księżyca.
Być może niektórzy czytelnicy nie uznają metody radiolokacyjnej za czysto astronomiczną. Od zasady, że astronomowie
są jedynie biernymi obserwatorami zjawisk kosmicznych stanowi ona niewątpliwie odstępstwo. Tu astronomowie stali się
eksperymentatorami podobnymi do fizyków, a wyniki badań
można było powtarzać dowolną ilość razy wysyłając z Ziemi
sygnały i badając wracające echo. Długość wysyłanej fali nie
była tu już ograniczona tak znacznie jak dla promieniowania
własnego Księżyca. Astronomowie S e n i o r i Z i g i e l z USAzbadali echa księżycowe dla fal o długościach od 10 cm, do
2.5 m. O wynikach tych "radioobserwacji" napiszemy dalej .
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I tym razem, podobnie jak w wypadku pomiarów termicznych pominiemy dane dotyczące aparatury. Istota zmian będzie
tu polegała na tym, że prócz urządzeń odbiorczych bardzo
ważną rolę odegrają aparaty nadawcze. Ich moc musi być na
tyle duża, aby odbite echo przewyższalo poziom szumów wła
snych urządzeń odbiorczych. Wysłany z Ziemi sygnał dociera
do Księżyca i po odbiciu od jego powierzchni wraca z powrotem
na Ziemię. Analizując kształt powracającego echa sygnału, możemy ustalić szereg właściwości księżycowej powierzchni. Jest
rzeczą intuicyjnie oczywistą, że najpierw powróci echo sygnału
odbitego od części centralnej, gdzie promienie padają prostopadle, a tuż za nim echo od partii sąsiednich. Przyczyną takiego
stanu rzeczy jest kulistość księżycowego globu. Sytuację
ilustrują rys. 3a, gdzie pokazano drogę sygnału i echa, oraz 3b,
gdzie zilustrowano zapis samego echa.
Rys. 3a. Powstawanie echa radarowego
odbitego od Księżyca. K - Księżyc, Z kierunek ku Ziemi; strzałki ku dolowi
oznaczają wiązkę padającą, strzałki ku górze - wiązkę odbitą; widać opóźnienie
promieni bocznych w porównaniu z promieniem centralnym, związane z różnicą
dróg tych promieni; M - czas potrzebny
na jednostronne przebiegnięcie przez falę
omawianej różnicy dróg.

Jest rzeczą godną uwagi, że echo sygnału odbitego od powierzchni Księżyca w odległości już 50 km od centrum - zostaje rozproszone tak silnie, że do Ziemi powraca jego bardzo
znikoma część. Swiadczy to o dobrej zdolności odbijającej powierzchni, która dla fal fadiowych zachowuje się jak powierzchnia lustrzana.
Do podobnego wniosku doszedł również astronom amerykań
ski B l e i w i s badając echo fal radiowych na częstotliwości
488 MHz (A. = 61 cm). Wykonywał on obserwacje za pomocą
układu dwu anten. W trakcie pomiarów okazało się, że gdy
jedna antena wykazywala maksimum natężenia echa, drugawskazywała minimum- leżące znacznie poniżej poziomu szumów. Takie własności odbijające echa ma jedynie gładkie ciało
lustrzane i do takich należy zaliczyć .Księżyc. Sprawa stanie się
zupełnie jasna, gdy weźmiemy pod uwagę długość fali odbitego
echa. W wypadku promieni świetlnych (widzialnych), o długości
fali rzędu mikronów, powierzchnia Księżyca pokryta ziarenkami
pyłu, nie jest gładka, a wręcz matowa, chropowata. Jeżeli jed-
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nak w rachubę wchodzą fale o długości rzędu decymetrów czy
metrów, powierzchnia ta jest dostatecznie gładka, aby tłuma
czyć obserwowane efekty.
A księżycowe góry i kratery? Okazuje się, że średnio biorąc
stanowią one niewielką przeszkodę mającą wpływ na własności
odbijające Księżyca. Tak więc w zależności od długości fali
Księżyc może być albo bardzo "chropowaty" i słabo odbijać,
albo też być prawie tak gładki, jak lustro!
Analizując w dalszym ciągu przebieg powracającego echa
(rys. 3b), możemy ustalić współczynnik odbicia strefy central-
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Rys. 3b. Zapis echa radarowego odbitego od Księżyca. Zapis napię
cia U na wyjściu odbiornika radioteleskopu; skala w kilometrach wskazuje jakiemu oddaleniu od punktu centralnego na powierzchni Księżyca
odpowiada dana część zapisu echa; przebieg poza skalą nie jest zwią
zany z echem (jest to tY'POWY przebieg fluktuacji napięcia związanych
z szumami i zakłóceniami).

nej i sąsiednich obszarów odbijających, a ponieważ badania
przeprowadzane są przy pomocy fal elektromagnetycznych,
ustalić możemy własności elektryczne powierzchni Srebrnego
Globu. I znowu pominiemy tu dokładne metody zadawalając się
jedynie wynikami badań.
Przy założeniu przenikalności magnetycznej - jak dla próżni,
otrzymamy dla Księżyca:
stałą dielektryczną f = 8.2 X IO-tz farada/metr,
oraz
przewodność materiału cr = 4.3 X 10-4 Mo/m, (gdzie Mo=
= 1/om, odwrotność oporności)
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Znajomość powyższych stałych

pozwala

wyznaczyć oporność

księżycowego "gruntu", z dokładnością do l Ofo· przy użytej dłu
gości fali. Przytoczone tu dane potwierozają fakt, że powierzch-

ma postać sypkiego piasku!
jeszcze na chwilę do "lustrzanych" własności powierzchni Księżyca. Jak pamiętamy z pierwszej części artykułu
poświęconej własnościom odbijającym paraboloid, powierzchnię
lustra można uznać za gładką, gdy jej nierówności są mniejsze
od 0.1 długości fali. Księżyc w wystarczającym przybliżeniu
spełnia tę zależność dla fal radiowych. Stąd też powstały projekty wykorzystania go jako lustra w międzyplanetarnej łącz
ności radiowej. Sprawa ta w najbliższej przyszłości z pewnością zyska na aktualności. N a razie próbowano wykorzystać
naszego naturalnego satelitę, jako lustro w łączności telefonicznej na dużych odległościach.
Oto niektóre dane najkorzystniejszych warunków, dla przeprowadzenia rozmowy:
Częstość: 10 000 MHz
Moc nadajnika: 250 KW
Szerokość charakterystyki kierunkowej anteny 0°,1
Pasmo przepuszczania 200 KHz
Czas trwania impulsu 5 1-1. sek
Echo od Księżyca będzie miało wtedy moc l0-13W, co przy
współczynniku szumów odbiornika 11, daje stosunek sygnału
do szumu 10 db.
Warunkiem koniecznym pracy takiej linii radiowej jest widoczność Księżyca w miejscu nadawania i odbioru!
Niewątpliwie warto wspomnieć o jeszcze jednym osiągnięciu
radiolokacji Księżyca, a mianowicie o mapie radiolokacyjnej
jego powierzchni. Jak pisaliśmy wyżej, analiza echa odbitego
sygnału pozwala 'badać powierzchnię Księżyca w promieniu
około 50 km od centrum padającego impulsu. Ale jak wybrać
odpowiedni obszar z tak powstałego kręgu i zbadać ilość odbitej od niego energii. Z pomocą przyszła astronomom libracja
Księżyca, która powoduje powolny obrót powierzchni wzglę
dem obserwatora z Ziemi. W każdej chwili połowa obserwowanej powierzchni zbliża się do obserwatora, a połowa- oddala
się. Następstwem tego stanu rzeczy jest zmiana częstotliwości
sygnału w myśl efektu Dopplera. Skrupulatne badania odbitego
sygnału pozwalają wykreślić mapę współczynników odbicia poszczególnych fragmentów powierzchni Księżyca. Następnym
krokiem tej subtelnej analizy jest wyznaczenie promienia krzynia
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wizny odbijających elementów, lub prędkości obrotu 1} Księży
ca, albo - gdybyśmy mogli zastosować tę metodę dalej - planety. Jak wykazały wstępne rozważania subtelnej analizy echa·
przeprowadzone dla Księżyca, metodę tę będzie można zastosować do !badania powierzchni 1
planet: Wenus i Marsa.
Skoro wspominamy o planetach rozważmy na wstępie możli
wości ich radiolokacji.
Wyobraźmy sobie promieniującą izotropowo antenę. Moc
wysyłanego za jej pomocą sygnału rozłoży się na powierzchni
kuli o promieniu równym odległości- Ziemia- planeta. Znikoma część tego sygnału odbije się od powierzchni planety
i ponownie rozproszy na kuli o promieniu planeta - Ziemia.
I wreszcie- całkiem niewielka ilość energii powróci do urzą
dzenia odbiorczego.
Poniższe dane ilustrują procent energii w watach na metr
kwadratowy (w stosunku do energii wysyłanej), która powróciłaby od wymienionych poniżej obiektów:
Księżyc 3 X l o-za
Jowisz
l X l o-a2
Wenus
- 6 X 10-ao
Saturn - 5 X lQ-34
Mars
- 4 X 10-31
Neptun - 7 X 10-37
Na rys. 4 - pokazano obiekty, które w roku 1951 uważano
za "dostępne", dla radioteleskopu o średnicy 65 m, oraz te,
które "wymykały" się z jego zasięgu.
Rys. 4. Związek pomiędzy
promieniem obiektu R (R =
= D/2, gdzie D - średnica
obiektu) i jego odległością od
Ziemi L, a możliwością uzyskania odbitego przezeń echa
radarowego dla określonej
temperatury. Znak plus odpowiada dostatecznie dużym R
przy danym L (i odwrotnie,
dostatecznie malych L przy
danym R), przy których moż
na otrzymać echo, znak minus
odpowiada wartościom R (przy
stałym L) lub L (przy stałym
R), dla których echa uzyskać
nie można.
K -Księżyc; planety: MeMerkury, W- Wenus, MMars, J - Jowisz, S - Saturn, U- Uran, N- Neptun;
planetoidy: Ad Adonis,
Ap - Apollo, E - Eros, H Hermes; DK - duże kosmolity.
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Sytuacja zmieniła się z chwilą zastosowania w radioastronomii urządzeń maserowych i wzmacniaczy parametrycznych.
Pierwsze sygnały odbite od planety Wenus odebrano w lutym 1958 roku.
Były one na tyle słabe, że trzeba było wykonać długie serie
obserwacji, aby wydzielić sygnał od szumu, w czym duże usłu
gi oddały maszyny matematyczne. I wreszcie gdy cel został
osiągnięty wyznaczono odległość planety od Ziemi na podstawie dokładnej znajomości czasu wędrówki sygnału. Podobne
obserwacje powtórzono w 1959 roku, w czasie złączenia Wenus.
Zmierzono wtedy odległość planety (40 milionów kilometrów)
z dokładnością do 400 kilometrów!
Tak precyzyjne pomiary odległości planet, prowadzone metodami radiolokacyjnymi, mogą mieć w przyszłości wpływ na
większą dokładność pomiarów paralaksy słonecznej, której wartość przyjmujemy obecnie jako 8,800 sekundy luku.
W przyszłości metoda ta pozwoli ustalić orbity planet z dokładnością do kilku kilometrów. Gdy osiągnięta zostanie tak
wielka precyzja, w interpretacji wyników trzeba będzie uwzglę
dnić zakłócenia grawitacyjne wyższych rzędów, a relatywistyczny ruch periheliów można będzie stwierdzić nie tylko u Merkurego• ale i u innych planet.
Badania radiolokacyjne Wenus przeprowadzone w 1961 roku
wykazały, że "nierówności" powierzchni tej planety są porównywalne z nierównościami powierzchni Księżyca. Dalej zmierzono współczynnik odbicia planety i jej stalą dielektryczną.
Z badań tych wynika, że powierzchnia Wenus zbudowana jest
z materialu będącego na pograniczu piasku pustyni i "gruntu"
o średniej gęstości. Pomiary czasu obrotu - wskazują na
wartość jednego obrotu wokół osi w czasie obiegu Słońca, a kierunek osi w przestrzeni, jak wynika z badań, jest prostopadły
do ekliptyki.
N a zakończenie omówiei).ia dotychczasowych sukcesów radiolokacji, warto wspomnieć o udanych próbach odbioru echa od
Marsa, Merkurego i Jowisza, przeprowadzonych w 1963 roku
przez uczonych radzieckich.
Omawiając radiolokację planet nie wspomnieliśmy dotąd o ich
własnym promieniowaniu termicznym. Wymagana czulość aparatury powinna w tym wypadku kilka tysięcy razy przewyż
szać czułość potrzebną do odbioru sygnałów radiowych wysyłanych przez Księżyc. Trudności te pokonano, głównie dzi~ki
zastosowaniu urządzeń maserowych i wzmacniaczy parametrycznych jako odbiorników.
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Z pomiarów wykonanych 15 m paraboloidą Morskiego Instytutu w Waszyngtonie, na fali 3,15 cm uzyskano wartość temperatury planety Mars, równą 218°± 76°K. Dla Wenus pomiary
przeprowadzono na falach 9,4 cm, oraz 3·15 cm. Otrzymane
wyniki pomiaru temperatury powierzchni planety wynosiły
odpowiednio: 580° ± 230°K i 560°± 73°K.
Na rys. 5 pokazano przebieg 'krzywej będącej średnią poprowadzoną wśród "czarnych punktów" na wykresie, z których
każdy jest średnią zapisu 15 przejść Wenus w polu widzenia
radioteleskopu. Maksimum sygnału przypada w miejscu, gdzie
znajdowała się planeta.
Rys. 5.
peratury

średni

przebieg tem-

równoważnej anteny
odpowiadający przejściu We-

nus przez pole widzenia radioteleskopu (linia przerywana). Każdy punkt jest śred
nią z 15 pomiarów. Amplituda przebiegu średniego wynosi 1,7° K; 11u. - odległość ką
towa od środka tarczy Wenus;
kólko ze strzałkami u góry
przedstawia średnicę planety
w dziedzinie optycznej.
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Z lewej strony rysunku podano temperaturę anteny (1,7°K),
która po przeliczeniu daje wartość temperatury Wenus równą
410°K. Pomiary wykonano dla fali t..= 8,8 mm. Otrzymany
wynik okazał się zgodny z pomiarem temperatur Wenus przekazanym przez stację kosmiczną Mariner II.
Sygnały radiowe od~brano również z Jowisza i Saturna.
Dla pierwszej z tych planet ustalono jej okres obrotu wokół
osi, posługując się metodami analizy dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości. Planeta Jowisz wykazała prócz omówionego w przypadku Księżyca promieniowania termicznego, również tzw. promieniowanie nietermiczne.
N otawano impulsy radio promieniowania o temperaturze
(ciała czarnego), równej dziesiątkom tysięcy stopni Kelvina.
Przyczyną tych radiowych "rozbłysków" w promieniowaniu
planety mogą być, jak przypuszcza się - silne wyładowania
elektryczne, typu ziemskich błyskawic - jedynie o tysiąckrot
nie większym natężeniu.
Literatura:
l. Pa-ris Symposium on Radio Astronomy, Stanford, California 1959 Cz. I
2. Radiolokacja Wenus, Moskwa 1963
3. Radio Astronomy, J. L. Paw s e y, R. N. B rac e w e 11, Oxford 1955,
rozdz. VIII i IX
4. Radioastronomie, J. L. S t e i n b er g, J. L e q u e u x, Paris 1960
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ły" (Urania, nr

Liliput wśród karłów
dane zawarte w moim artykule "Białe i czerwone karl, 1964 r.) przytaczam jeszcze następującą ciekawą infor-

mację:

Ostatnio został wykryty w gwiazdozbiorze Wieloryba biały karzeł
o jasności l8m,2, który wedlug W. J. L u y t e n a może być znacznie
mniejszy od naszego Księżyca. Gwiaroa ta została wykryta dzięki swemu dużemu ruchowi własnemu, wynoszącemu 1,18 sekund luku rocznie.
Otrzymała numer LP 768600 katalogu Luytena. Zakładając, że odległość
tej gwiazdy wynosi 48 lat świetlnych Luyten sądzi, że jest ona 100000
razy mniej jasna i 160 razy mniejsza od zwykłego białego karla o tym
samym kolorze. Z tego wynikałoby, że gwiazdka ta ma średnicę 1/1000
średnicy Słońca a więc jest obecnie najmniejszą wśród białych karłów
i pierwszą gwiazdą o średnicy poniżej 1000 mil (1609 km).
(wg Sky and Telescope, XXVII, nr l, 1964 r.)
Jerzy Pokrzywnicki

Nowy pomiar średnicy Merkurego
Znany francuski badacz Księżyca i planet, przewodniczący 16 Komisji
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, A. D o 11 f u s opublikował ostatnio opracowanie pomiarów średnicy Merkurego, jakie zostały wykonane
na całym świecie podczas przejścia Merkurego przed tarczą Słońca w dniu
7. XI. 1960 r.
Pomiary wykonano dwiema metodami. G. Ku i per w Tucson (Arizona), H. C a m i c h e l na Pic d u Midi w Pirenejach oraz A. D o 11 f u s
na Mount Wilson przeprowadzili bezpośredni pomiar średnicy tarczy
Merkurego za pomocą mikrometru. W obserwatoriach francuskich na Pic
d u Midi i w Meudon (J. Ros c h, H. C a m i c h e l, J. L. L er o y i A.
D o 11 f u s) wykorzystano również pomysłową metodę fotometryczną zaproponowaną przez E. Hertzsprunga. W metodzie tej wycina się przy
użyciu diafragmy niewielki obszar tarczy słonecznej (niewiele przewyż
szający Tozmiarami tarczę Merkurego widoczną na tle Słońca) i następ
nie za pomocą fotometru fotoelektrycznego, mierzy się natężenie promieniowania tego wycinka, gdy nie widać w nim tarczy planety i gdy tarcza
planety właśnie na jego tle się przesuwa. Ze stosunku natęże!'t promieniowania można obliczyć powierzchnię tarczy, a stąd średnicę Merkurego.
Wszystkie wykonane pomiary wykazują bardzo dobrą zgodność. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów jest obarczona błędem zaledwie 10/o.
Tarcza Met·kurego widziana z odległości l jednostki astronomicznej ma
średnicę 6,67 sekund kątowych. Odpowiada to średnicy liniowej 4840 km.
Jeżeli na masę Merkurego przyjmiemy wartość obliczoną przez E. R ab e g o na podstawie perturbacji Erosa (1/6120000 masy Słońca), to śred
nia gęstość planety wynosi 5,45. Dla porównania: średnia gęstość Ziemi
wynosi 5,52, jest więc prawie dokladnie taka sama.
(wg Icarus, tom 2, str. 219, 1963 r.)
A. Wróblewski
Aktywność chromosferyczna Arktura
Jednym z najbardziej charakterystycznych szczegółów widm gwiazd
późnych typów widmowych są silne linie wapnia oznaczane tradycyjnie
od czasów Fraunhofera H i K.
Badając widmo Arktura otrzymane za pomocą spektrografu coude

URANIA

149

250 cm teleskopu Obserwatorium Mount Wilson R. F. Gr i f f i n z Cambridge zwrócił uwagę na cztery słabe linie emisyjne, które występują
na ciemnym tle szerokich linii H i K (po dwie w każdej). Lntensywność
linii emisyjnych na dwu spektrogramach byla różna. Dalo to podnietę
do przebadania 77 spektrogramów w dużej dyspersji, wykonanych głów
nie do dokładnego wyZ111.aczenia prędkość radialnej Al1ktura. Z przeglądu
wynika, iż zmiany linii emisyjnych rzeczywiście zachodzą w interwale
kilku dni, przy czym nie zauważono periodycznego ich charakteru.
Na Słońcu od punktu do pun'k;tu tarczy składniki emisyjne linii H i K
zmieniają natężenie, ale ich natężenie w widmie integralnym (całego
Słońca) pozostaje stale. Za pomocą spektroheliografów często wykonuje
się zdjęcia chromosfery Słońca w długościach fali odpowiadających tym
emisyjnym liniom.
Ponieważ w wypadku Al'ktura silą rzeczy obserwujemy widmo integralne, zmiany natężenia linii emisyjnych świadczyć mogą, że chromosfera Arktura wykazuje większą aktywność od chromosfery Słońca
i zmiany świecenia nie mają charakteru lokalnego (tak jak na Słońcu),
lecz obejmują duże części tarczy gwiazdy.
(wg The Observatory, 83.437.256)
Sławomir Ruciński
Kształt Księżyca

i

wpływ

na jego ruch

Gdyby zarówno Ziemia jak i Księżyc miały kształt idealnie kulisty,
a masy były w nich rozłożone symetrycznie wokół środków masy i gdyby wreszcie nie działały na nie żadne inne sily poza wzajemnym przyciąganiem , wtedy ruch Księżyca wokół Ziemi odbywałby się po orbicie
dokladnie eliptycznej. Wskutek oddziaływania jednak innych planet,
a przede wszystkim Słońca, następują odchylenia orbity Księżyca od
kształtu eliptycznego. Ponadto kształt Ziemi nie jest kulisto symetryczny - występują przecież spłaszczenia u biegunów. Wywołane tymi efektami perturbacje ruchu Księżyoa potrafią astronomowie obliczać z dużą
dokładnością. Stwierdznno odchylenia kształtu orbity od elipsy rzędu
0,2 km.
Dotychczasowe teorie ruchu Księżyca nie uwzględniały perturbacji,
wywołanych odchyleniami od kulistości kształtu samego Księżyca. Tymczasem obliczenia, których wyniki przedstawiono w czasopiśmie radzieckim "Astronomiczeskij żurnal" (nr 4 z 1963 r., str. 757), wsk;azują na
wpływ tych zaburzeń tak na ruch postępowy Księżyca (ruch jego środ
ka masy względem Ziemi), jak i na jego ruch obrotowy (obrót samego
Księżyca wokół własnego środka masy). Odchylenie kształtu Księżyca
od kuli może w ciągu czterech lat spowodować przesunięcie jego środ
ka masy o póltom kilometra od niezaburzonej orbity eliptycznej (bądź
to w kierunku do Ziemi, bądź też w stronę przeciwną). Podobny będzie
rząd wielkości zaburzeń w kierunku prostopadłym. W ruchu obrotowym
Księżyca najważniejsze będzie zaburzenie ruchu precesyjnego linii wę
złów (rzędu około pól minuty kątowej w ciągu roku).
(wg Priroda, nr 12, str. 112, 1963)
Br. Kuchowicz

Komety w 1963 r.
W 1963 r. zaobserwowano 9 komet •): 4 nowe i 6 periodycznych. Na
pierwsze miejsce wśród odkrywców nie pierwszy raz wysunęła się
E. R o e m er specjalizująca się w tych obserwacjach. Fosługuje się ona
teleskopem o średnicy l m ustawionym w wysokogórskiej stacji we
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Flagstaff (2310 m) . Pewien swoisty rekord wykazala kometa Pereyra,
która minęła Słońce w odległości zaledwie 100 000 km od jego powierzchni (Urania, XXXIV, str. 339-40). Z zestawienia tego widać, że współ
praca obserwatorów z rachmistrzami daje coraz lepsze wyniki.

----.,

Oznaczenie

Nazwa

1963 a
1963 b
1963 c

Ikeya
Alcock
Johnson
1949 II
Kearns-Kwee
Pereyra
D'Arrest
Arend-Rigaux
Enck e
Kopff **)

1963
1963
1963
1963
1963
1963

--

d
e
f

g
h
i

Odkrywca

Ikeya
Alcock
Roemer

"
Pereyra
Roemer

"
"

-"-

Data
odkrycia
I 3
III 19
IV 24
VIII 24
IX 14
X9
IX 12
IX 24
XII 18

Jasność

wmomenc i e
odkrycia
ll,m5
8
17
17,0
2
18
20,0
20,2
18,!1

am przez Alcocka w dniu 21 VI 1963, zakomunikowane w telegramie Centrali MiędzynaTOdowej Unii Astronomicznej (patrz Biuletyn 7/63 Zarządu Głównego PTMA) nie zostało
potwierdzone (przyp. red.) .
**) Badania ruchu komety Kopffa prowadzi od wielu lat prof. F. K ę
P i ń ski. Tylko jego obliczenia uchroniły kometę od zagubienia po
wielkich zmianach orbity wywołanych zbliżeniem komety do Jowisza w marcu 1954 r. Także i tym razem kometa została odnaleziona
jako tak slaby obiekt, dzięki bardzo dokładnej efemerydzie obliczonej przez prof. F. Kępińskiego (przyp. red.).
Jan Gadomski
Satelita do badania meteorów
Obecną fazę rozwoju kosmonautyki charakteryzuje coraz dalej posuwająca się specjalizacja aparatów kosmicznych. Obecnie ilość podstawowych typów sztucznych satelitów Ziemi ma ulec dalszemu wzbogaceniu
o jeszcre jeden typ satelitów, a mianowicie o satelity przeznaczone specja1nie do badań meteorów. Jak wiadomo badania tego rodzaju były już
prowadzone na bardzo wielu aparatach kosmicznych. Budowany obecnie
satelita typu MDS (meteoroid detection satellite - satelita ujawniający
meteoroidy) konstruowany jest jednak specjalnie właśnie dla badania
meteorów. Satelita mieć będzie masę 136 kg. Składać się będzie z centralnego korpusu o ro=iarach 4,8 X 2,1 X 0,6 m ri dwóch płatów o rozmiarach 15 X 4,5 X 0,05 m (oczywiście "skrzydła" te w czasie wzlotu
będą złożone). Na płatach tych będą rozmieszczone 392 detektory meteorów. Detektory mają postać par kondensatorów elektrycznych przedzielonych warstwą penoplastu o grubości 2,5 cm. Uderzające w nie
meteory będą powodować zmiany parametrów elektrycznych rejestrowane przez odpowiedni układ elektroniczny. Badany będzie czasowy
i przestrzenny roeklad meteorów. Energii elektrycznej aparaturze satelity dostarczać będą fotoogniwa słoneczne. Odległość orbity satelity od
powierzchni Ziemi ma wynosić od 480 do 1260 km.
(wg Missiles and Rockets, 1963 r., 12, nr 25)
A. Marks
*) Odkrycie nowej komety
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Dysk i halo galaktyczne
Galaktyka nasza, jak wynika ze statystycznych badań rozkładu przestrzennego gwiazd i ich prędkości oraz z obserwacji radio-astronomicznych zbliżona jest pod względem budowy do dużych galaktyk spiralnych. Charakteryzuje ją więc oprócz spiralnej struktury silne spłaszcze
nie, które czyni, że jest ona podobna do wielkiego (średnica 25-30 kiloparseków) dysku. W dysku tym skoncentrowane są wszystkie prawie
gwiazdy i materia międzygwiazdowa, głównie w postaci gazu.
Obserwacje radiowe wykonane w ostatnich latach wykazują jednak,
że dysk galaktyczny zanurzony jest w wielkim kulistym lub elipsoidalnym obszarze silnie rozrzedzonego gazu. Obszar ten zwany jest halo
galaktycznym lub koroną Galaktyki.
W halo powinny też znajdować się te gwiazdy, które uzyskały duże
prędkości w przypad.kach bliskiego wzajemnego mijania się i opuściły
dysk.
Metod (poza radiowymi) na badanie Korony brak, a wydaje się, że
może ona odgrywać dużą rolę w ruchu i przepływie gazu międzygwiaz
dowego wewnątrz samej Galaktyki.
Niektórzy badacze przypuszczają, że halo rozciąga się na większe odległości niż rozmiar Galaktyki, lub że w ogóle istnieje halo międzygalak
tyczne.
Sławomir Ruciński

OBSERWACJE
JAN MERGENTALER -

Wrocław

w r. 1963
Cyild XIX a~tywności Słońca dobiega końca. Ilość plam obserwowanych na jego powierzchni jest coraz mniejsza, coraz więcej jest takich
dni, kiedy liczba Wolfa jest równa zeru, a prócz tego zaobserwowano
już w dniu 8 października grupę plam należącą do nowego cyklu, o czym
świadczy zarówno jej pozycja na tarczy Słońca (znaczna odległość od
równika), jak i odwrotna biegunowość magnetyczna w stosunku do grup
obserwowanych w mijającym cyklu. Obserwowano już wprawdzie grupkę drobnych por w znacznej odległości od równika w dniu 2 maja 1963 r.,
ale niedostateczne są informacje o polach magnetycznych tych por i nie
można stwierdzić, do którego cyklu grupka ta należy.
Udział w zbieraniu tych informacji, pozwalających wyliczyć średnie
lic:z;by Wolfa brało 12 milośników astronomii i 2 pracowników katedry
heliofizyki z Wrocławia. Nazwiska obserwatorów podaję niżej, wraz
z wartością współczynnika, przez który trzeba było mnożyć ich liczby
Wolfa, żeby uzyskać jednolity materiał. Podano też ilość dni obserwacyjnych. Rekordową ilość 355 dni obserwacyjnych uzyskał E. Grzyb
z Radomia. Zabrakło obserwacji A. Barbaokiego, o którego śmierci była
wzmianka w Uranii. Zabrakło też obserwacji zmarłego o kilka miesięcy
wcześniej L. W ohlfeila.
A. Abramowicz
Gdańsk Oliwa
27
0,80
R. Brzootkiewicz
Dąbrowa Górnicza
0.94
97
13()
B. Czerlunczakiewicz
Kraków
1.01
E. Grzyb
Radom
1.25
355
Aktywność Słońca
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Wrocław

J. Jakimiec
J. Kazimierowski
A. Klimek
Z. Kordylewski
J. Pagaczewski
A. Słowik
W. Szymański
J. Terenda
J. Ulanowicz
J. Wieczorek

Kalisz
Chorzów
Wrocław

Kraków
Kraków
Dąbrowa

Chorzów
Ostrowiec
Grodziec

Górnicza
Swiętokrzyski

43
157
126
123
74
94
165
100
221
143

0.80
0.79
0.62
0.60
1.07
0.90
0.85
0.64
0.81
1.02

W minionym roku tylko 9 dni nie było obsadzonych !Przez obserwacje
tak, że w sumie obserwowano przez 356 dni, a więc tylko o jeden dzień
mniej niż w rekordowym roku 1955. Niestety do tych 9 dni trzebaby
właściwie jeszcze dodać 12 dni, kiedy obserwował tylko jeden obserwator w bardzo złych warunkach i kiedy liczba Wolfa została wyznaczona w sposób bardzo niepeWIIl.y.
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Aktywność Słońca w 1963 r. Linia przerywana łączy punkty
powiadające średnim miesięcznym liczbom Wolfa.

A
od-

Foczątek roku zaznaczył się słabą aktywnością. Srednie miesięczne
w pierwszych trzech miesiącach leżały poniżej 20. Dość nagły W2li'Ost
aktywności występuje w kwietniu, kiedy w końcu pierwszej dekady
liczby Wolfa przekraczają wartość 50, potem znowu mamy spadek aż
do zera i wzrost w polowie maja, następnie znów spadek i wzrost do
największej w roku wartości R = 87 w dniu 10 czerwca. Następnie długi
okres słabej aktywności przez cały lipiec i znowu w początku i drugiej
połowie sierpnia, podobne do czerwcowego maksimum we wrześniu i stały spadek ku końcowi roku z dość dużymi jeszcze wahaniami w górę
w październiku. Roczna liczba Wolfa wypadła równa 24,1. Zatem spadek
o 11 jednostek w porównaniu z 1962 rokiem, a więc znacznie wolniejszy
niż w poprzednich latach po maksimum. Według jednej z prognoz, obliczonych przez matematyków z Wrocławia można się spodziewać, że rok
1964 będzie istotnie rokiem minimum, ale niezbyt głębokiego, tak że
można przypuszczać, że średnia roC:mia liczby Wolfa na bieżący rok
będzie nie wiele niższa od 10. Naturalnie prognoza ta nie jest pewnością, ale być może okaże się dobrą. Zerową wartość liczba Wolfa miała
w 32 dniach, kiedy nie obserwowano żadnej grupy plam na tarczy
Słońca.
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Rok mm10ny sprawił na pozór pewną niespodziankę, jeżeli chodzi
o wymiary obserwowanych grup plam. W 1962 r. plam o powierzchni
powyżej 1000 nie obserwowano od marca do końca roku. W 1963 r.
zdawało się , że w ogóle tak wielkich plam już nie będzie, tymczasem
we wrześniu pojawiła się bardzo duża grupa, która 15 września osią
gnęła powierzchnię 1762, a więc nie ustępującą wielkim grupom z okresu
maksimum aktywności. Powyższą wattość podano według obsenvacji
w Rzymie, we Wreelawiu fotograficznie zmierzono jej powierzchnię maksymalną w dniu 17 września i otrzymano 1381, a w dwa dni potem
W. Szymański zmierzył wizualnie wartość 2866. Naturalnie wizualne
pomiary wymagają korektury ze względu na błędy obserwacji i mniejszą dokładność pomiarów niż fotograficzne, ale wszystkie te pomiary
wskazują na to, że była to ogromna grupa. Pojawienie się tak wielkich
grup niedługo przed minimum nie jest jednak niczym nadzwyczajnym.
Co najmniej równie wielką grupę obserwowano np. w początkach marca 1942 r., a więc na dwa lata przed minimum, a w 5 lat po dość wysokim maksimum z 1937 r.
Uwagi o przyczynach

pękania

meteorów

W dotychczasowej literaturze spotykałem się zawsze z twierdzeniem,
że meteory przelatując przez atmosferę z bardzo dużą prędkością, pod
wpływem tarcia rozgrzewają się i albo spalają się w górnych warstwach, albo, jeżeli są duże, pękają pod wpływem temperatury i spadają na ziemię w brylach różnej wielkości.
Co do małych meteorów nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast
tłumaczenie zjawiska pękania dużych bryt nasuwa poważne wątpliwości.
Bylem jednym z niewielu, którzy zbierali (wykupywali) odpryski meteoru, który spadł w okolicy Lowicza w 1933 r . Po ustaleniu przez
dr K. Kor dyl e w ski e g o miejsca spadku meteoru, zrobieniu przez
niego wywiadu terenowego i przywiezieniu kilku odprysków wymienionego meteoru, prof. T. B a n a c h i e w i c z wysłał mnie dwukrotnie,
żebym wykupowal od wieśniaków okazy, które oni znajdowali na swoich
polach. Mialem szczęście i wyrwałem w sumie kilka kilogramów odprysków meteoru, dzięki czemu zbiór Obserwatorium Astronomicznego
w Krakowie byt większy niż w innych uczelniach. Podczas wojny Niemcy nie odnaleźli go, dzięki czemu ocalał w całości.
Pomiędzy zebranymi okazami byt tylko jeden, wielkości nieco mniejszej od jajka kurzego, który był obtopiony całkowicie, a powierzchnia
jego nosiła wyraźne ślady działania wiatru na płynną masę. Jeden nosił
ślady bardzo wysokiej temperatury, ale powierzchnia jego nie była
szklista lecz jeszcze chropowata. Reszta to odłamki o bardzo świeżym
przelornie i tylko wtedy miały część powierzchni obtopionej, jeżeli
pochodziły z zewnętrznej partii rozpadającej się bryły.
Jeżeli mnie pamięć nie myli, grubość obtopionej warstwy nigdy nie
przekraczała dwóch do trzech milimetrów.
Uwzględniając słabą przewodność cieplną meteoru, o którym mowa,
i stosunkowo krótki czas jego przelotu przez atmosferę, nie wydaje mi
się prawdopodobne, aby w tych okolicznościach temperatura mogła mieć
wplyw na rozpadnięcie się bryly. Moim zdaniem przyczyną pękania
jest wibracja powietrza, która w pewnym momencie wpada w rezonans
z drganiami własnymi bryty i ta pod wpływem ogromnych naprężeń
wewnętrznych pęka z hukiem na wiele części.
Paryż, listopad 1963 r.
Jerzy Jasnorzewski
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Z HISTORII ASTRONOMII
"C o m e t o g r a p h i a" J a n a H e w e l i u s z a

W 1668 r. Jan H e w e l i u s z opublikowal w Gdańsku dzieło o kometach pt . .,Cometographia", a którego pe!ny tytuł brzmi: "Kometogracałkowitą naturę komet, a mianowicie położenia, paralaksy,
powstawanie i zanik, glowy i ogony, różne postacie i stany,
a zarazem ich największego podziwu godny ruch przy pomocy jednej,
pewnej i stosownej hipotezy. W której ponadto wszelkie zjawiska
i wszystkie kwestie dotyczące komet przy pomocy oczywistych dowodów
są wyprowadzone i ukazywane, oraz licznymi rycinami ilustrowane.
Szczególnie zaś komety z roku 1652, 1661, 1664 i 1665 przez tegoż autora
z największą starannością obserwowane są o wiele obszerniej i dokladniej wykładane, oceniane i najściślejszym rachunkiem poparte. Dolą
czona jest historia wszystkich komet od założenia świata aż do dnia
dzisiejszego, zanotowanych przez historyków, filozofów i astronomów,
rozszerzona uwagami i spostrzeżeniami autora ze specjalną uniwersalną
tablicą komet. Z przywilejami Swiętego Cesarstwa oraz Króla Folskiego
i Szwedzkiego, drukiem i sumptem autora wydrukowal w Gdańsku Simon Reiniger 1665 roku".

fia podaje
odległości,

Obszerne to dzieło obejmuje 1006 stron dużego formatu oraz 39 tablic,
a podzielone jest na 12 ksiąg (Heweliusz dedykował je królowi francuskiemu L u d w i k o w i XIV). W księdze I podaje on obserwacje komety
z 1652 r., w księdze II i III dowodzi, że komety znajdują się poza atmosferą ziemską, w księdze IV mówi o paralaksie i o sposobie jej obliczania, w księdze V - o położeniu komety z 1652 r. w przestrzeni kosmicznej i jej odległości od Ziemi, w księdze VI - o wielkości komety z 1652 r.,
w księdze VII - o przyrodzie komet, w księdze VIII - o ogonach iwmet, w księdze IX podaje ogólną teorię komet, w księdze X i XI - obserwacje komet z 16tH r., 1664 r. i 1665 r., wreszcie księga XII zawiera
historię komet od 2292 r. p. n. e. (od czasu potopu) do 1665 r .. Ostatnia
księga jest bardzo ciekawa, bowiem Heweliusz opisuje w niej 250 komet,
a między innymi komety obserwowane przez Tycho B r a h e w 1577 r.
i 1590 r. oraz Jana Kepiera w 1607 r.
Według teorii Heweliusza komety powstają z atmosfer planet, a tym
samym mimo dużych rozmiarów posiadają malą masę. Na tej podstawie
przypuszcza nawet, że ciemności, które zapanowały w czasie śmierci
C h rys t u s a, były następstwem przejścia jakiejś komety w pobliżu
Ziemi. Dużą zasługą Heweliusza w tym dziale astranomii jest, iż pierwszy zwrócił uwagę na to, że drogi komet są paraboliczne. Hipoteza ta zastała następnic uzupełniana i bardziej szczegółowo QPracowana przez
Samuela D o r f e l a, który z tego powodu traktowany jest jako uczeń
astronoma gdańskiego. Niestety, inne twierdzenia Heweliusza z astronomii komet 0kazaly się blędne, a nawet dziś mogą wydawać się nam
śmieszne. Dowodził on mianowicie, że żywot komet jest krótki, a dzieje
się tak dlatego, ponieważ kometa wracając od Slońca z.ostaje wchlonięla
przez atmosferę planety, z której powstała. Heweliusz twierdzi! nawet,
że na podstawie barwy komety można ustalić, z której planety ona powstala; np. komety słabe pochodzić mają od Saturna, zaś czerwone od
Marsa.
Widzimy więc, że praca Heweliusza o kometach nie odegrała jakiej
większej roli w poznawaniu przyrody tych cial niebieskich. Niemniej
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jednak należy zaznaczyć, że był on jednym z pierwszych astronomów,
którzy podkreślali, iż obserwacje komet mają doniosłe znaczenie dla
astl'Ol1omii.
St. R. Brzostkiewicz

NOWOSCI WYDAWNICZE
"Korotkowolnowoje izluczenie niebiesnych tiel" Moskwa 1963 r.,
str. 140, cena zł 4,30.
Książka ta jest dalszym tomem serii Biblioteki Problemów Astronomii i Geofizyki wydawanej przez Wydawnictwo Litertury Obcej
w Moskwie. Obserwacje promieniowania ultrafioletowego i rentgenowskiego ciał niebieskich znajdują się obecnie na warsztacie astronomii
rakietowej i satelitarnej. Z tej dziedziny ukazuje się ostatnio coraz wię
cej prac teoretycznych i obserwacyjnych. Omawiana książka daje przegląd najważniejszych prac, które ukazały się w ostatnim okresie. Znajdujemy w niej 9 prac poświęconych krótkofalowemu promieniowaniu
ciał niebieskich. Prace zostały napisane przez różnych astronomów
państw zachodnich. Oto niektóre tytuły:
- promieniowanie ultrafioletowe gwiazd gorących,
- analiza widma emisyjnego Słońca w zakresie długości fal 1300250 A,
- spektrofotometria gwiazdowa w górnych warstwach atmosfery,
- sputnik 1961 u dla obserwacji promieniowania y.
Bernard Krygier

KALENDARZYK HISTORYCZNY
18 maja 1855 r. urodził się Ludwik Birkenmajer
najwybitniejszym polskim kopernikanistą, profesorem historii
nauk ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie twórczości Kopernika, któremu poświęcił swe życie, ułatwiała mu w znacznym stopniu
gruntowna znajomość kilku języków obcych, przede wszystkim średnio
wiecznej łaciny i greki. Studia astronomiczne ukończył w Krakowie pod
kierunkiem F. K ar l i ń s ki e g o. Dało mu to możność powtarzania
i sprawdzania nieraz bardzo zawiłych rachunków Kopernika, których
wyn~ki odszukiwał odnotowane na marginesach Jego •książek. Były to
zapiski lapidarne, owoc wieloletnich obserwacji i długich obliczeń Kopernilm.
Wiele czasu spędził Birkenmajcr na poszukiwaniach w bibliotekach
szwedzkich, głównie w Starej Uppsali, zbierając marginalia kopernikowskie. Biblioteka warmińska została bowiem wraz z księgozbiorem Kopernilm wywieziona w 1626 r. p·rzez Szwedów i rozdzielona między tamtejsze placówki naukowe. W bibliotece królewskiej w Monachium natrafił Birkenmajer na horoskop Kopernika, który jest do dziś Jego jedyną
metryką. Danych do tego horoskopu dostarczył niewątpliwie J. Re ty k.
Birkenmajer jest autorem szeregu cennych prac o Koperniku. Bibliografia ich liczy 65 pozycji. Najważniejsze jest epokowe dzieło (objętość
711 stron) pt. "Kopernik", część I, wydane w 1900 r. przez Akademię
Umiejętności w Krakowie. Materiały źródłowe do tomu II czekają na
opracowanie, zdeponowane w Bibliotece Jagiellońskiej.
Bivkenmajer był też czynny na polu geofizyki. Na najgłębszych pię
trach kopalni soli w Wieliczce badał silę ciężkości za pomocą precyzyjnych wahadeł~ Zmarł w 1929 r., w wieku 84 lat.
Był

Jan Gadomski
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KRONIKA PTMA
Nowy Oddział PTMA w Chorzowie
W dniu 23 marca br. odbyło się w Sląskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie organizacyjne zebranie nowego Oddziału PTMA. Zebrani dokonali wyboru Władz Oddziału oraz
określili program działalności. Prezesem Oddziału został Andrzej Kub i e ń, a w skład Zarządu weszli: Henryk C h rup a ł a, Barbara K aPuści k,
Jan P a l t, Eleonora P i e c h u t a, Zofia Szkud l arek,
Elżbieta T y b u r s k a.
Głównym zadaniem nowego Oddziału będzie popularyzacja zadań
i celów naszego Towarzystwa wśród licznie odwiedzających Planetarium gości. Sprzyjające działalności popularyzacyjnej warunki - przy
wykorzystaniu wyposażenia i pomieszczeń Planetruium - umożliwiają
zorganizowanie różnych form szkolenia dla członków PTMA, tak w dziedzinie obserwacji jak i budowy amatorskich instrumentów.
Działalność w środowisku młodzieżowym, na które powstający Oddział zwraca szczególną uwagę, wyrazi się w zorganizowaniu kilku mię
dzyszkolnych kółek astronomicznych.
Dalece przychylne ustosunkowanie się Dyrekcji Planetarium do zamierzeń PTMA znalazło wyraz w zapewnieniu szeroko pojętej pomocy
najmłodszemu Oddziałowi n. Towarzystwa.
A.

Słowik

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Maj 1964 r.
Wieczorem nad południowo-zachodnim horyzontem wspaniale błysz
czy Wenus. W tym miesiącu Wenus osiąga maksimum swego blasku
i jest teraz najjaśniejszym ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu.
Oglądana przez lunetę planeta ma postać sierpa. Warto obserwować,
jak w ciągu miesiąca sierp Wenus staje się coraz węższy. a jednocześ
nie wzrasta średnica tarczy planety, ponieważ Wenus stale zbliża się
do Ziemi (odległości Wenus i Marsa od Słońca i od Ziemi podane są
w tabelce na końcu Kalendarzyka).
Z jasnych planet możemy jeszcze obserwować tylko Saturna, który
widoczny jest po północy w gwiazdozbiorze Wodnika. Merkury, Mars
i Jowisz przeb}T'vają zbyt blisko Słońca na niebie i są niewidoczne.
Urana odnajdziemy przez lornetkę w gwiazdozbiorze Lwa, gdzie przebywa także Pluton, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Neptun widoczny jest całą noc przez lunetę w gwiazdozbiorze Wagi.
Ponadto możemy prze:~: lunety obserwować dwie z czterech najwięk
szych i najjaśniejszych planetoid: Ceres około 8 wielkości gwiazdowej
w gwiazdozbiorze Strzelca i Pallas około 9 wielkości w dogodnych warunkach obserwacyjnych na granicy gwiazdozbiorów Herkulesa, Korony
Pólnocnej i Węża. W tym miesiącu Pallas znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi.
l<lOlh bliskie niewidoczne złączenie Merkurego z Jowiszem. O 17h
Ceres nieruchoma w rektascensji.
5<1 Tej nocy przypada maksimum aktywności meteorów z roju eta
Akwarydów. Radiant meteorów leży na równiku niebieskim na granicy
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gwi~dozbiorów Wodnika, Ryb i Pegaza i ma współrzędne:
deki. 0° (w pobliżu gwi~dy 4 wielkości, eta Wodnika).

rekt. 22h24m,
W tym roku

warunki obserwacji eta Akwarydów są dobre .
.6d9h Zlączenie Saturna z Księżycem. Tego ranka możemy obserwować nad południowo-wschodnim horyzontem sioop Księżyca, a o 30° na
pólnoc od niego odnajdziemy Saturna.
7dlh Neptun w przeciwstawieniu ze Słońcem.
9dl8h Merkury nieruchomy w rrektascensji.
lOtl Nastąpi kilka niewidocznych zlączeń planet i Księżyca: o 13h jednoczesne zlączenie Księżyca z Marsem i Merkurym, o 14h bliskie zlą
czenie Merkurego z Marsem, a o 2lh zlączenie Jowisza z Księżycem .
13d20h Wenus osiąga maksimum swego blasku (świeci na wieczornym
niebie jako gwiazda -4.2 wielkości). W tym samym czasie Uran nieruchomy w rektascensji.
14d17h Zlączenie Wenus z Księżycem. Wieczorem obserwujemy nad
poludniowo-zachodnim horyzontem piękną konfigurację Wenus i sierpa
Księżyca. Przez dobrą lornetkę (nie odwracającą obrazów) zobaczymy
sierp Wenus zupełnie podobny do oglądanego gołym okiem Księżyca,
przebywającego właśnie na niebie w bliskim sąsiedztwie planety.
18dl8h Fallas w przeciwstawieniu ze Słońcem.
19d02h zlączenie Urana z Księżycem. O 20h bliskie niewidoczne zlą
czenie Marsa z Jowiszem.
21•12h Słońce wstępuje w znak Bliźniąt (jego długość ekliptyczna wyn osi wówczas 60°).
24d2lh Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca
(w odległości 25°). Warunki obserwacji Merkurego są jednak bardzo
niedogodne i chociaż teoretycznie powinien być widoczny nad ranem, to
jednak ginie w blasku wschodzącego Słońca i praktycznie jest trudny
d o odnalezienia.
25dl5h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Jowiszem, po raz drugi
w tym miesiącu. Obie planety złączyły się l maja, potem Merkury oddalił się od Jowisza, ale 9 maja zmienił kierunek swego pozornego ruchu
na niebie i teraz ponownie spotka! się z Jowiszem.
28<17h Pluton nieruchomy w rektascensji.
29<17h Wenus nieruchoma w. rektascensji.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. U w a g a: jeśli w maju nastąpi zmiana czasu, należy do każdego
momentu dodać lh i otrzymamy wówczas wszystkie chwile w czasie
wschodnio-europejskim (czasie letnim w Polsce).
Odległości

--

bliskich planet

WENUS

MARS

Data
1964

od

IV 21
V l

0.720
0.721
0.722
0.723
0.725

j. a.
11
21
31

Słońca

l

od Ziemi

od

Słońca

mlkm j. a. mlkm j. a. mlkm
107.6
107.7
107.9
108.1
108.3

0.628
0.550
0.475
0.405
0.346

93.9
82.3
71.0
60.5
51.7

1.400
1.408
1.416
1.426
1.436

209.3
210,4
211.7
213.2
214.7

l

od Ziemi
j. a.

mln km

2.357
2.351
2.344
2.335
2.323

352.4
351.5
350,4
349.0
347.3
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Data
1964

PLANETY l PLANETOIDY
1h czasu

środk.-europ.

l

Warszawa

1h czasu
środk.-europ.

l o l wsch. l zach.

a

20
30

v.

lO
20
30

l 31
l 59
2 28
2 57

hm
hm
o
hm
23 19
5 31
5 46
+27.4
27.5
2311
5 38
6 02
6 23
5 24
22 47
+26.9
6 30
5 Ol
22 06
+25.8
Swieci pięknym blaskiem jako
Gwiazda Wieczorna (około -4.2
wielk. gwiazd.).

JOWISZ
3
3
2
2

+ 8.8
+11.6
+14.1
+16.5

48
21
57
33

17
17
17
17

18
23
27
30

2 09
219
2 28
2 37

12 23
301 22 23 1-11.61 2 29
-11.2
20 22 28
l 12
1112
-11.1
23 51
9 55
9 22 30
W drugiej polowie nocy widoczny
w gwiazdozbiorze Wodnika (około
+1.1 wielk. gwiazd.).

l

l

VI.

o

lw

l

połud.

m
o
hm
l
14 58.8
-15 04 1
23 59
21
14 56.7
-14 55
22 34
10
-1447
2115
14 54.8
Widocz!ily przez całą noc w gwiazdozbiorze Wagi (7.7 wielk. gwiazd.).
h

PLANETOIDA l CERES

IV. 30
V. 10
VI.

1814
17 49
17 22
16 57

12 41
lO 32
2 29
+IO.Ol
1122
10 32
110
+lO.
10 33
1005
23 47
+ 9.9
Widoczny w pierwszej polowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.7
wielk. gwiazd.).
a

18 30.0
-23 00
3 34
18 29.1
-23 31
2 54
-2407
20
211
18 25.5
-2445
30
l 26
18 19.3
-2524
9
o 38
18 11.1
Około 7.8 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc w gwiazdozbiorze
Strzelca.

l

l

połud.

Iw
PLUTON

NEPTUN

v.

08
35
Ol
26

URAN

SATURN

a

4
3
3
2

+12.0
+12.8
+13.5
+14.3

Niewidoczny.

Niewidoczny.

IV.
v.
VI.

zach.

WENUS

hm
o
hm
hm
2 12
4 02
18 26
+13.6
2 Ol
3 33
17 15
+ 9.9
215
3 07
16 49
+ 9.9
2 51
2 47
17 04
+13.1
Pod koniec miesiąca wschodzi na
krótko przed Słońcem.

MARS

IV. 30

Warszawa

l o l wsch. l

a

MERKURY ·

IV. 30
V. lO

l

h

m

s

h

m

20 12
1114 31
18 53
1113 53
17 34
11 13 59
Widoczny w pierwszej polowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa tylko
przez wielkie teleskopy (15 wielk.
gwiazd.).

PLANETOIDA 2 P ALLAS
16 37.5
16 30.5
16 22.3
16 13.7
16 05.6

l

+23 07
l 42
+24 48
o 56
+25 58
o 08
+26 34
23 15
+26 35
22 28
Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Herkulesa, Korony Pó!nocnej i Węża. Opozycja 18 maja.

l

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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SŁO~CE

Maj 1964 r.

l l l l

l

1h czasu

Data 1

Szczecin

środk. -europ .

r.czm l

a

l

m l hm

a
o

Poznań

Wrocław

Gdańsk

l

Kraków

l Warszawa 1 Rzeszów 1Białystok

wsch. l zach. wsch . l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. j wsch. l zach . l wsch. l zach . j wsch. l zach. l wsch. l zach.
hm

hm

hm

hm

hmhm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

hm

IV 30 +2.8 2 29 +14.7 4 30 19 29 4 24 19 16 4 28 19 12 4 10 19 16 419 18 57 4 09 18 59 411 18 49 3 56 18 53
V 10 +3.6 3 08 +17.6 411 19 47 4 05 19 33 4 10 19 28 3 50 19 34 4 02 19 12 3 50 19 16 3 54 19 04 3 38 19 10
20 +3.6 3 47 +19.9 3 55 2003 3 49 19 49 3 55 19 43 3 33 19 51 3 48 19 26 3 34 19 32 3 40 19 18 3 21 19 27
30 +2.6 4 27 +21.7 3 42 2018 3 38 2002 345 19 55 3 20 20 06 3 38 19 38 3 23 19 45 3 30 19 30 3 09 19 41
VI 9 +t.O 5 08 +22.9 3 35 20 28 3 31 20 12 3 38 20 05 3 11 20 18 3 31 19 47 3 16 19 55 3 23 19 39 3 02 19 51

KSIĘZYC

1h czasu

Data lśrodk.·europ.l Warszawa Data
a

l

hm

V

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

17 48
18 39
19 31
20 24
2115
22 07
22 58
23 48
o 40
1 33

a
o

1h czasu
środk.·europ.l Warszawa

jwsch.l zach. 1

a

hm hm

hm

l

-22 .9 23 51 6 45 V 11 2 28
-23 .7 7 30
12 3 26
-23.4 o 39 8 21
13 4 27
-2.20 119 9 27
14 5 31
-1.96 l 51 lO 36
15 6 35
-1.61 217 :1150
16 7 39
-1.18 2 39113 07
17 8 40
18 9 37
- .68 2 59 14 26
- .13 319,1548
19 lO 30
20 11 20
+ .45 3 3T 7 13

a

Fazy
1h

Data

ś rodk . ·europ .

lwsch., zach.

- a-

hm hm

h m

o

+t0.2
+t5.3
+t9.6
+22.4
+ 23.7
+23.3
+21.4
+18.3
+14.4
+ 9.8

czasu

,--a-lwsch.,zach.
o

Księżyca:

l Warszawa

hm

hm

3 59 18 55 V 21 12 07 + 4.9 14 Ol 2 14
4 25 2019
22 12 53 - 0.1 15 11 2 30
4 58 2146
23 13 38 - 5.0 16 19 2 46
24 14 23 - 9.6 17 28 3 03
5 41 2213
25 15 09 -13.9 13 37 3 22
6 38 23 38
7 46 26 15 56 -17.6 19 44 3 44
27 16 44 -20.5 20 49 4 11
9 Ol o 37
10 18 111
28 17 34 -22.6 2147 4 44
29 18 26 -23.7 22 37 5 25
11 3511 36
12 49 l 57
30 19 18 -23.7 23 20 6 16
31 2010 -22.7 23 53 7 16

Pełnia

IV
V

Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw.

V
V
V

Pełnia

Ostatnia kw.

VI

Odległość
Księżyca

d

h

19
23
22
14
10
12

Srednlca
tarczy

od Ziemi

Najm.
Najw.

d

26
4
11
18
26
3

h

V 12 17
V 27 10

33~3

29.4
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CZERWIEC 1964

Nr 6

SPIS TRESCI
K. Rudnicki - Obserwatorium Falomarskie (II)
J. Pokrzywnicki - Hipoteza pochwycenia
Księzyca przez Ziemię
Kronika: Echo radarowe od Marsa. Pylowy obłok wokół Ziemi. - Sukcesy mikrominiaturyzacji. - Pozytony w pien.votnym promieniowaniu kosmicznym. Obserwatorium astronomiczne w Burakanie. Biegunowość magnetyczna plam słonecznych
w 20 cyklu
Kronika PTMA
Nasz słowniczek astronomiczny
Obserwacje: Zakrycie 11 Gem przez Księ
zyc
Poradnik Obserwatora: Zaćmienia Księ
zyca w 1964 r. i ich fotometria
z historii astronomii: Jan Heweliusz i Jan
Wydzga
To i owo
Kalendarzyk historyczny
Kalendarzyk astronomiczny

Ilustracje na

okładce

Pierwsza strona ok!adki: Pięciometrowy
teleskop wewnątrz kopuły obserwatorium
palomarskiego.
Druga strona ok!adki: Dźwig wiozący obserwatorów do kabiny obserwacyjnej pię
ciametrowego teleskopu.
Trzecia strona ok!adki: Tytułowe strony
książek H e w e l i u s z a z jego dedykacjami dla s. Wy d ż g l (patrz artykuł w. L.
C z e n a k a l a).
Czwarta strona oktadki: Tak niepozornie
wygląda "quasigwiazda" 3 C48. Przed stwierdzeniem, że jest to silne radioźródło, obiekt
ten uwazano za zwykłą gwiazdę 16m. Odległość obiektu ocenia się na około 4 miliardy lat świetlnych. Ta właśnie quasigwiazda zmienia swą jasność o około 30°/o.
Patrz artykuł W. Z o n n a w nr 3 Uranii,
str. 66.

Otwieramy numer drugą
artykulu doc. dr
K. RUDNICKIEGO o obserwatorium palomarskim.
Tym razem są to wrażenia
autora z pobytu i pracy
w tym obserwatorium.
Dr J. POKRZYWNICKI
pisze o hipotezie pochwycenia Księżyca przez Zieczęścią

mię.

W obszernym sprawozdaniu
z
WALNEGO
ZJAZDU
DELEGATÓW
PTMA, który odbyl się
pod haslem rozpoczęcia
przygotowań do obchodów
500-lecia urodzin M. Kopernika w 1973 r., zapoznajemy
Czytelników
z przebiegiem obmd i wynikami wyborów do nowych Władz Towarzystwa.
W dziale: Z HISTORII
ASTRONOMII znajdą Czytelnicy ciekawy artykul
o nieznanych faktach z ży
cia Heweliusza. Artykul
ten zastal napisany specjalnie dla Uranii przez
radzieckiego
specjalistę
W. L. CZENAKAŁA z Leningradu.
W PORADNIKU OBSERWATORA zamieszczamy ciekawy program wartościowych obserwacji zaćmień Księżyca.

zarząd Główny P TMA Kraków, ul. Solsikiego 3018 - te!. 53&-92 - adres
telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie
z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedziałki 1 piątki do 19, w soboty od 6-12.
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KONRAD RUDNICKI

Warszawa

OBSERWATORIUM PALOMARSKIE
II - W rażenia
Z'iklady Astronomii i Astrofizyki Kalifornijskiego Instytutu
Technologii w Pasadenie oraz mieszczący się w tym samym
mieście oddział Instytutu Carnegie'go (Baza obserwatorium na
Górze Wilsona) skupiają łącznie około pól setki astronomów.
W pobliżu znajdują się ponadto Oddział Astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles ("U. C. L. A.") i Obserwatorium Griffitha, których pracownicy są częstymi gośćmi w Pasadenie. Odbywające się co dwa tygodnie konwersatoria astrcr
nomiCZ'Ile pod względem doboru tematów i prelegentów, pod
względem poziomu dyskusji, liczby i na!'odowości uczestników
przypominają raczej międzynarodowe zjazdy niż zwykle uniwersyteckie konwersatoria. Pasadena. uważa się za astronomiczną stolicę świata i jest w tym nie tylko snobizm Pasadeń
czyków. Wśród stałych czlonków załogi zjednoczornych obserwatoriów Góry Wilsona i Falomaru ("Mount Wilson and Palomar Observatories) tylko niewielką część stanowią rodowici
Amerykanie. Wielu nie posiada w ogóle obywatelstwa amerykańskiego. Stale znajduje się tu również wielu krótkoterminowych gości z różnych stron świata, astronomów europejskich,
poludniowoamerykańskich, azjatyckich. Prawie co miesiąc zdarza się tu wizyta którejś ze sław astronomicznych, nie licząc
tego, że wiele sław znajduje się na miejscu.
W Pasadenie opracowuje się obserwacje. W Pasadenie (lub
w jej bezpośredniej okolicy) mies:?Jkają astronomowie. W samym
obserwatorium mieszka tylko obsługa techniczna i niewielka
część pracowników administracyjnych wraz z rodzinami. Astronomowie jeżdżą tam tylko na obserwacje. Przejazd samochodem
z Pasadeny lub z Los Angeles na Falomar wygodną, wielobieżniową autostradą, a w końcowym odcinku krętą, ale nowoczesną szosą górską trwa około 3 godzin. Nie <llugo. Nic więc
dziwnego, że przyjeżdżają tam nie tylko astronomowie.
Dla turystów i wielu milośników astronomii Obserwatorium
Falomarskie to po pmstu 5 merbrowy teleskop, największy
optyczny teleskop świata. Pawilon teleskopu -:- kopula o 42 metrowej średnicy jest oodzienym celem wycieczek dziesiątek,
a w sezonie letnim setek ludzi. Niektórzy są miłośnikami astronomii, inni chcą po prostu zobaczyć słynine nM"Zędzie. Dla turystów urządzono oddzielny parking na kilkadzies.iąt samocho-
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dów, osobną drogę przez teren obserwatorium i osobne, monumentalne wejście do kopuły pmwarlzące do niewielkiej
oszklonej galerii skąd można przez szybę oglądać teleskop
w godzinach dziennych nie przeszkadzając personelowi technicznemu w codziennych czynnościach ~onserwacyjnych i przygotowawczych. Oddzielne (i znacznie mniej szykowne) wejście
dla personelu prowadzi do pomieszczeń przygotowawczych rozmies2lCZoo.ych na trzech dolnych kondygnacjach. Są tu biblioteki,
ciemnie fotograficzne, magazyny, centrale elektryczne, kuchnia
(w nocy trzeba coś jeść), a nawet sala bilardowa (na wypadek
niepogody).
Na poziomie czwartej kondygnacji stoi teleskop. Przede
wszystkim rzuca się w oczy masywna oś rektascensji (patrz
fotografia na okładce) rozdzielająca się na widły ujmujące
właściwy, ażurowy tubus telesk!Opu. Główne zwierciadło teleskopu o pięciametrowej średnicy posiada na zewnętrznej stronie
skomplikowany i barwny system przeciwwag i wentylatorów
pozwalający utrzymać w granicach toleracji ten sam kształt
powierzchni zwierciadła w każdym ustawieniu teleskopu. Teleskop posiada 4 ogniska, z których najdłuższe, ponad 150-metrowe ognisko Caude służy wyłącznie do badań spektrograficznych jaśniejszych obiektów, a najkrótsze i zarazem najbardziej
osobliwe jest 17-metrowe ognisko pierwotne (newtonowskie)
używane głównie do prac pozagalaktycznych.
ObserwatOT prowadzący badania w ognisku pieTWatrrym siedzi w kabinie znajdującej się u nasady tubusa na osi optycznej
teleskopu. Jest to pierwsza tego rodzaju konstrukcja w świecie
(druga istnieje obecnie w Obserwatorium Licka). Aby dostać
się do tej kabiny obserwator musi przejść od podłogi dwa piętra
po schodkach, a następnie dźwigiem przypominającym nieco
łyżkę lub szuflę (patrz fotografia na okładce) ś.lizgającym się
po krawędzi s~czeliny kopuły dojechać do kabiny. Podróż dźwi
giem trwa trzy minuty, po czym na wysokości ponad 20 metrów (8 pięter) nad podłogą kopuły następuje przesiadka do
kabiny. Z początku wydaje się, że od człowieka żądają sztuki
cyrkowej - porówanie narzuca się samo chociażby ze względu
na kształt i rozmiary kopuły (nie ka:lldy cyrk posiada tak dużą
lmpułę!). Potem jednak dają się spostrzec urządzenia zabezpieczające. Gdyby nawet wskutek nieostmżności człowiek wypadł
przy przesiadce, spadłby niewiele więcej niż 2 metry w dół na
dno kabiny. Gorzej, gdy w czasie obserwacji nastąpi przerwa
w dopływie prądu i nie można dźwigiem zabrać obserwatora.
Niektórzy astronomowie byli w ten sposób uwięzieni w kabinie
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po kilka godzin. Co prawda wzdłuż jednej z belek tubusa prowadzi drabina, po której można się wydostać aż na sam dół, ale
to już wymaga naprawdę praktyki cynkowej, której astDonomom
na ogół brak.
Z dźwigu-łyżki zamiast do kabiny, można się również dootać
na galerię idącą pod wierzchołkiem kopuły. Tu na odmianę
człowiek czuje się trochę jak mucha chodząca po suficie. Galeria prowadzi do nasady s~czeliny skąd przez. d·r zwi można
się wydostać na niewielki taras i na sam wierZJcholek kopuły,
gdzie przy zamkniętej szc:oelinie można w obrębie kilku metrów
zupełnie bezpiecznie specerować korzystając z malej krzywizny
kopuły.
Główną zaletą wielkiego teleskopu nie jest jak sądzą niektórzy - możliwość dawania wielkich powiększeń. Ta uwarunkowana jest głównie drganiami atmosfery. Istotną zaletą jest tu
natomiast możliwość skupiania dużych ilości światła, badania
słabych obiektów. Teleskop pozwala fotografować obiekty aż
24 wielkości gwia:odowej, co jest mniej więcej teoretyczną
granicą zasięgu popr:oez atmosferę ziemską. Teleskopem tym
można też otrzymywać widma nieomal wszystkich obserwowalnych nim obiektów. Kierując s~relinę spektrografu przez kilka
nocy z rzędu na dające się sfotografować (ale nie widoczne
okiem w okularze) slabe mgiełki otrzymuje się tutaj widma
galaktyk z przesunięciem ku czerwieni odpowiadającym pręd
kościom wynoszącym wiele dziesiątych prędkości światła. Stosuje się w tym celu najmniejs:oe dyspersje. Całe widmo ma
długość rzędu centymetra. Na takim ledwie widocznym, bladym widmie nie dadzą się odróżnić prążki absorpcyjne. Aby
wyznaczyć przesunięcie ku czerwieni trzeba mieć szczęście i trafić na galaktykę z prążkami emisyjnymi. (Na ogół nie polega
się na "szczęściu", lecz wybiera galaktyki wysyŁające również
promieniowanie radiowe te najczęściej posiadają prążki
emisyjne). Wielkie, pięciametrowe zwierciadło skupiając przez
kilka nocy z rzędu światło na malutkiej kliszy fotograficznej
wielkości znaczka pocztowego daje blade widmo odległego
układu, liczącego- jak sądzimy- miliardy gwiazd. Jesteśmy
na granicy możliwości współcresnej astronomii.
Wielkie teleskopy mają istotną wadę ograniczone pole
widzenia, wynoszące zaledwie kilka minut luku. Poza nim występują silne zniekształcenia obrazów. Stąd wielki teleskop pozostawiony sam sobie nie mógłby nawet wyszukać słabych
godnych sobie obiektów obserwacji. Przegląd całego nieba tym
teleskopem trwałby setki lat. Dlatego nieodłącznym towarzy-
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sz.em 5-metrowego teleslmrpu jest znacznie skromniejszy, mało
znany i niedostępny turystom, lecz także już słynny wśród
fachowców 122 centymetrowy teleskop szmitowski stojący opodal w znacznie skromniejszerj kopule. Tutaj pole widzenia ma
Ś'rednicę około 5 stopni. Co prawda najsłabsze dające się nim
fotografować ciala niebieskie, to obiekty 21 wielkości trzy
wielkości poniżej zasięgu 5-metrowego olbrzyma, musi to jednak wystarczyć i dotychczas wystarcza dLa wyszukiwania ciekawych obiektów i obszru-ów nieba, które następnie badane są
dokladnire wielkim telesk01pem. Teleskop szmitowski oprócz wyszukiwania ciekawych obiektów dla swego większego towarzysza służy ponadto do wielu prac oddzielnych. Tym teleskopem
wykonano znany "Palomars'ki Atlas Nieba"- największy i najdokładniejszy atLas nieba północnego. Obecnie teleskop pracuje
w programach fotometrii wielobarwnej, badań gromad galaktyk, fizyCZIIlych obserwacji komet i in. 122 centymetrowym
teleskopem szmitowskim przygotowuje się między innymi materiał do opracowywanego obecnie przez Zwicky'ego i współ
pracowników*) ogólnego katalogu galaktyk, który ma objąć
około 10 tysięcy gromad galaktyk.
Łącznie z kosztami administracji, jedna noc pracy 5-metrowego teleskopu kosztuje około 1000 dolarów (w tym polowaamortyzacja). Noc przy 122-centymetrowym teleskopie to 200
dolarów. Koszty utrzymania i amortyzacja pozostałych teleskopów stojących w obserwatorium wynoszą zaledwie dziesiątki
dolarów. Takie przyrządy posiadają liczne inne obserwatoria
i Amerykanie czuli na wartość pieniądm nie poświęoają im
wiele uwagi. W popularnych wydawnictwach palomarskich
mało można się o nich dowiedzieć. Ale i one mają w swej
historii ładne osiągnięcia. 46-centymetrowy mały teleskop szmitowski był tym, który pozwolił po raz pieTWszy bliżej zbadać
strukturę gromad galaktyk, a najmniejszy instrument obserwatorium, teleskop Schmidta o średnicy 20 cm oddal cenne usługi
przy badaniu problemów świecenia nocnego nieba.
Pięciomewowym teleskopem obserwować mogą tylko stali·
członkowie ,załogi Obserwatoriów Góry Wilsona i Palomaru.
Dootęp do 122-centymerllrowego teleskopu szmitowskiego może
mieć kaildy astronom z tytułem doktorskim. Do pozostałych
dopuszcza się - w miarę wolnych nocy - w zasadzie wszystkich mężczyzn, (nawet miłośników astronomii!), którzy przed*) Jednym z współpracowników katalogu jest znana czytelnikom Uranii astronomka warszawska Maria K a rp o w i c z o w a.
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stawią rozsądny

program obserwacji. Nie przez pomyłkę napisalem "wszystkich mężczyzn". Kobiet bowiem, nawet z najwyż
szymi kwalifika~cjami, do obserwacji w ogóle się tu nie dopuszcza i stąd domek, w którym mieszczą się sypialnie obserwatorów nazywa się populaT'nie "k1asztorkiem". Gdy zapytałem jednego z tutejszych astronomów skąd taki zakaz, popatrzył na
mnie badawcw i powiedział, że to przecież jasne: praca nocą,
gdyby były kobiety, mogloby dojść do jakichś niemorail.ności.
(Gdy to samo pytanie zadała jedna ewopejSika aswonomka odpowiedź była bardziej oględna: sypialnie nie posiadają wygód
dla pań) . Poznawszy lepiej Amerykę przestałem się temu dziwić.
Amerykanie- jak wiadomo- wysoko cenią kobiety, ale wyłącz;nie "jako takie". Zakaz dosrtępu kobiet do narzędzi możnaby
uważać za os obliwość Obsewatorium Falomarskiego nie mniejszą niż posiadanie 5-metrowego teleskopu, gdyby nie fakt, że
nie jest to jedyne obseTWatorium na terenie USA holdujące
podobnym zas'a dom.
JERZY POKRZYWNICKI -

W a rsza w a

HIPOTEZA POCHWYCENIA KSIĘZYCA PRZEZ ZIEMIĘ
Hipoteza ta nie jest jak się ZJdaje, nową. Hipoteza "porwania"
czy ,.pochwycenia" Księżyca przez Ziemię wysunięta :rostala
jeszcze w 1913 r. przez wiedeńskiego inżyniera Harusa H o rb i g er a. Jest ona podobno znana w astronomii z jego pracy
pod nazwą "Welteislehre" 1), obecnie wysunął ją i starał się rozwinąć szwedzki uczony A l f v e n. Oto jej streszczenie 2 ):
Księżyc był początkowo planetą obiegającą Słońce, lecz póź
niej rozbił się na dwie części i po21ostawił na Ziemi połowę
swej masy, z której powstały kontynenty. Wspomniany kataklizm zdarzył się około 3-4 miliardy lat temu, oo zgadza
się w zupełności z okresem powstania wczesnych waTStw Ziemi.
Podstawą tej hipotezy była ignorowana w swoim czasie praca
zachodnioeuvopejskiego nauczyciela H e r s t e n k o r n a opupuikowana w 1955 r. Ten ostatni obliczył drogę, na której Ziemia pochwyciła Księżyc, w tym jes~e c:msie planetę układu
słonecznego, w czasie jego zbliżenia do Ziemi i "powlokła" ją
na barld:oo ekscentr)'1cmą orbitę z ruchem wstecznym. Od tej
1)
2)

Z a j d l er L .: Atlantyda. 1963, s. 51 , 35+-361.
Priroda 1963, Nr 8, str. 106 Streszczenie z Science News Letters

1963, Nr 19, str. 291 (USA).
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chwili Księżyc zaczął krążyć wokół Ziemi ruchem wstecznym
i blisko niej. Następnie siły grawitacyjne oddziaływały na
ukłlad Ziemia-Księżyc do czasu, dopóki Księżyc nie mczął poruszać się po orbicie "polarnej" zamiast po orbicie w pł.as2'lczy
źnie bliskiej równika. Wysokość fal w czw.ie przypływów się
gala 8 km. Przesuwały się one wokół globu ziemskiego w ciągu
6 godzin "polerując" jej powier2lchnię. Wektor momentu pędu
Księżyca przesuwał się w odniesieniu do Ziemi w ten sposób,
że Ziemia zaczęła się obracać w tym samym kierunilru oo Księżyc.
Rozłam Księżyca powstal w tej chwili, gdy przesU111.ął się on
do Ziemi na minima.Jm.ą odleg~ość. Połowa jego, lub może nawet
więkJSza część, spaclla na Ziemię tworząc kontynenty. Nie jest
WJ71kluczone, że nawet cal:a skorupa ziemska sldada się z materiału księżycowego. Część materii ~siężyca rorerwala się
w ~osmosie, osiadając częściowo na reszcie globu Księżyca
i tworząc kratery. Druga zaś część 2'lostala porwana w KOSIIllos
i jest źródłem spadających na Ziemię meteorytów. Pewna część
materii ziemskiej 2lostałia również WJ7~rzuoona w }EZ€1Strzeń
kosmiczną, skąd spada na Ziemię w postaci meteorytów.
O ile w czasie rozłamu Księżyca istniało na Ziemi życie prymitywne ·organizmy - być może z.ostaly 0111e wyrzucone
w Kosmos i dosięgnęły Księżyca. Tą dl!1ogą powyższa hilpoteza
tłumaczy w jaki sposób ukazały się w meteorytach Ślady życia,
wykluczając jednocześnie możliwość powstania życia w innych
częściach ukladu słonecmego. Tyle jeśli chodzi i o przedstawioną
hipotezę.
Już na pierwszy rZJUt oka uderza nas znaczna sztuc2lllOŚĆ i małe
prawdopodobieństwo tej wieloczłonowej hipotezy. Przypatrzmy
się jej bliżej z krytycznego punkJtu widzenriJa. Aby ta hi.Jpoteza
mogla być powamie brana w rachubę, należałoby przede
wszystkim wyjaśnić dlaczego w pasie orbity ziemskiej, lub
może w jej pobliżu, powstały dwa zagęszczenia pierwotnej
materii i dlaczego zagęs2'lczenia te nie zlały się w jedno. Wymaga również wyjaśnienia dillczego zagęszczenie, z którego powstał Księżyc, przyłącmlo głównie lżejsze składniki, na co
wskazuje średnia gęstość Księżyca znacznie niższa od gęstooci
Ziemi. Nie będę bliżej analizować procesu "schwytania" jako
należącego do bardzo trudnego zagadnienia "trzech ciał" i mechan:iki nieba, je dnak już i laikowi nasuwa się myśl, że uzasadnienie tego procesu nie będzie zbyt łatwe ani zbyt przekonywujące. Obecnie system planetarny Słońca jest stabilny,
a jeśli nie był nim w czasie powstawania Księżyca i planet, to
wymagało by to w tym punkcie uzasadnienia.
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Nie będę tu również analizować ruchów Księżyca po uwię
zieniu go w sąsiedztwie Ziemi - było by to zadaniem selenologów zajmujących się tego rodzaju zagadnieniami, zauważę
tylko, że hipoteza rozłamów czy rozerwań Księżyca wymaga
bardzo szczegółowego jej uzasadnienia. Co się natomiast tyczy
hipotezy pochodzenia kontynentów ze spadków na Ziemię materii Księżyca, to jest ona w całkowitej sprzeczności z geologią,
która uważa, że skorupa ziemska powstała z płaszcza Ziemi,
jak twierdzi m. in. W i n o g r a d o w 3), drogą wielokrotnych
"radialnych" procesów przetapiania się materii płaszcza. Wła
śnie granity i bazalty skorupy są tego produktem.
Wreszcie co się tyczy przedstawionej hipotezy pochodzenia
meteorytów, to można zauważyć m. in. oo następuje:
Obanie nauka przyjmuje bez zastrzeżeń pogląd, że meteoryty
pochodzą z pasa asteroidalnego, należy więc sądzić, że meteorryty
z "wybuchów" Księżyca musiały by mieć zupełnie inne orbity,
niż te, których nam dostaJrcmją obserwacje. Znamy parę hipotez tłumaczących proces powstawania i pochodzenia meteorytów, żadna jednak poważna hipoteza nie wysuwa hipotezy
księżycowego ich pochodzenia. Znamy wprawdzie hipotezę
księżycowego pochodzenia tektytów, ale to już jest inna materia.
Co się wreszcie tyczy hipotezy, że w czasie rozłamu Księżyca,
a więc jak to zakłada omówiona hipoteza, przypuszczalnie 3-4
miliardy lat temu, mogły już istnieć na Ziemi prymitywne
organizmy, to należy zauważyć, że najstarsze i najprymitywniejsze organizmy mogą mieć teoretyc:zmie wiek tylko 2 miliavdów lat a paleontologiczne ich resztki, zaczynając od ery
archaicznej mają wiek 400-500 milionów Lat. W Archaiku
mamy zupełny brak skamieniałości 4 ).
Umysł ludzki w poszukiwaniu nowych rozwiązań wysuwa od
czasu do czasu różne oryginalne, a czasem dziwaczne hipote'. q,
jednak przechodzą one przeważnie bez echa. Czy należy je brać
poważnie? Jednak, odrzucając po kolei wszystkie wysuwane
dotychczas hipotezy pochodzenia Księżyca stworzylibyśmy
pustkę! To też "pustkę" tę starał się ostatnio zapełnić B. L ewin. Na XIII Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronau'

W. J. B ar a n o w Tiermiczeskaja istoria Ziemli. Wozniknowienie żizni wo Wsieliennoj. Moskwa, 1963 oraz L. S. T ar a s o w Obrazowanie oboloczek Ziemli. Priroda, 1963, nr 8.
4
) W.
F i e sjen k o w Wozniknowienije żizni wo Wsieliennoj,
str. 91.
3)

l
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tycznej w 1962 r. omawiany był jego referat na temat historii
powsrtania Księżyca 5 ). Zdaniem Lewma, Księżyc powstal
z obłoku drobnych bryl€ik materii krążąoej wokół Ziemi. Pod
wpływem sil grawitacyjnych nastąpiło stopniowe skupienie się
tych brylek 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 sil
przypływowych przez Ziemię . Streszczenie tej hipotezy nie
podaje dalszych jej s:?Jczegółów, m. in. pochodzenia tego obłoku
brylek krążących wokół Ziemi, jednak uderza nas w tej hipo~
tezie powróL do wiązania w pewien sposób genezy Księżyca
z Ziemią , co było założeniem hipotezy powstania Księżyca
z materii peryferyjnej Ziemi na skutek oderwania się jej od
Ziemi. Ta ostatnia hipoteza jest obecnie malo populama. Czy
nie jest jednak możliwe, że niegdyś na skutek prędkiego obrotu
Ziemi oderwały się lub stopniowo odrywały pewne masy, z których powstal Księżyc? Można tu zauważyć, że masy te nie były
zbyt wielkie, skoro masa Księżyca stanowi tylko 1/ 81,56 masy
Ziemi, a średnia gęstość wynosi 3,33, co odpowiada mniej wiE{cej gęstości ziemskich bazaltów i dunitów. Hipoteza ta dala
podstawę astronomowi R u f u s o w i, pi"ofesorowi z obc:erwatorium w Michigan (Ann Arbor) do wysunięcia w 1940 r. jego
hipotezy p ochodzenia tektytów, opartej na hipotezie ode•'wauia
się Księżyca od Ziemi 6). Rozwijając tę hipotezę można by może
wytłumaczyć powstanie mórz i więks~ości bardzo starych wielkich kraterów księżycowych spadkiem na Księżyc pewnych
mas oderwanych od Ziemi, które zawisły na pewien czas pomiędzy tymi planetami i spadały stopniowo na Księżyc.
A. D o 11 f u s, przewodniczący komisji U. A. I. "Badania fi. zyczne planet i satelitów", sądzi np., że morza księżycowe powstały drogą spadków z małą prędkością wielkich mas, np.
z dawnych małych satelitów Ziemi 7 ). Genezę tych satelitów
czy też "bryłek Lewina" można by właśnie wytłumaczyć w sposób jak wyrej.
Można wreszcie zauważyć, że jak wynika ze zdjęć niewidocznej z Ziemi strony powierzchni Księżyca, ciemne plamy nazywane "morzami" są tam znacznie mniej liczne niż na stronie
zwróconej do Ziemi. To samo, jak się zdaje, może dotyczyć
Urania, 1963, nr 2.
Urania , 1959, nr nr 3 i 4.
7) A. Dollfus, "N01tvelles recherches sur Za Lune". L,Astronomie, 1961,
nr nr Octobre i Novembre.
5)

6)
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i wielkich kraterów, a więc i w tym fakcie można znaleźć
argument na rzecz powiązania genezy Księżyca z Ziemią. Gdyby
morza i kratery księżycowe zawdzięczały swe pochodzenie wyłącznie bombardowaniu z Kosmosu, inaczej ze strefy asteroidalnej, rozmieszczenie utworów księżycowych na obu półku
lach byłoby prawdopodobnie bardziej równomierne.

KRONIKA
Echo radarowe od Marsa
Jak wiadomo z doniesień prasowych, w ciągu ostatnich kilkunastu
uczonym radzieckim i amerykańskim udało się uzyskać echo
radarowe od planety Mars. A oto garść szczegółów o eksperymencie
amerykańskim . Eksperyment przepi'OWadzOIJ1o w okresie od 21 stycznia
do pierwszych dni marca ubieglego roku w Laboratorium Rakietowym
Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego mieszczącym się w Goldstone. Nadajnik radarowy pracowal z częstotliwością 2388 MHz i z mocą
100 KW. Do nadawania sygnałów poslugiwano się anteną ze zwierciadlero odbijającym fale radiowe o średnicy 26 m. Taka sarna antena zo-stała użyta do odbioru powracającego echa. Analiza uzyskanych rezultatów wykazała, że Mars lepiej odbija fale radiowe niż Księżyc, ale gorz;ej niż Wenus. Okazało się przy tym, iż na jego powierzchni istnieją
miejsca gładkie i chropowate. Współczynnik "odbijail.ności" fal radiowych
(albedo radiowe) wynooi dla Marsa od 2'!/o do 20'0/o współczynnika dla
kuli utworzonej z idealnego przewodnika.
Tak więc udało się już uzyskać echo radarowe od wszystkich wielkich
cial w naszym układzie planetarnym mieszczących się w obrębie przestrzeni od Słońca do Jowisza.
(Wg Aviation Week, 1963, 78, Nr 8).
miesięcy

A. Marks
Pyłowy obłok wokół

Ziemi

Analizując

rozne dane obserwacyjne przy użyciu elektronowej maszyny matematycznej S. H. D o l e obliczyl, że mikrometeory tworzące
wokółziemski obłok mają geocentryczne prędkości od 11 do 20 km/sek.
Obłok ten znajduje się w dynamicZiilej równowadze. Gęstość mikrometeorów w obłoku maleje w miarę oddalania się od środka Ziemi według
zależności r-t,t4, a strumień mikrometeorów wedlug zależności r--1 ,66.
Gęstość obłoku w pobliżu Ziemi jest 4 razy większa niż w przestrzeni
międzyplanetarnej. Orbity poszczególnych mikrometeorów tworzą niezamknięte krzywe. Z pośród mikrometeorów zbliżających się ku naszej
planecie na odległość 100 promieni ziemskich 180fo zderza się z Ziemią,
a 82'1'/o zmienia tylko swą heiiocentryczną orbitę. Czas przebywania mikvometeoru w pobliżu Ziemi mieści się w granicach od 5 do 400 dni, ale
przeciętnie wynosi 10 do 13 dni. Autor tej analizy zwraca uwagę, że należy uwzględniać szkodliwy wpływ meteorów na aparaty kosmiczne.
(Wg Planetary and Space Sciences, 1962, 9)
A. Marks
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Sukcesy mikrominiaturyzacji
Mikrominiaturyzacja współczesnej aparatury pomiarowej posunęła się
tak daleko, że pozwala na skonstruowanie aparatu kosmicznego, który
byłby w stanie po wlocie do atmosfery Wenus przekazać na Ziemię następujące dane: o gęstości i wilgotności atmosfery, prędkości dźwięku,
przeciążeniach wywołanych hamowaniem aerodynamicznym i sile oświe
tlenia z różnych kierunków, który mialby masę tylko 450 G! (Badania te
przeprowadzone zostałyby po zahamowaniu prędkości spadku aparatu
poniżej prędkości dźwięku).

(Wg BaWstic Missiles, Vol. 3, 1961).

A. Marks
Pozytony w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym
W ciągu ostatnich kilku lat zmieniły się poglądy uczonych na temat
elektronowej składowej promieniowania kosmicznego. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu składową elektronową tego promieniowania zaliczano
do promieniowania wtórnego, zespÓł uczonych amerykańskich pod lderownictwem prof. M e y er a z Chicago wykrył w roku 1961 elektrony
w pierwotnym promieniowaniu kosmicznym. W związku z tym wyłoniła
się nowa, obszerna tematyka badań. W pierwszym rzędzie należało odpowiedzieć na pytanie, skąd te elektrony pochodzą. Według jednej teorii
powstawały
one podczas zderzeń wysokoenergetyczmych protonów
w przestrzeni kosmicznej, według drugiej teorii zostawały one wyrzucane
w przestrzeń podczas v.rybuchów gwiazd supernowych. Która z tych hipotez jest prawdziwa? A może obie jednocześnie? Odpowiedzi dałoby
się udzielić
po dokładnym przeanalizowaniu składowej elektronowej
pierwotnego promieniowania kosmicznego. Składowa ta może zawierać
zarówno elektrony jak i pozytony. Odchylenie tych dwu typów cząstek
lekich w polu magnetyc<mym jest przeciwne. Gdyby udało się przeprowadzić wiązkę promieniowania pierwotnego między biegunami magnesu
i sfotografować tory, wtedy zakrzywienia torów elektronowych w jedną
stronę i torów pozytonowych w stronę przeciwną byłyby dość widocznym
rozróżnieniem doświadczalnym.

Gdyby w pierwotnym promieniowaniu było w przybliżeniu tyle samo
elektronów co i pozytonów, a nawet cokolwiek więcej pozytonów, świad
czyloby to o powstawaniu tej składowej promieniowania pierwotnego
pdczas zderzeń wysokoenergetycznych protonów. Gdyby było natomiast
zdecydowanie więcej elektronów, wtedy znacznie prawdopodobniejsza
byłaby możliwość powstawania tej składowej promieniowania poprzez
emisję w wybuchach gwiazd supernowych.
Przed eksperymentatorami wyłoniły się dwie trudności: po pierwsze,
pole magnetyczne ziemskie działa jako osłona, odchylając poważną część
cząstek naładowanych o niskiej energii, tymczasem energie elektronów
kosmicznych są niewielkie, po drugie zaś doświadczenie należało przeprowadzić bardzo wysoko, by oddziaływanie promieniowania kosmicznego
z cząsteczkami gazów atmosferycznych było możliwie małe. Oba te warunki dało się pomyślnie spełnić. Wypuszczono dwa balony z aparaturą
pomiarową na wysokość 20 mil w północnej Kanadzie, w okolicach bieguna magnetycznego, gdzie linie magnetyczne zwrócone są niemal prostopadle do powierzchni Ziemi, a więc mogą tu wnikać łatwiej cząstki
o niedużej energii.
Detektorem promieniowania był zespół komór iskrowych, przedzielonych magnesem; wewnątrz szczeliny tego magnesu indukcja wynosiła
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6 kilogausów. Sfotografowano 62 tysiące torów w ciągu 22 godzin lotu
balonów. Znaleziono 188 torów elektronowych i 64 pozytOinowe. Z&tem
stosunek liczbowy elektronów ujemnych do dodatnich w pierwotnym
promieniowaniu kosmicznym jest 3 : l. Z doświadczenia wynika ponadto,
że może być przy energiach większych niż kilka GeV (l GeV = 109 elektronowoltów) będzie jeszcze więcej eleMnmów. Ważnym wnioskiem z doświadczenia jest odrzucenie zderzeń proton-proton w przestrzeni kosmicznej jako jedynego źródła powstawania składowej elektronowej promieniowania kosmicznego. Zdaniem prof. Meyera nie można wkładu pochodzącego z tych zderzeń odrzucić jako jednego ze źródeł, w każdym
jednak razie uwydatniła się teraz rola wybuchów supernowych.
(wg New Scientist, No 374, 1964)
Bronisław

Kuchowicz

Obserwatorium Astronomiczne w Burakanic

Obserwatorium AstronomicZJne w Burakanie jest jednym z bardzo mło
dych obserwatoriów czynnych na terenie Związku Radzieckiego. Focząt
ki praobserwatorium sięgają roku 1933, kiedy to władze Uniwersytetu
w Erywaniu podjęły decyzję budowy obserwatorium astronomicznego.
Cele jakie ono miało spełnić to: ob.serwaJaje Słońca, gwiazd zmiennych,
meteorów i opracowanie historii astronomii rejonu Armenii. Początkowe
wyposażenie obserwatorium było bardzo skromne. Największym instrumentem był 9 calowy teleskop sprzężony z dwoma kamerami. Nowa era .
w historii obserwatorium rozpoczęła się od roku 1940, kiedy to obserwa' torium stało się jedną z wielu p'l'acowni Armeńskiej Filii Akademii Na.uk
ZSRR. Obserwatorium od tego czasu przekształcało się szybko w ob&erwatorium astrofizyczne, co zawdzięczać należy ówczesnemu dyrektorowi
A m b a r c u m i a n o w i. Doprowadziło to w fazie końcowej do konieczności wybudowania nowego obsen;vatorium astrofizycZinego, zdala od
miasta i w miejscowości o bardziej korzystnych warunkach obserwacyjnych. Po długich penetracjach terenu miejscem mającym najbardziej korzystne warunki pod budowę nowego obserwatorium okazała się okolica
wsi Burakan, położona w pięknej górzystej okolicy około 1500 rn ponad
poziomem morza (cpN = 40° 20'07" i ),E = 2h57"'10s).
Budowę nowego obserwatorium w Burakanie rozpoczęto w 1946 roku.
Od tego momentu w bardzo krótkim czasie i szybkim tempie, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, wyrastały pawilony, budynki gospodarcze,
ustawiono nowe instrumenty, a w fazie końcowej wybudowano dopiero
główny budynek obserwatorium. W okresie budowy organizował się
i hartował młody kolektyw pracQIWników naukowych.
Pierwszym teleskopem oddanym do użytku w Burakanie był podwójny
5 calowy astrograf z obiektywami "Ernostar". Miało to miejsce jesienią
1946 roku. Realizowany jest nim program dwubarwnycll fotograficznych obserwacji gwiazd zmiennych. Dwa lata później stanął drugi instrument, a mianowicie kamera Schmidta ((/) ob. = 12 cal.; (/) pł. korekcyjnej = 8 cal ; f = 1000 mm).
Pierwszy program związany z tym instrumentem to zliczenia gwiazd
w wybranych polach Drogi Mlecznej i prace nad asocjacjami gwiazd.
W roku 1949 obserwatorium wzbogaciło się o dwa nowe instrumenty
opracowane i wykonane całkowicie przez specjalistów radzieckich
(M i e l n i k o w, I o a n n i c j a n, M ak s u t o w i inni). Pierwszy z nich
to teleskop połączony ze spektrografem kwarcowym pozwalającym ob-
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serwować ultrafioletową część widma gwiazd (C/J ob.
10 cal, światło
siła l : 3, pryzmat kwarcowy Kornu o kącie łamiącym cp = 60°). Drugi

z nich spektrograf mgławicowy przeznaczony dla obserwacji widm mgła
wic dyfuzyjnych (odległość szczeliny od kamery 50 metrów, C/J ob. kamery = 150 mm, f karnery = 150 mm, 2 pryzmaty o kącie łamiącym
cp = 30° każdy). W roku 1950 uruchomiono 16-calowy teleskop systemu
Casegraina z fotometrem fotoelektrycznym przeznaczony do prac kalorymetrycznych i polarymetrycznych gwiazd i mgławic. Dalszy nabytek to
podwójny 6 calowy astrograf firmy Zeissa służący do dwubarwnvch
fotograficznych obserwacji gwiazd zmiennych. Jesienią 1954 roku rozpoczęła pracę kamera systemu Schmidta (C/J zw. = 21 cal., C/J pł. korekcyjnej
21 cm, f
1,8 m). Obecnie zaawansowane są poważnie prace przy
budowie pawilonu, w którym znajdzie miejsce l metrowa kamera
Schmidta.
Od roku 1950 grupa pracowników obserwatorium rozpoczęła prace
eksperymentalne z dziedziny budowy radioteleskopów. W ok'I'esie przeszło l roku zbudowano pierwszy radioteleskop przeznaczony dla obserwacji Słońca (C/J anteny parabolicznej = 3 m, /,= 50 cm). Na następne
radioteleskopy nie trzeba było długo czekać . Zaopatrzone one zo3tały
w anteny płaskie synfazowe. Pierwszy radioteleskop z anteną płaską
pracujący na l = 4,2 m przeznaczony był dla obserwacji słabych radioźródeł. Drugi to interferometr pracujący na fali /, = 1,5 m . W przyszłości
zostaną oddane do użytku dalsze, bardziej doskonałe radiOteleskopy.
Oficjalnego otwarcia Obserwatorium Astronomicznego w Bukar~mie
dokonano po 10-cioletnim okresie budowy w dniu 19 września 1956 roku.
Uroczystość otwarcia połączona była z Międzynarodowym Sympozjum
poświęconemu gwiazdom niestacjonarnym, na które przybyło wielu gości
zagrani<nnych.
I na zakończenie wspomnę marginesowo o tym, że kompleks budynków Obserwatorium Astronomicznego w Burakanie wybudowany jest
w stylu narodowym charakterystycznym dla obszaru Armenii.
Bernard Krygier
Biegunowość

magnetyczna plam

słonecznych

w 20 cyklu

Flamy słoneczne są potężnymi magnesami, których natężenie pola
dochodzi niekiedy do 4000 erstedów. W środku plamy natężenie pola
magnetycznego jest największe i spada do zera na granicy półcienia.
Zwykle obserwujemy grupy plam, które złożone są z dwóch plam głów
nych: przedniej i tylnej (licząc w kierunku dobrotu Słońca). W takiej
grupie plam słonecznych występują obydwa bieguny magnetyczne, pólnocny i poludniowy (plama przednia ma inną biegunowość niż plama
tylna). Stwierdzono, że biegunowość magnetyczna plam zachowuje się
bez zmian w ciągu calego cyklu aktywności słonecznej (od minimum
do minimum), a zmienia się dopiero w następnym cyklu. O ile więc na
pólnocnej pólkuli Sl01'lca plama przednia ma biegun magnetyczny południowy, to plama tylna pólnocny i tak jest przez cały cykl 11-letni.
W tym samym jednak czasie na poludniowej półkuli Słońca sytuacja
jest odwrotna, a więc plama przednia ma biegun magnetyczny północny,
tylna zaś południowy (wyjaśnia to zalączona tabela).
*) Patrz Urania, 1963 r., str. 279, nr 11
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Biegunowość magneBiegunowość magnetyczna plam na półkuli tyczna plam na półkuli

Nr
cyklu

14
15
16
17
18
19
20

północnej

L a t a

plama
przednia

s
N
s
N
s
N
s

1901-1913
1913-1923
1923-1933
1933-1944
1944-1954
1954-1964?
1965?

l

południownj

plama
tylna
N

plama
przednia
N

s
N
s
N
s

s
N
s
N
s

N

N

l

plama
tylna

s
N
s
N
s
N
s

W dniu 11 października 1963 r. zaobserwowano na północnej półkuli
Słońca dwubiegunową grupę plam, której szerokość heliografiezna wynosiła

34° (obok W. S z y m a ń ski e g o*) grupę tę obserwował rówJ. W i e c z orek z Grodźca oraz autor niniejszej notatki). Z uwagi
na to, że plamy 19 cyklu ukazują się już tylko w pobliżu równika S!onecznego, obserwowaną grupę plam zaliczono do 20 cyklu. Najbardziej
jednak przekonywującym dowodem, że grupa ta należy do nowego cyklu aktywności słonecznej jest właśnie jej biegunowość magnetyczna.
nież

N

s

N
@>

@

@

<i)

E

s

N

s

Rys. l. Biegunowość magnetyczna plam słonecznych w 20 cyklu (strzałki w s kazują kierunek
obrotu Słońca

Mianowicie, plama przednia tej grupy miała biegun magnetyczny poa plama tylna północny (według informacji otrzymanej od
prof. J . M er g e n t a l er a). Jak wiemy, plamy należące do 19 cyklu
mają inną biegunowość , a mianowicie na północnej pólkuli Słońca
plamy przednie mają biegun magnetyczmy północny, a plamy tylne
południowy. Odwrotnie jest na południowej pólkuli Słońca, gdzie plamy
przednie mają biegun magnetyczny południowy, a tylne północny.

łudniowy,

•) ura nta , 1963 r ., nr 11

Stanislaw R. Brzostkiewicz
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KRONIKA PTMA
Walny Zjazd Delegatów PTMA -

Kraków, 19 kwietnia 196( r.

Przemówienie powitalne prof. dr Eugeniusza Rybki

"Witam serdecznie wszystkich przybyłych na Wa1ny Zjaro Delegatów
PTMA. Witam przedstawiciela Polskiej Akademii NaJtik w osobie prof.
dr Józefa W i t k o w ski e g o, członka Polskiej Akademii Nauk i kierownika Zakładu Astronomii PAN. Witam wszystkich Koleżanki
i Kolegów, Delegatów reprezentujących 25 Oddziałów naszego Towarzystwa.
Zapraszam do prezydium: przedstawiciela PAN prof. dr Józefa W i tk o w s ki e g o, dyrektora największej placówki popularyzacji astronomii
w Polsce - Planetarium i Obsewatorium Astronomic:zmego w Chorzowie - dr Józefa S a l a b u n a, oraz Kolegów Prezesów pięciu najwięk
szych Oddziałów Towarzystwa, tych które przekroczyły liC7Jbę 100 człon
ków, a mianowicie: prezesa OddZJiału Warszawskiego Kolegę dr Ludwika
Z aj d l er a. prezesa Oddziału Wmclawskiego Kolegę dr Zygmunta B an a s z e w s k i e g o, prezesa Oddziału Poznańskiego Kolegę pl'Oif. Bohdana K i e ł c z e w s ki e g o, prezesa Oddziału Katowiokiego Kolegę Cezarego J a n i s z e w s ki e g o i prezesa Oddziału Krakowskiiego Kolegę
inż. Edwarda S z e l i g i e w i c z a .
Na wstępie chciałbym prastarym czcigodnym zwyczajem wspomnieć
tych wszystkich, którzy od nas odeszli nie dobrowolnie, lecz z wyroku
nieubłaganego losu, odwołani przez śmierć. Są to: Antoni B ar b a ck i,
Rudolf Burda, Józef Cholewa, Jan Czechowski, Tadeusz
Dąbrowski,
Józef Fedorowicz, Michał Filcek, Piotr Jab ł oń ski, Piotr J ar u s z e w ski, Władysław K 'r ac h u l e c, Antoni L a d u s a n, Stanisław M i er z ej e w s ki, Adam M ił o b ę d z ki,
Walery O s t r o w l e w, Wacław P a b u dzyń ski, Jakub iR a y s ki,
Tadeusz R o z w o d a, Irena S t r a s z y ń ska, Edward Szturm d e
S z t re m, Bernard S z y m u r a, Bernard T o r z e w s ki, Leon W o h lf e i l, Mieczysław Wron a, Stanisław Z ar a n e k, Jarosław Z a b ok l i ck i, Jan Z erko. Cześć ich pamięci!
Obowiązkiem stojącym przed nami jest wybór Zarządu Głównego oraz
omówienie i uchwalenie planów działalności Towarzystwa na przyszłość;
planu zarówno na okres najbliższy jak i planu długofalowego.
Zadanie ustalenia tych planów wymieniam zaraz na wstępie, gdyż
są one sprawą wielkiej , największej wagi dla przyszłości naszego Towarzystwa. Albowiem - jeśli Towarzystwo ma wykazać rację swego bytu,
musi być nie tylko miejscem towarzyskich zebrań milośników astronomii.
ale musi stać się i to przede wszystkim organizatorem konkretnej
działalności popularyzacyjnej i naukowej w umiłowanej przez nas dziedzinie, musi dla pmcy tej stworzyć warunki i technicze, instrumentalne
możliwości musi w pracy tej nie werbalnej, lecz rzeczowej - przewodzić i świecić przykładem.
Zadanie to jest tym ważniejsze, że weszliśmy w okres przygotowań do
obchodu pięćsetnej rocznicy urodzin patrona naszego Towarzystwa, wielkiego Polaka i Uczonego, jednego z największych, którzy stąpali po tej
Ziemi, tego który Ziemi naszej i innym ciałom niebieskim wskazał wyznaczone im przez Naturę miejsca - Mikołaja Kopernika.
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Byłoby nie do pomyślenia by to wielkie święto naszego narodu i całego świata zastało nas nieprzygotowanymi. Byśmy znaleźli się na uboczu,
lub co goriza mieli obchodzić je nie konkretnymi czynami, lecz wyłącz

nie czczymi przemówieniami.
Nie wyobrażam sobie innego uczczenia pamięci twórcy nowoczesnego,
heliocentrycznego światopoglądu, jak zbudowaniem i oddaniem do u:i:ytku
społeczeństwa co najmniej pięciu obserwatoriów ludowych i planetanów
prowadzonych przez nasze Towarzystwo. Rzucam hasło: "Co najmniej
pięć Ludowych Obserwatoriów i Planetariów w Polsce na pięćsetlecie
urodzin Mil{olaja Kopernika".
Mam na myśli oczywiście planetaria małe. Duże, takie jak w Chorzowie, przekraczałyby nasze możliwości ekonomiczne oraz byłyby chyba
niecelowe i nienależycie wykorzystane.
Trudno dopuścić myśl, by stolica naszego państwa - Warszawa, czy
miasto, w którym Kopernik przyszedł na świat - Toruń, w roku pięć
setlecia urodzin tego największego z wielkich nie miały własnych obserwatoriów ludowych i planetariów. Trudno pomyśleć, by Frombork, miasto
w którym Kopernik spędził swe twórcze lata i w którym dokonał żywota,
gdzie spoczęły jego doczesne szczątki, został odsunięty od czynnego udziału
w święcie kopernikańskim. Tak więc długofalowy plan pracy Towarzystwa z głównym celem przygotowania Roku Kopernika jest naszym zadaniem.
Jednakże od uroczystego roku pięćsetlecia urodzin Kopernika dzieli
nas jeszcze dziewięć lat zwykłych, 9 lat szarych, lat codziennej pracy.
Nie tracąc z oczu perspektywy Toku 1973 musimy mozolnie pracować
i nie zaniedbywać zwykłych naszych popularyzacyjnych i naukowych
obowiązków. Temu ma służyć plan pracy na okres najbliższych kilku lat.
Plan ten musi być oparty o dobrowolną, społeczną inicjatywę i bezinteresowną pracę Oddziałów i ich Członków, o jak najdalej posuniętą
samodzielność Oddziałów. Na dobrowolności i bezinteresowności opierała
się dotychczasowa praca nasza i dla dobra tej pracy, w okresie w którym
sprawowałem kierownictwo spraw Towarzystwa, starałem się uszanować
jak najbardziej autonomię poszczególnych Oddziałów. Mam nadzieję, że
podobnie będzie postępował również Zarząd Główny, który dzisiaj wybierzemy.
Jeśli dziś przybyło do Krakowa na Walny Zjazd tak wielu kolegów
z różnych ośrodków, jeżeli poświęcili oni na ten cel swój dzień odpoczynku, dowodzi to, że kieruje nimi umiłowanie naszej nauki i przywią
zanie do naszego Towarzystwa i jego tradycji - przywiązanie szczere
i bezinteresowne.
Mam nadzieję, że te uczucia będą nam przyświecały przez cały czas
obrad, że ta bezinteresowność umożliwi nam wzniesienie się ponad drobne
osobiste ambicje i rozbieżności, wskaże nam szybko drogę do urzeczywistnienia drogich nam wszystkim wspólnym ideałów i celów.
Pamiętajmy, że ludzie przychodzą i odchodzą, zaś wyniki ich pracy
i działalności pozostają i trwają, jako świadectwo ich dobrej i złej woli,
dobrych i złych zamierzeń, dobrych i złych postępków.
Nie wątpię, że będziemy dziś świadkami wspólnej jednomyślnej ma-nifestacji dobrej woli, dobrych zamierzeń i najlepszych postępków w interesie naszej Ojczyzny, naszej nauki, naszego Towarzystwa na cześć
naszego patrona Mikołaja Kopernika".
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W atmosferze

rzeczowości

i zrozumienia

Zamieszcwne wyżej przemówienie p raf. dr Eugeniusza
głoszone wstało na otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów
odbył się 19 kwietnia 1964 r. w auli krakowskiego Oddzialu

R y b ki wyPTMA, który
Polskiej Aka-

demii Nauk w Krakowie.
Przewodnictwo Zjazdu objął z wyboru prezes Oddzialu warszawskiego
PTMA dr L. Z a j d l e r. Po wyborach komisji zjazdowych prof. dr E.
Rybka wygłosił informację o stanie Towarzystwa, będącą sprawozdaniem z dzialalności PTMA w okresie od ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów, a następnie udzielił szeregu odpowiedzi na pytania dotyczące
pracy Towarzystwa, co dalo delegatom obraz aktualnej sytuacji naszej
organizacji.
Po zakończeniu obrad Komisji Matki, zloŻ<Ynej z obecnych na Zjeździe
prezesów Oddziałów, która przedstawiła zebranym listę kandydatów do
nowych wladz Towarzystwa, przystąpiono do wyborów. W wyniku tajnych wyborów Prezesem Zarządu Głównego PTMA zostal wybrany Dyrektor śląskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, dr Józef S a l a b u n. Na członków Zarządu Głównego zostali
wybrani: dr Z. B a n a s z e w ski (Wrocław), M. M a z u r (Kraków),
prof. dr J. Mergentalar (Wrocław), mgr inż. E. Szeligiewi c z
(Kraków), dr A. Wróblewski (Warszawa), dr L. Z aj dl er (Warszawa).
Przewodniczącym Głównej Komisji Naukowej zostal wybrany prof.
dr Jan M er g e n t a l er, a członkami: mgr A. B isk u p s ki (Łódź),
pmf. dr B. Kielc ze w s ki (Poznań), dr A. W os zezy k (Toruń).
PrzewocLniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej z.ostal wybrany mgr
R. W o y n a r ski (Katowice), zastępcą przewodniczącego mgr Z. M aślak i e w i c z (Warszawa), a członkami: mgr inż. H. B i e l ski (Gliwice) oraz mgr inż. L. M ar s z a lek (Kraków).
Nowo wybrany prezes Zarz. Gl. dr J. Salabun podziękowawszy delegatom za zaufanie i wybór, omówił następnie szereg problemów stoją
cych przed Towarzystwem, przedstawiając je w formie tez programowych PTMA.
W dalszym ciągu Zjazdu odbyła się dyskusja na temat działalności
PTMA i jego perspektyw rozwojowych. Dyskusja, w której glos zabieralo wielu przedstawicieli Oddzialów PTMA - nacechowana była troską delegatów o interes Towarzystwa i świadczyła o wielkiej zgodności
poglądów w sprawach dla Towarzystwa najistotniejszych. Manifestacją
tej z.godności było uchwalenie pr7..ez Zjazd - na wniosek delegata Oddziału we Fromborku podziękowania dla prorf. dr E. Rybki za ofiarne
i bezinteresowne kierowanie Towa~rzystwem w trudnym dla PTMA okresie do obecnego Zjazdu Delegatów.
·
Na zakończenie dyskusji Komisja Wnioskowa przedstawiła szereg
wniosków, które zostaly przez Zjazd jednomyślnie przyjęte. Ich przedmiotem są najistotniejsze problemy wymagające realizacji przez Zarząd
Główny, a to: przygotowania do obchodów uroczystości pięćsetlecia
urodzin M. Kopernika w roku 1973, inicjatywa uczczenia pamięci Kopernika przez otwarcie conajmniej pięciu Obserwatoriów Ludowych
i Planetariów, akcja zmierzająca do wyeksponowania Fromborka jako
obiektu turystyki kulturalno-historycznej, negatywny stosunek do pro~
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je~tu skasowania astronomii jako samodzielnego przedmiotu nauczania
w programie dwunastoletniej szkoły ogólnoksztalcącej i na ~iec postulat powołania ogólnopolskich olimpiad astronomicznych o uprawnieniach, jakie posiadają :i<nne olimpiady tego typu. Ostatni wniosek zwraca
uwagę Zarządu Głównego na konieczność pnep;rowadzenia rewizji obecnego statutu PTMA jako przestarzałego i lilie odpowiadająC€go potrzebom Towarzystwa w obecnej fazie jego roiZIWoju.
Atmosfera rzeczowości i zrozumienia potrzeb Towarzystwa, która
cechowala wystąpienia prawie wszystkich delegatów, spowodowała, że
ZjaW. krakowski - w stopniu bodaj Dtie spotykanym na dotychczasowych Zja:zldach - zapoczątkował nowy etap w dzialałności naszego Towarzystwa.

A. Slowik

Komunikat dla obserwatorów
Administracja Zarządu Głównego PTMA informuje Członków, że wzorem lat ubiegłych będzie z-ooganizowane w okresie 1-15 sierpnia br.
zgrupowanie obserwacyjne w Czaplinku k!SZJCrecinka, woj. Koszalin.
Gospodarzem zgrupowania jest Oddzlial sz-czecinecki PTMA przy wspólp.r:acy 'Wydziału Kultury Prez. PRN w SZJCZecinku i przy udziale Zarządu
Głównego i Oddziału krakowskd~o PTMA.
Informacji w sprawie zgrupowania udziela Administracja Zarządu
Głównego PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8.

NASZ

SŁOWNICZEK

ASTRONOMICZNY
Wielkości

gwiazdowe

Wielkości gwiazdowe wprowadzili do astronomii H i p p ar c h i P t o1 e m e u s z dzieląc gwiazdy na 6 wielkości, Gwiazdy najjaśniejsze były
pierwszej wielkości, najsłabsze- szóstej. Przez wieki sądzmlo, że jasność
gwiazdy jest równowa:żma jej wielkości w sensie rozmiarów, stąd też pochodzi nazwa tej skali jasności.
H er s c h e l zauważył , że wzorcowe gwiazdy z katalogów Ptolemeusza
pierwszej wielkości świecą w rzeczyw.istości 100 razy silniej od różnią
cych się od nich o 5 wielkości gwiazd szóstej wielkości. PozwolHo to
wprowadzić P o g s on o w i skalę wielkości gwiazdowych, w kitórej powyższa relacja została ściśle zachowana. Wówczas z dwu gwia.W., które
różnią się o jedną wielkość jaśniejsza wysyła 2,512 Tazy więcej światła
1
od gwiazdy słabszej. Dla dwu wiellrości gwiaz-dowych będzie już .! =

= 2,512 X 2,512 = 2,512.ia. = 6,31, dla trzech
Ogólnie

można zapisać:

wielkości

I

f ·= 2,512
2

3

l2

= 15,8.
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Natomiast rozmcę wielkości gwiazdowych w zależności od stosunku
natężeń światła od dwu gwiazd ITli()(Żna otrzymać logarytmując powyższy
wzór i wtedy:
m, - m 2

=-

I
2,5 log ...l
12

Skala wielkości gwiazdowych w nowoczesnej astronomii wcale nie :wstala zlikwidowana, lecz przeciwnie udoskonalona przy zwiękJSwnej do~
kladności. Powodem tego jest, że pozwala ona jasności gwiazd różniących
się znacznie jasnością określać niewielkimi liczbami, baJrdziej wygodnymi
w operowaniu. Jeżeżli np. jasność jednej gwiazdy joot tysiąc (10 3) razy
większa od jasności drugiej, to różnica wielkości gwiazdowych jest:
m 1 = m 2 = 2,5 log 10 3 = - 7,5, a więc znacznie mniejsza. Szczególnie wyrażnie przejawia się to wówczas, gdy rozpatrujemy najjaśniejsze i najsłabsze obserwowane przez nas ciała niebieskie, a więc Słońce i najsłabsze
gwiazdy, które można w tej chwili jeszcze obserwO'Wać. Wielkość gwiazdowa

=

Słońca

2,51248,5

=

jest
1019,4

około

=

- 26,5, najslabszych gwiazd

2,5 • 1019, czyli 2,5 razy jedynka z

+ 22

.

w1ęc:

Io
I; =

dziewiętnastoma

zerami.
Wielkość gwiazdową ciał jaśniejszych od gwiazd pierwszej wielk,ości
określa się konsekwentnie, w zgodzie z podanymi wzorami, licZJbami
mniejszymi od zera jak np. w podanym przypadku Słońca.
Skalę wielkości gwiazdQIWYch używa się nie tylko do określania jasności gwiazd i planet. Astronomowie posługują się nią również przy wyznaczaniu osłabienia światła gwiazd w materii międzygwiazdOIWej i w badaniu polaryzacji tego światła. Bardw skracając można powiedzieć iż
skala wielkości gwiazdowych pozwala zamienić pytanie: ile razy jest jaśniejsze ... , na pytanie: o ile wielkości się r&mi... Z doświadczenia wiemy,
że o wiele chętniej posługujemy się dodawaniem i odejmowaniem (które
gra istotną wlę w skali wielkości gwiazdowych) od mnożenia i dzielenia
(koniecznego w skali natężeń światła).
Sławomir Ruciński

OBSERWACJE
Zakrycie 11 Gem przez

Księżyc

Dnia 22. II. 1964 r. obserwowałem zakrycie gwiazdy 3,5 wielkości
11 Gem przez Księżyc. Wiek Księżyca wynosił 9,3 dnia, warunki atmosferyczne dobre.
Obserwację wykonałem 15 cm reflektorem o powiększeniu 44 X. Czas
trwania zakrycia wyznaczyłem za pomocą stopera marki "Ruhla".
A . oto wyniki obserwacji:
Foczątek zakrycia 19h 45m 7~ ± O,s4 (TU).
Koniec zakrycia 20h 37m 34s,4 ± ts.
Czas trwania zakrycia 52 m 27s, 4 ± 1,s 4.
Obserwację wykonałem w Grodźcu.
Jerzy Wieczorek

Grodziec

k/Będzina
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PORADNIK OBSERWATORA
SLA W O MIR RUCIŃSKI -

War s z a w a

Zaćmienia Księżyca

w 1964 roku i ich fotometria

W roku 1964 będziemy mieli okazję obserwować dwa całkowite zaćmienia Księżyca. Zaćmienia Księżyca są rzadszymi w skali całej kuli
ziemskiej zjawiskami niż zaćmienia Słońca. Mogą zachodzić najwyzej
trzy rocznie, podczas gdy zaćmień Slońca może być nawet pięć, a nie
mniej niż dwa. Ale nie dlatego są one intensywnie obserwowane. Najważniejsze jest
iż z ich przebiegu wnioskować można o rozkładzie
jasności i barw w stożku cienia rzucanego przez Ziemię. W tej chwili
wiadoi!l(), że rozklad ten uwarunkowany jest głównie sytuacją mete01·ologiczną w tych okolicach na powier:ochni Ziemi, gdzie światło sło
neczne "przefiltrowuje się" przez atmosferę i załamuje się w grubych
jej warstwach, a więc tam, gdzie akurat zapada zmierzch. Zaćmiewany
Księżyc stanowi ekran, na którym rozkład jasności i barw staje się do-

to,

skonale widoczny.
Metodą obserwacyjną, która ma tutaj największe znaczenie jest fotometria. Amatorska fotometria wizualna i fotograficzne metody rejestracji
zaćmień Księżyca zootaly szeroko opisane przez Andrzeja S l o w i k a
w zeszłorocznym, lipcowym numerze Uranii (nr 7/8, 1963). Tutaj dodamy
kilka innych sposobów obserwacji o bal'dw dużej wartości naukowej.

Fotograficzna fotometria integralna

Do tego rodzaju obserwacji lronieczna jest sama kaseta lub korpus
aparatu fotograficznego. Klisza lub film naświetlone .wstają bezpośred
nim światłem Księżyca. Do wyeliminowania bocznych świateł korzystne
jest ustawienie przed ka.~etą, w pewnej odległości, diafragmy, której
średnicę byłoby widać ze środka kliszy pod kątem 2°-5°. Naświetlenia
dokonuje się z dokladnie jednakowym czasem przez cały przebieg zjawiska, w odstępach około 10 minutowych. Należy używać żółtego filtru,
który ułatwi eliminację wpływu ekstynkcji atmosferycznej (patrz dalej).
Przed filmem czy kliszą warto ustawić zasłonkę z niewielkim otworem,
która przesuwana przed kliszą ułatwi dokonanie znacznie większej ilości
naświetleń. Długość ekspozycji powinna być tak dobrana, aby Księżyc
niezaćmiony dawał maksymalne zaczernienie, podczas całkowitego zacmienia, aby zaczernienie było najmniejsze. Wszelkie próby najlepiej
przeprowadzić przynajmniej na miesiąc wcześniej w różnych fazach
Księżyca.

Aby material był rzeczywiście wartościowy, konieczna jest kalibracja
kliszy. W tym celu pewna cr,ęść kliszy czy filmu powinna być naświe
tlona światłem "sztucznego Księżyca", którego jasność Zllllieniamy w określony sposób. "Sztucznym Księżycem" będzie lampa w szczelnym pudle
posiadającym otwór z wprawionym mlecznym szkłem. Otwór ten zasłaniany jest diafragmami, których powierzchnie otworów mają się do
siebie jak l : 2 (lub l : 4, wtedy średnica każdej następnej diafragmy
powinna być dwukrotnie większa od poprzedniej). Wszystkie naświetlenia
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w identycmych warunkach przy braku wszelkich świa
bocznych.
Wnioski z otrzymanego w ten sposób materiału fotogralicznego wyciąg
nąć będzie można dopiero po opracowaniu za pomocą mikrofotometru.
Mikrofotometry znajdują się we wszystkich obserwatoriach astronomicznych.

należy wykonać
teł

Fotometria

jasności

powierzchniowej

Znacznie większe znaczenie od fotometrii integralnej posiada fotometria wybranych części tarczy Księżyca. Do jej prowadzenia konieczna
jest bardziej skomplikowana aparatura.
Najdokładniejsze obserwacje wykonać można fotometrem fotoelektrycznym z fotokomórką lub fotopowielaczem. Ze względu na trudności zdobycia tych podstawowych tutaj elementów nie będziemy ich szerzej
opisywać. Podamy natomiast krótki opis fotometru ekstraiokalnego, którego pomysł nasunął autm·owi nieodżałowanej pamięci L. W o h l f e i l.
W fotometrze tym jasność wybranej części tarczy Księżyca porównuje
się z jasnością wzorcowej plamki oświetlonej małą żaróweczką. Obie

s
F

p

OK

Rys. ,1. Konstrukcja fotometru. Fotometr
przymocowany jest do końcowej części lunety.
Przesłona (P) w jej dolnej części służy do
ograniczenia rozmiarów kątowych obszaru
Księżyca o mierzonej jasności. Znajduje się
ona dokladnie w ognisku (F) lunety. Druga
przesłona z identycznej wielkości otworami
O I i O II znajduje się w ruchomej części fotometru. Otwór O I oświetlony jest przez
światło Księżyca lub gwiazdy, O II przez ża
róweczkę (Z). Oba otwory widoczne są w polu
widzenia okularu (Ok). Wysunięcie odczytujemy na skali S.

widać w polu widzenia okularu, jest to więc fotometr wizualny. Porównania dokonuje się przez wsuwanie lub wysuwanie części okularowej
lunety, przez co uzyskuje się różne rozogniskowanie obrazu mierzonego
obiektu, aż do wyrównania jasności powierzchniQIWYch obu źródeł świa-
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tla. Odczytu dok0111uje się od polożenia o~iskowego wyciągu okularowego. Fotometr można z powodzeniem stosować do obserwacji gwiazd
zmiennych, musi on jednak WÓWICzas współpracować z lunetą o większej
średnicy. Kon:strukcję ilius.t ruje rysunek l.
Aby uniezale:żnić się od :mn:ian napięcia zasilającej żaróweczkę baterii
naJ.eży obserwować na przemian jasność wybranej okolicy Księżyca i jakiejś jasnej gwiazdy porównawczej. W tych fazach zaćmienia, w kJtórych
jasność Księżyca jest duża w porównaniu z jasnością gwiazdy porównawczej waJDto przed obiektyw lunety zakładać diafragmę, którą zdejmować będziemy przy ocenie jasności gwiazdy. Oczywiście konieczne jest
"zgranie" obserwacji z diafragmą i bez niej w prZJejściawych fazach zaćmienia.

Fotometr €1-ks:tlrafokaJ.ny można stosować w tym pmgra:mie do lunetek
o średnicy obiektywu więkJszej od około 5 cm. Jeż.eli roz,ogniskJowanie,
przy którym otrzymamy jasność powiermhniową obrazu gwiazdy równą
jasnoś·ci plamki omaczymy r. i rozogniskowanie dające ten sam efekt
dla jakiejś okolicy Księżyca oznaczymy r(, to wówczas różnica wielkości
gwiaz,dowych będzie
t. m

= m( -

m
•

=5

r

log _j
r(

Podcza,s obserwacji należy zapisywać moment ezasu z dokładnością do
minuty oraz trzy po~ożenia wyciągu okulaflawego odpowiadające: obrazom
og;nis,kJowym gwiazdy (a), voZJogni.sJ~:Jowaniu gwi.aZldy .aż do zrównania się
z plamką (x.) i mZJogni.sl~:Jawa:niu okolicy Księżyca (x( ). Później dopiero
obliczymy r.,.= x*- a oraz r( = x ( - a.
ZaJ.eżność róŻinic wielkości gwiazdowych od czaSQl: L'.m = L'. m (t), mo:żna
później przeliczyć na zależność L'. m = L'. m (Q), gdzie Q jest odłegłością
między środkami Księżyca i cienia Ziemi, a to już jest wynikiem naukowym. Najcenniejsze są obserwacje kilku wybranych punktów na powierzchni Księżyca. W programie minimum poleca się obserwować trzy
takie punkty, których po~ożenie określa chwilowe ustawienie cienia
Ziemi na ta'I'czy księżycowej.
Ry:s. 2. Masą powtietrzną
nazywamy dmgę światła
w a1Jmosferze dla danej odległości zenitalnej z odniesioną
do drogi światła
gwiazd w zenicie przyjętej
za l.

M(O)= 1

Mrd

Ekstynkcja atmosferyczna
światło Księżyca i gwiazd przechodząc przez, atmosferę ułega osłabieniu
pl"oporcj.onalnemu do długości przebiegu światła przez atmosferę. Długość
tę wyrażoną w jednostkach długości przebiegu w zenicie nazywamy masą
powi· etrzną (rys. 2). Masa powietrzna zwiększa się z odległością zeni-
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talną z. Dla kątów z< 75° jest ona w przybliżeniu równa sec z, a później
różni się od przebiegu tej funkcji trygonometrycznej. Osłabienie światła
w wielkościach gwiazdowych wynosi:

llme = -- QM(z) = -Q sec z (dla z< 75° )

O tym osłabieniu światła należy zawsze pamiętać. Gdy gwiazda porównawcza jest bard:w bliska Księżycowi, wówczas L'lmc dla Księżyca i dla
gwiazdy jest takie samo i nie odgrywa większej roli.
Tabele ekstynkcji
me = L'lme (z) były swego czasu publikowane
w Uranii. Można je zresztą wykonać samemu wyznaczając L'lme dla róż
nych z dla zaćminnego Księżyca lub gwiazd, a posługując się wyżej napisaną zależnością okreśLić Q.

Rys. 3. Położenie Księży
ca oraz cienia i pólcienia
Ziemi
w
nocy
2 .1---25
czerwca 1964 r.
Warunki

zaćmień

w 1964 roku

Pierwsze za.ćmienie nastąpi w nocy z 24 na 25 cze·r wca (rys. 3), drugie
19 grudnia (rys. 4). Momenty zjawisk podajemy w tabelce, przy czym
momenty letniego zaćmienia podane są w czasie letnim, zimowego w zimowym.
wejście w półcień
początek częściowego
początek całkowitego
lmniec całkowi•tego

koniec
wyjście

częściowego
z półcienia

24.
25.

24-25. 6.
23h58lll
1hQ9lll
2h15Jh
3h57JJl
5hQ311l
6h14'"

19. 12.
1hQ1lll
1h59JJl
3h07 1"
4hQ7lll
5h151ll
6hl4lll

Rys. 4. Położenie Księ
oraz cienia i pólcienia
Ziemi 19 grudnia 1964 r.

życa

W opracowaniu obserwacji konieczne będą niekiedy funkcje takie jak
lub M (z). Tablice tych funkcji zainteresowani mogą otrzymać
w Sekcji Obserwacyjnej PTMA Warszawa. Tam też proszę kierQIWać
wszystkie pytania i wątpliwości. Sekcja Obserwacyjna ułatwić też może
użycie mikrofotometru do opracowania fotometrii fotograficznej.
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Z HISTORII ASTRONOMII
W. L. C Z E N AKA L - Leni n grad (ZSRR)
Jan Heweliusz i Jan

Wydżga

Przypominając znane francuskie przysłowie: "Dis moi qui tu hantes,
je te dirai qui tu es" *), nie trzeba podkreślać, jak duże znaczenie w pomawaniu życia i twórczości uczonego posiadają inform.acje o :majomościach zawieranych w różnych etapach jego życia, o charakterze tych
znajomości i ich skutkach w dalszej działalności.
Pomimo, że życie i twórczość czołowego polskiego astronoma XVII w.
Jana H e w e l i u s z a jest od dawna przedmiotem badań i zostały drobiazgowo opisane w jego biografii, jednak w dalszym ciągu wiele problemów wymaga wyjaśnienia. Na równi z irnnym.i zalicza się tu problem:
z kim przestawał wielki astronom w latach największego rozkwitu swojej
naukowej działalności.
Wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić po
zapoznaniu się z pełną bogatą spuścizną wielkiego uczonego, Móra dotrwała do naszych czasów i dotychczas nie została opublikowana. Obecnie można mówić jedynie o pos:z.czególnych osobach, w towarzystwie
których Heweliusz przebywał i Lo na tyle tylko, na ile pozwalają odtworzone materiały.
Al'tykul ten poświęcony jest znajomości Jana Heweliusza z wybitnym
działaczem pa!lStwowym Polski czasów Wladyslawa IV, Ja n a Kazimierza, Michala Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego,
wielkim historykiem tych czasów, Janem Stefanem Wy d ż g ą.
W żadnym z opublikowanych dotychczas życiorysów wielkiego polskiego astronoma nie ma wzmianki o tym, że był on dobrym znajomym
Wydżgi oraz, że nawzajem głęboko się oni poważali i wzajemnie cenili.
Autorowi udało się niedawno znaleźć tego dowooy. W Bibliotece Akademii Nauk ZSRR w Lemingradzie :majduje się volumin zawierający
sześć prac Heweliusza wydanych w okresie 1647-1665 1 ): "Selenoqraphia" 2 ), list do J. B. R i c c i o l i e g o o libracji Księżyca 3), list do Piotra
N u cer i u s a o zaćmieniach Słońca i Księżyca w 1654 r. 4 ), rozprawa
o naturze pierścienia Saturna 5 ), obserwacja przejścia Merkurego na tle
tarczy słonecznej w Gdańsku 3 maja 1661 r. 6 ), oraz Prognostyk komet,
w którym przedstawiona jest histmia komety z 1664 r. 7 ).
Na pierwszej tytułowej stronie 8 ) Selenographii i na tytułowej stronie
1) Biblioteka Akademii
Nauk ZSRR w Leningradzie, vol. nr 24257, (sygn.
IV. l. a . a
I
1) Jollannis Hevelii Setenograpllta stve Lunae Descrtptio ... Gedani, 1647.
Jollannts Hevetit Eptstota de Motu Lunae Libratorio ... ad ... Jollannem Dapt .
Ricc!o!um. .. Gedani, 1654.
') Johannts Hevetit Eptstota de utrtusque Luminarts defectu Anni 1654 ad ...
Petrum Nucerium ... Gedani, 1654.
1
) Jollannts Hevetii Dissertatio de Nattva Saturni Facte, ejsque varits pllas!bus, Certa Pertado Redcuntibus, ac ... Gedani, 1656.
1) Johannis HeveUt Mercurtus in So!e vtsus Gedani Anno 1661 d. III Majt ...
Ged ani, 1662.
7
) Jollannts Heveut Prodramus Comet!cus, quo Historia Cometae anno 1664
axortt... exllibetur ... Gedani, 1665.

'>
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"Prognostyka komet" w tym voluminie
dla Wydżgi.
Pierwsza z tych dedykacji brzmi:

znajdują się

dedykacje autol'a

Illust1·issimo Principi ac Reverendissimo Domino,
Dno Joanni Stephano Wydzga,
Dei Gratia Episcopo Varmiensi, et Sambiensi,
Sac. Rom. Imp. Principi, Dnń Colendissimo,
Opusculum hocce Selenographicum, Summa
observantia testanda, cum omnimoda solicitatis voto submisse offert.
Gedani Anno aera
Christiana 1663
Die 26 Augusti

Druga posiada tekst

Autor
Cons. Voc. Civ. ac
p. 4 Judex
następujący:

Illustrissimo Principi ac Reverendissimo Domino,
Dnń Joanni Stephano Wydzga Dei Gratia Episcopo
Warmiensi et Sambiensi Sac. Rom. Imper. Principi
Dnn Colondissimo
Submiesessime offert
Autor
Tytułowa strona Selenographii z dedykacją Heweliusza przedstawiona
jest na rys. l, tytułowa strona "Prognostyka komet" z analogiczną dedykacją, na rys. 2 (patrz 3 s1ll'ona okładki).
Obydwie te dedykacje świadczą, że Heweliusz znal Wydżgę i odnosił
się do niego z dużym szacunkiem.
Interesujące może być, kiedy poznali się ci dwaj wybitni dzialacze
polskiej nauki XVII w. Fakt, że wydaną w roku 1647 Selenografię Heweliusz podarowal Wydżdze nie bezpośrednio po wydrukowaniu, jak to
j~t w zwyczaju autorów wydających swoje prace drukiem, a dopiero
6. l. 1663 r., pozwala przypuszczać, że dzień ten, względnie okres bezpośrednio go poprzedzający, jest datą początku znajomości. W tym czasie
Heweliusz posiadał już i inne opublikowane prace, jednak "Selenographia" była najpoważniejszym wśród nich dziełem i właśnie nią postanowił obdarować autor swojego nowego przyjaciela.
Ten czas znajomości Heweliusza z Wydżgą dobrze zgadza się z biografią tego ostatniego. Po latach sŁużby, na różnych stanowiskach, na
dworach Władysława IV i Jana Kazimierza, a następnie pięcioletniego
pełnienia godności biskupa łuckiego, w 1659 r. zostal Wydżga mianowany
biskupem warmińskim i sambijskim 9). Przyjechawszy w związku z tym
w 1660 r. do Fromborka (wówczas Frauenburga), gdzie mieściła się kuria
biskupia, Wydżga znalazl się w ten sposób o kilka godzin jazdy od
Gdańska, gdzie pracowal Heweliusz 10 ). Odległość między tymi miastami
wynosi tylko około 90 km.

'l W
posiada

od większości książek tego czasu, Selenographia Heweliusza
jak wiadomo trzy strony tytułowe: pierwszą ze skróconym tytułem
drugą
ozdobioną
grawerowanym rysunkiem oraz trzecią zawierającą
pełny tytuł oraz dane wydawnicze.
'l W omawianym czasie biskupstwo sambijskie już dawno nie istniało - zostało ono włączone
do biskupstwa warmińskiego jeszcze w 1525 r., jednak
wszystkim biskupom warmińskim przysługiwał także i tytuł biskupa sambijskiego.
książki,

odróżnieniu

l
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Nie ma żadnych wątpliwości, że Wydżga żyjąc tak blisko Gdańsika
go odwiedzał. Pozycja jaką zajmował owego czasu Gdańsk w ży
ciu ekonomicznym i kuLturalnym nie tylko Folski ale i calej wschodniej
Europy, zwracała ku niemu uwagę mieszkańców odległych nawet miast,
nie mówiąc już o miastach i osiedlach warmińskich.
W czasie jednej z takich wizyt w Gdańsku, W)'dżga pmWidopodobnie
pozna! się z Heweliullzem. Możliwe, że nastąpiŁo to dotkl:adnie 6 sie!rpnia
1663 r., kiedy to otrzymał w podarku od Heweliusza jego "Seieno~
często

graphię".

Druga z wymienionych wyżej dedykacji nie jest opatrzona datą, po~
jednak Z!llajduje się na kisiążce, która wyszła z druku w 1665 r.,
Heweliusz nie mógł jej podarować przed tym rokiem. Fakt .ten świadczy
o tym, że znajomość między l(eweliuszem i Wydżgą nie była epizodyczna
i rozciągnęła się na lata.
Obecność w opisywanym volumimie, niewątpliwie zestawionym przez
samego Wydżgę, tj. przez niego samego oddanym do oprawy 11 ) prac
Heweliusza nie posiadających je~o dedykacji świadczy o tym, że biskup
warmiński nie tylko otrzymywał drukowane prace Heweliusza w darze
od autora, ale również kupowal je u kis·ięgarzy, a to z k;olei świadczy
o jego żywym zairnteresowaniu twórczością gdańskiego astmnoma.
Jest bardziej niż prawdopodobne, że zainteresowanie ruSit.ronom.icznymi pracami Heweliusza pojaJwilo się u W)'dt:i:.gi zaraz po jego p.r zybyciu do Fromborka. Nie trzeba przypom1nać, że właśnie we Fmmbo·rku
od 1512 do 1543 r ., tj. ponad 30 lat, żył i prrucowal wielki połski asti"'!llom
K o p er n i k, że właśnie tam, we FrombOII"ku, na j-ednej z baszt murów
obronnych znajdowało się jego slyrnne ohserwatoriJum, że właśnie tam,
we Fromborku, rnapisal on swoją nieśmiertelną pracę "0 Obrotach ...", że
właśnie tam, we Fromborku, w miejscowej katedirze ZJOstal on pochowany.
Po śmierci Kopernika, dla frombors~zan niepisanym prawem było
opowiadać dzieciom i wnukom o sławnym życiu i szczegó1nych pracacH
swego znakomitego ziomka. Przekazywane z pokołenia na poJcałenie d~
szlo to podanie do współczesnych Wydżdze, a za ich pośrednictwem i do
niego samego, gdy pojawi! się cm we FI'omborku. Będąc cz:l:owiekiem
wszechstronnie wyks21taloonym mógł ,naturalLnie Wyd:żJga znać Kopernika
z jego pra,c, np. "De Revolutionibus" lub z pracy G. Joa-chima Re tyk a
"De Libris Revolutionum" - abydwie te ksią~ki byly wówczas w Po·l sce dobrze znane - a w tym przypadku pobyt we Fromborku zmuszał
do wspominania wielkiego astrO!lloma o wiele częściej niż gdzie indziej.
Poznawszy Heweliusza i dostrreglszy w nim, w pewnej mierze kontynuatora prac Kopernika, Wydżga zainteresował się jego pra·c ami.
nieważ

10 ) Trudno stwierdzić jaka jest tego przyczyna, ale faktem jest, że pełna biografia Wydżgi dotychczas nie została napisana. Pewne wiadomości o jego życiu
i działalności można znaleźć w następujących pracach: Thomae Treteri De Episcopatu et Episcopis Ecclesiae Varmiensis. Cracoviae, 1685, pp. 163-172; X. K.
Niesfecki. Korona polska, t. IV, Lwów, 1743, str. 612-613; K. Wł. Wójcicki. Jan
Stefan Wydżga i jego pamiętnik, spisany podczas wojny szwedzkiej od roku 1655
do 1660. "Biblioteka warszawska", t. XLV (1852, luty), str. 205-221; to samo oddzielne wydanie. Warszawa, 1852.
11) Znajdującn się obecnie na voluminie skórzana okładka wykonana jest jak to można stwierdzić na podstawie papieru zastosowanego na jej wklejki niedługo po 1762 r. Jednak i do tego czasu volumin stanowił jedną całość, o czym
świadczą znajdujące się na książce ślady przemoczenia, obejmujące wszystkie
karty tomu z wyjątkiem nowych wklejek i okładek.
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Nie można wątpić, by znajomość z Wydżgą była obojętna Heweliuszowi. Tej miary erudyta jakim był biskup warmiński, niewątpliwie
stanowił wspaniałe towarzystwo dla astronoma podczas tych krótkich
chwil, które udało się im spędzić razem. Darując Wydżdze swoje książki,
Heweliusz niewątpliwie nie tylko okazywał biskupowi swoją uprzejmość,
ale wyrażal mu swoją szczerą wdzięczność za wszystkie te radości, jakie
prz.ynio.sła mu ta zmajorność.
Takie to, pokTótce, wywody można wywieść na podstawie dedykacji
Heweliusza odkrytych na jego książkach.
Dedykacje te są interesujące niewątpliwie i przez to, że są nieZJWykle
rzadkie. Dotychczas były znane tylko dwie książki Heweliusza - znajdujące się w z.biorach biblioteki Czartoryskich z jego własnoręcznymi
dedykacjami 12).

"> D. W i e r z b i ck i. Z.ywot t dz!a!atność Jana HeweLiusza, astronoma potsklego. Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydziały: filologiczny
i historyczno-filozoficzny, t. VII, Kraków, 1889, str. 72, 75.
B. L. Czenakal

ZSRR, Leningrad, B - 164, Uniwersitetskaja nab., 3,
Muzeum im.. M. W. Lomonosowa.
(Z

języka

rosyjskiego

przetłumaczył

Andrzej

Słowik).

TO l OWO
Spadki meteorytów na statki
Wśród

różnych niezwykłych spadków meteocytów zanotowano także
10 spadków na statki morskie. Zdarzyły się przy tym nawet przypadki zatopienia statków przez meteoryty.
A oto dwa z nich.
W żeglujący z Newcastle do San Francisco angielski trzymasztowy bark
"Eclipse" uderzył meteoryt wielkości głowy ludzkrl.ej, krt:óry przebil jedno
z drzewc omasztowania, a następnie i dno statku. Wybuchł przy tym
pożar, który co prawda udało się zagasić, ale nie powiodło się zatkanie
dziury w dnie statku. Pornimo uciążjiwej pracy przy pompach bark zatonął, a 16-osobowa załoga przez 17 dni błąkała się po oceanie w szalupach, przy czym trzech macynarzy zmarło.
Podobny przypadek spotkał angielski żaglowiec "Sagittarius", w który
uderzył o wiele większy meteoryt przebijając go na wylot i powodując
tak szybkie zatonięcie statku, iż załoga zaledwie wołała go opuścić. Tym
razem jednak obeszło się bez ofiar, ponieważ załoga :wstała po kilku
dniach wyratowana przez inny statek.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej omal nie :rostal zatopiony
przez meteoryt u pólnocno-wschodnich wybrzciy Ameryki wielki holenderski statek towarowy "Ocean". Wielki meteoryt uderzył w wodę tuż
kolo burty statku. Powstała w 'vyniku tego fala omal nie przewróciła
statku. Jednocześnie wzniósł się ku górze kłąb duszącego gazu, ktory
jednak wiatr szybko odniósł w bok.
Nie jest wykluczone, iż niektóre z tajemniczych zaginięć statków mogą
być wywołane właśnie przez meteoryty.
(Wg "Tiechnika Molodieżi", Nr l, 1964 r.)
około

A. Marks
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KALENDARZYK HISTORYCZNY
9. VI. 1884 r.

zmarł

Marian Kowalski

Polak, wybitny astronom, dyrektor obserwatorium uniwersyteckiego
w Kazaniu. Urodzony w Dobrzyniu w 1821 r., uczęszczał do gimnazjum
w Płocku. Studia wyższe odbył w Petersburgu, zarabiając lekcjami na
życie. Karierę astronomiczną rozpoczął obliczając dokładną orbitę odkrytego właśnie Neptuna. Była to praca doktorska. Mianowany zastal profesorem astronomii tamtejszego obserwatorium, którym kierowal przez
lat 30, do swej śmierci.
Na ten okres przypada jego ożywiona działalność naukowa, głównie
na polu astronomii gwiazdowej i mechaniki nieba. Podobnie jak J. K ow a l c z y k w Warszawie, podjął się Kowalski skatalogować jaśniejsze
gwiazdy pewnego pa~a nieba w liczbie 4200. Pracę tę wykonał z dużą
precyzją. Tak więc międzynarodowy katalog nieba zawiera dwie "zony
polskie" obejmujące w sumie 10 200 gwiazd.
Kowalski, badając ruchy własne gwiazd, doszedł do wniosku, że układ
Drogi Mlecznej wykazuje ruch obrotowy dokoła swego środka masy.
Wniosek ten potwierdzili astronomowie dopiero 70 lat Dóźniej. Ma on
zasadnicze znaczenie przy wszystkich badaniach ruchów własnych gwiazd.
Jako teoretyk, wprowadził Kowalski nową metodę wyznaczania orbit
gwiazd podwójnych, do dzisiaj używaną pod nazwą "metody Kowalskiego". Jak wszyscy niemal uczeni polscy w tych czasach, całe życie
strawił na obczyźnie, gdyż w kraju nie było warunków pracy.
Jan Gadomski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
G. Sitarski
Czerwiec 1964 r.

Opracował

W pierwszych dniach czerwca wieerorem widocz.na jest jeszcze nad
zachodnim horyzontem Wenus, jako jasna gwiazda okola - 3.8 wielkości. W lunecie Wenus ma postać wąskiego sierpa.
Po północy widoczny jest Saturn w gwiazdozbiorze Wodnika, a nad
ranem możemy już obserwować Marsa w gwiazdozbiorze Byka i Jowisza w gwiazdozbiorze Barana. Mer~ury jest w tym miesiącu niewidoczny.
Z wieczora mo:i:na jeszcze odnaleźć Urana w gwiazdozbiorze Lwa,
a Pluton, także w Lwie, dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy.
Neptun widoczny jest przez lunety całą noc w gwiazdozbiorze Wagi. Za
pomocą większych lunet możemy też odnaleźć dwie planetoidy: Ceres
i Pallas. Ceres przebywa na granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Wężow
nika jako gwiazdka około 7.6 wielkości; w tym miesiącu planetka znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi. Pallas, chociaż
slabsza (około 9 wielkości gwiazdowej), z.najduje się w dogodnych warunkach obserwacyjnych na granicy gwiazdozbiorów Węża i Korony
Pólnocnej.
W czerwcu zdarzą się dwa zaćmienia: częściowe zaćmienie Słońca
i całkowite zaćmienie Księżyca. Zaćmienie Słońca będzie w Polsce niewidoczne, natomiast możemy obserwować przebieg zaćmienia Księżyca,
które będzie doskonalą atrakcją na tradycyjnych zabawach w noc So-

URANIA

189

bótkową 24125 czerwca. Szczegóły dotyczące obydwu zaćmień podane są
dalej w odpowiednim dniu.
ld19h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Marsem.
2d20h Zlączenie Księżyca z Saturnem.
7<11911 Niewidoczne zlączenie Księżyca z Jowiszem.
811 Zlączenie Księżyca z dwiema planetami: o 12h z Marsem i o 2lh
z Merkurym. Na poludniowym Pacyfiku i w Poludniowej Ameryce widOC2ll1e będzie nawet zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca.
10d6h Częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Australii, w poludniowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, w pólnocnej części Antarktydy i w poludniowo-wschodniej części Oceanu Indyjskiego.
15dOh Merkury w niewidocznym złączeniu z Aldebaranem, gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Byka; o 1111 zlączenie Urana
z Księżycem.
16<1211 S.1turn nieruchomy w rektascensji.
20d1h Dolne złączenie Wenus ze Słońcem.
21<1101157"' Słońce wstępuje w znak Raka, jego długość ekliptyczna
wynosi wówczas 90°; mamy początek lata astronomicznego. Tego dnia
o 12h Ceres znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem.
23d7h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Wenus.
24/25d Calleowite zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce. Foczątek zaćmienia widoczny jest w poludniowej Ameryce, na Atlantyku. w Europie, Afryce, w poludniowo-zachodniej części Azji, na Oceanie Indyjskim
i na Antarktydzie. Koniec zaćmienia widoczny jest we wschodniej części
Ameryki Pólnocnej, w Ameryce PoŁudniorwej, w pólnocno-wschodniej
części Oceanu Spokojnego, na Atlantyku, w poludniowo-zachodniej czę
ści Europy, w Afryce i na Antarktydzie.
Momenty poszczególnych faz zaćmienia podane są na str. 183, w artykule S. Rucińskiego.

W W<•rszawie Księżyc wschodzi 24 czerwca o 20h40m, zachodzi
25 c7erwca o 41123 111 •
27d9h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
30d2h Złączenie Saturna z Księżycem. Nad ranem odnajdziemy Saturna o 3° na pólnoc od Księżyca w fazie przed ostatnią kwadrą.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europejskim (czasie letnim w Pol cc).

Odległości

bliskich planet

WENUS
Data
1964

V 31
VI 10
20
30
VII 10

od
j. a.
0.725
0.726
0.727
0.728
0.728

Słońca

mlkm
108.3
108.5
108.7
108.8
108.9

l

MARS

od Ziemi
j. a.

0.346
0.304
0.289
0.305
0.347

mlkm
51.7
45.5
43.3
45.6
51.8

od

Słońca

j. a. mlkm
1.436 214.7
1.448 216.4
1.459 218.2
1.472 220.0
1.484 221.9

l

od Ziemi
j. a.
2.323
2.309
2.291
2.271
2.247

mln km
347.3
345.2
342.6
339.5
335.9
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Czerwiec 1964 r.
Data
1964

v.

PLANETY I PLANETOIDY

2h czasu
wsch.-europ.

l

l

l

Warszawa

B
wsch.
MERKURY

a

hm

o

2 51
3 48
5 07
6 41

30

VI. 9
19
29

+13.1

+IB.O
+22.8
+24.5

l zach.

MARS
+16.5
+t8.5
+20.3
+21.7

2 57

30
VI. 9
19
29

3 26
3 56
4 26

hm

hm

3 47
3 34
3 41
4 24

18 04
18 50
20 03
2110

3 33
3 09
2 49
2 30

18
18
18
18

Widoczny rankiem w
zbiorze Byka ( + 1.6
gwiazd.).

V.20
VI. 9
29

l

30
31
34
35

gwiazdowielkości

SATURN
22 28 1-11.21 2 12 112 12
22 30
-11.1
o 55 10 55
22 29
-11.2
23 32
9 36

Widoczny w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika
(około + l
wlelk. gwiazd.).

l

a

a

h

21
VI. 10
30

m

14 56.7
14 54.8
14 53.3

o __l_w połud.
o

-14 55 1
-1447
- 14 41

hm

o

VI.

9
19
29

VII.

9

hm

hm

+25.8
+24.1
+21.8
+19.6

6 Ol
5 24
4 38
3 50

23
22
20
19

06
03
46
26

2 37
2 45

JOWISZ
3 26
+14.3
2 49
+15.2
2 17
+15 5
+16.1
142

17
17
17
16

57
32
02
35

W pierwszych dniach miesi ą ca
widoczna jeszcze wieczorem nad
zachodnim horyzontem jako jasna gwiazda około -3.8 wiellwścl.

2 54
3 02

Widoczny nad ranem w gwia zdozbiorze Barana (około -1.7 wielk.
gwiazd.).

lO 32
lO 33

URAN
112 22
11 05
+ 9.7
9 50

l

l +10.1
+ 9.9

10 35

10
o2 51
23 30

Widoczny w pierwszej połowie
nocy w gwiazdozbiorze Lwa (5.7
wielk. gwiazd.).

Iw

a

połud.

PLUTON
hm

23 34
22 15
20 54

Widoczny c a łą noc w gwi az dozbiorze Wagi (7 .7 wielk . gwiazd.).

v. 30

zach.

6 30
6 20
5 57
5 32

NEPTUN

V.

Warszawa

l wsch. l

B

/

l

WENUS

Niewidoczny.

v.

2h czasu
wsch. -europ.

PLANETOIDA l CERES
18 19.3
-2445
2 26
-25 24
18 11.1
l 38
-26 Ol
o 49
18 01.6
-26 33
23 56
17 51.8
-26 59
17 42.8
23 07
Około 7.6 wielk. gwiazd. Widoczna całą noc na granicy gwia zdozbiorów Strzelca l Wężownika.
Opozycja 21 czerwca.

l

+20 o13~0
11 13 59
+20 04.3
1114 52 l +19 51.4

h11 m
s
13 53

l

h m
19 53
18 34
17 17

Widoczny w pierwszej połowie
nocy w gwiazdozbiorze Lwa ; dostępny tylko przez wielkie teleskopy (15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 2 P ALLAS
16 13.7
+26 34
o 19
+26 35
23 28
16 05.6
+26 05
22 42
15 58.7
15 53.6
+25 07
21 58
15 50.5
+23 49
21 16
Około 9.3 wielk. gwiazd. Widoczna całą noc na granicy gwiazdozbiorów Węża l Korony Północ-

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

SŁO:N"CE

Czerwiec 1964 r.

Data

2h czasu
wsch.-europ .

r. czasu!
m

V 30 +2.6
VI 9 +LO
19 -1.1
29 -3.3
VII 9 -5.0

Data

l

o

21 Ol -20.5
2152-17.4
22 42 -13.4
2331- 8.7
o 21 - 3.5
111 + 2.1
2 04 + 7.7
3 00 +t3.1
359 +17.8
5 02 +21.4

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

hm l hm
4 42 , 2118
4 35 , 21 28
4 33 21 34
436 2134
4 45 121 29

l

hm

Gdańsk

o

hm

3

Wrocław

wsch. J zach. wsch. J zach. wsch. J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach. wsch.J zach.

4 27 +21.7
5 08 t22.9
5 50
23.4
632 +23.2
7 13,+22.4

J

Poznań

3

2h czasu
Warszawa
wsch.·europ.
a

VI l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

(l

Szczecin

hm

hm

4 38 21 02
4 31 2112
4 29 21 18
432 2118
4 41 121 13

hmhm

hm

hm

hm

hmhm l hm

4 45
4 38
4 36
440
4 48

4 20
4 11
4 09
412
4 21

2106
2118
21 24
2124
2118

4 38
4 31
4 30
4 33
4 41

20 38
20 47
20 52
20 53
20 49

20 55
21 05
21 lO
2117
, 21 06

4 23
4 16
414
4 18
4 26

20 45
20 55
2100
21 Ol
20 56

hm

430
4 23
4 22
4 25
4 33

hm

2030
20 39
20 44
20 45
20 41

hm

409
4 02
4 00
4 03
4 12

hml

2041
20 51,
20 57~
20 57
20 52

KSIĘZYC

l

Fazy
Data

2h czasu
Wa rszawa
wsch.·europ.

wsch. Jzach. l

a

hm j hm

hm

J

l

o

O 53 9 23 VI 11 6 07 +23.4
1211034
12 7 13 +23.7
l 43 1' 1147
13 8 17 +22.4
2041304
14 9 18J +19.6
2 22 14 22
15 lO 141+15.8
2 41 15 43
16 11 06 +11 .2
17 11 55 + 6.3
3 Ol il7 07
3 23 18 35
18 12 41 + 1.3
3512003
19 13 27 1- 3. 7
4 30,21 26
20 14 12 - 8.5

hm

d
Pełnia

w sch .; za ch.

3

Data l

Księżyca:

2h czasu
w sch.·europ., Warszawa

h m

"
hm

J

3

o

wsch .J zach.
hm l hm

5 2 22 35 V12lt457-12.81727 229
22 15 44 -16.7 18 35 2 48
6 24 23 30
7 40 1 23 16 32 -19.8 19 401 3 13
24 17 22 -22 . • 20 40 3 44
9 00 o 10
25 18 13 -23.5 21 35 4 23
10 191 O 40
26 19 05 -23.8 22 20 5 12
11 36 l 03
27 19 57 -23.0 22 57 6 09
12 491 l 21
14 Ol i l 39
za· 20 491• -21.1 23 25 1 7 13
29 2140 -18.2 2'S 50 8 23
15 l 01 1 55
30 22 29 -14.5 16 19 2 11
9 36

V
Ostatnia kw. VI
Nów
VI
Pierwsza kw. VI
Pełnia
VI
Ostatnia kw. VII
Odległo ś ć
Księżyca

l

od Ziemi
d

Srednlca
tarczy

h

Najm. VI 10 41
Najw. VI 23 14

h

26 11
3 13
10 7
17 l
25 3
2 23

33!4
29.4
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Częstochowa Al. POikoju 4, m. 62.
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Lódź ul. Traugutta 18, pOik. 412
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17-19.
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ROK XXXV LIPIEC-SIERPIEŃ 1964

URANIA
MIESIĘCZNIK

POL S ~ IE GO

TOWARlYSTWA

M IŁOSNIKÓW ASTRONOMil

ROK XXXV LIPIEC-SIEHPIEŃ 1984 Nr 7/8
SPIS T RESCI
Irena Semenluk torium Astrofizyczne.

Krymskie Obserwa-

Jerzy Cwirko-Godycki diowa (IV).

Astronomia ra-

Jerzy Pokrzywnicki - O przedhistorycznym spadku deszczu meteorytów na Grenlandii.
Kronika: Gwiazdy o najmniejszych jasnościach absolutnych. Czy Ziemia się
rozszerza? - Nowe ciała niebieskie, 19 ton
masy na orbicie.
Z historii astronomii: Jeszcze o kontaktach Jana Heweliusza z Janem Wydżgą.
Kronika PTMA.
To i owo: Dziwne nazwy planetoid.
Kalendarzyk historyczny: 13 lipca 1762 r.
James Bradley.

zmarł

Kalendarzyk astronomiczny.

ILUSTRACJ E NA .OKLADCE
okładki: Pętlowy wyskok
obserwowany za pomocą koronografu w Sacramento Peak Observatory.

Pterwsza strona

słonec 7 ny

Druga strona okładki: Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne: Teleskop o śred
nicy 260 cm i mieszcząca go kopuła.
okładki: Kopula l celostat
teleskopu słonecznego w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym.

Trzecia strona

wieżowego

Czwarta strona o1ctadki: Wyskok słonecz
ny typu draperii obserwowany w Sacramento Peak Observatory.

O największym w Europie obserwatorium pisze
Mgr Irena SEMENIUK;
są to również wrażenia autorki z pracy w Krymskim
Obserwatorium
Astrofizycznym.
W dalszym ciągu przeg lądu radioastronomii Mgr
Jerzy CWIRKO-GODYCK I omawia promieniowanie radiowe Slońca. Dr Jerzy POKRZYWNICKI pisze o przedhistorycznym
spadku wielkiego deszczu
meteorytów żelaznych na
Grenlandii.
Ze względu na trudności
finansowe
Towarzystwa
również w tym roku jesteśmy
zmuszeni wydać
podwójny numer wakacyjny w niezmienionej obję
tości. Aby skrócić przerwę
wakacyjną, numer wrześniowy postaramy się wydać już w polowie sierpnia.

Zarząd Główny PTMA Kr~ów, ul. Sol.sk:i.ego 30/8 tel. 5381-92 - adres
telegr. PETEEMA Kraków; konto P K O Kraków 4-9-5227. Biwro czynne codz.tennie
z wyją1lkl!em niedziel i świąt w godz. 8--15, w poniedziru:k!i i piątki do 19, w soboty od 8-12.
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IRENA SEMENlUK-Warsza w a

· KRYMSKIE OBSERWATORIUM ASTROFIZYCZNE
iedy autobus kursujący na trasie Symferopol-Obserwatorium minie wioskę o powojennej nazwie Partyzantskoje, za
którymś z kolejnych zamętów, zupełnie nieoczekiwanie, oczom
pasarera ukazują się kopuły Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. Kręta i wznosząca się wciąż w górę szosa urywa się
przed dużym, dwupiętrowym budynkiem. Jest to Gmach Głów
ny obserwatorium. Tu mieści się jego administracja i pracownie
personelu naukowego.
Obserwatorium położone jest na 70-hektarowym obszarze
jednego z płaskowzgórz znajdujących się w centralnej części
Krymu, na wysokości 560 m nad poziomem morza. Gmach
Główny, przed który zajeżdża autobus z Symferopola, stoi w pół
nocnej części płaskowzgórza. Na wschód odeń rozmieszczone są
kopuły instrumentów przeznaczonych do badań gwiazd. Poludniową część zajmują instrumenty słoneczne, zaś w części zachodniej zbudowano osiedle, które w roku 1957 otrzymało
oficjalną nazwę Naucznyj. Mieszkają w nim pracownicy obserwatorium ze swymi rodzinami.
Widok z obserwatorium we wszystkie strony świata jest bardzo malowniczy. W dali, na południu lańcuch Gór Krymskich
sięgających wysokości 1500 m, oddziela przedgórze od poludniowego wybrzeża półwyspu. Stare tatarskie nazwy szczytów górskich i pobliskich miejscowości przypominają Polalmwi poezję
Mickiewicza. Oto na wschodzi,e wznosi się najpiękniejszy bodajże i drugi co do wysokości (1525 m) szczyt Gór Krymskich,
Czatyrdag. W odległości 11 km na zachód od obserwatmium
leży Bakczysaraj dawna stolica Chanatu Krymskiego. W kierunku poludniowo-zachodnim znajduje się wykuty w skale gród
i cmentarz karaimski Czufut-Kale.
Jeszcze dwadzieścia lat temu płaskowzgórze, na którym dziś
mieści się Obserwatorium, porastała tylko krzewina. Przed Drugą Wojną Światową Obserwatorium Krymskie mieściło się bowiem w innym miejscu półwyspu, na poludniowym wybt·zeżu
Morza Czarnego, w okolicy Simeis ,na szczycie wynurzającej
się wprost z Zatoki Błękitnej góry o nazwie Koszka. Historia
obserwatorium sięga początków naszego stulecia, kiedy na
Koszoe powstaŁo małe prywatne obserwatorium miłośnicze.
W 1912 r. właściciel obserwatorium, N. A. M a l c o w przekazał je w darze Obserwatorium Pułkowskiemu, które w związku
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z perspektywami rozwoju fotometrii, postanowiło uczynic zeń
swą południową stację. W czasach przedrewolucyjnych praco-wali tutaj S. I. B i e l a w ski, zajmujący się fotometrią gwiaz.dową i G. N. N i e u j m i n dokonujący obserwacji małych
planet.
Prawdziwy rozwój obserwatorium nastąpił dopiero w latach
dwudziestych, gdy zaczęli w nim pracować W. A. A l b i c ki,
G. A. S z aj n i jego żona P. F. S z aj n. W 1925 r. ustawiono
w obserwatorium reflektor o średnicy 100 cm, wykorzystywany
do badań spektroskopowych.
Wojna przerwała rozwój obserwatorium. Personel ewakuowane do Gruzji i Azji Środkowej. Kopuły i budynki obserwatoryjne Niemcy całkowicie zniszczyli. Wywieziono do Niemiec
instrumenty znaleziono po wojnie w stanie nie nadającym się
do ich astronomicznego użytkowania.
W tych okolicznościach podjęto decyzję zbudowania nowego
obserwatorium w innym miejscu K<rymu o lepszym klimacie
obserwacyjnym, niż w Simeis. I z chwilą podjęcia tej decyzji
rozpoczęła się nowa era w historii Obserwatorium Krymskiego.
Obserwatorium w Simeis odbudowane naprędce w roku 1948
odgrywało jeszcze w pierwszych latach budowy nowego obserwatorium dużą rolę. Ale obecnie stanowi już tylko niewielką,
poludniową stacyjkę nowego Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. Jej największym instrumentem jest 30-centymetr<>wy reflektor - wspólna własność Obserwatorium Krymskiego
i moskiewiSkiego Instytutu Szt•ernberga. Mieszkająca tu dotychczas pani E. S. Brodska chroni starannie książki, które stanowiły kiedyś własność G. A. Szajna i wspomina ze wzruszeniem
pierwsze lata powojenne, kiedy w jednym z pokojów budynku
mieszkalnego mieli wspólną pracownię czterj wybitni dzisiaj
astrofizycy radzieccy J. S. Szkło w ski, S. B. P i kelner,
E. R. 1VI u s i e l i A. B. S i e w i er n y. Latem jest tutaj bardzo ładnie. Klimat i roślinność południowego stoku Gór Krymskich zbliżona jest do tropikalnej. Niedaleko kopul znajduje się
niewielki cmentarz z mogiłami astronomów, których życie było
ściśle związane z obserwatorium. Cyprysy posadzone osiem lat
t mu na mogile G . A. Szajna są już dziś wysokimi drzewami.
U podnóża góry szumi najbłękitniejsze podobno ze wszystkich
mórz świata- Morze Czarne. Niezwykły urok tego miejsca natchnął Konstantego P a u s t o w s ki e g o do napisania interesującego opowiadania "Gwiazdozbiór Gończych Psów". Ale to
wszystko należy już dzisiaj do historii.
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Rys. l. Krymskie Obserwatorium Asitrofizyczne. Na pierwszym planie
kopuła mieszcząca 40 am podwójny astrograf Zeissa, w głębi na lewo
kopuła 120 cm reflektora Zeissa.

W mku 1946 rozpoczęto budowę nowego Obserwatorium
KTymskiego w najlepszym miejscu, na jakie WJSlkaz.ywaly wyniki badań ekspedycj,i kilimatołogicz.nyeh wyslarn.ych w 1atach
1944-1945 w różne miejsca półwyspu. W roku 1949 ustawiono
pierwszy na terenie nowego obserwatorium teleskop - podwójny z.eissow&ki astrograf o średnicy obiektywów 40 cm. Potem
szły kcolejno 120-centymetrowy,
tak!ż.e zeis:sowrs ki refLektor będą
cy do roku 1959 największym
instrumentem ob&erwatorium,
50-centymetrowy
menislmwy
teleskop systemu MakJSutow:a
i wreszcie poc-zywieziona z Sime~s
zeissowska. świratłosilna
kamera o średnicy 64 cm, uży
wana do fotografowania mgła
wic galaktycznych (obecnie po
prz.eoc-óbkach służy do fotometrii
fotoelektrycznej).
Obserwat~
rium wzbogaciło się także o kilka małych 20~centymetrvorwych
telesrl wpów.

Rys. 2. Reflektor Zeissa o śred
nicy 120 am w Krymskim Obserwatorium Astl"ofizycznym.
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Równocześnie ustawiano instrumenty słoneczne. W roku 1950
ustawiono pierwszy- karonograf typu Lyota, zaś w roiku 1954
wie2lawy teleslmp słoneczny B. S. T., jeden z największych tego
typu w świecie. Część naziemna teleskopu mieści się w kopule
o wysokości 15 m. Średnica głównego zwierciadła celostatu wynosi 65 cm, zaś średnica głównego zwierciadła wklęsłego ma
40 cm i ogniskową 12 ..m.
Zbudowano wreszcie dwa radioteleskcopy do badania promieniowania radiowego Słońca pracujące na falach 1,5 m i 10 cm.

Rys. 3. Gmach

główny

Krymskiego Obserwatorium Astrod:izycz.nego.

W roku 1959 w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym
ustawiono pierwszy w ZSSR wielki nowoczesny teleskop, noszący imię Ze-Te-Sza (Zwierciadłowy Teleskop im. G. A. Szajna). Średnica zwierciadła głównego tego teleskopu, o kształcie
parabolicznym wynosi 260 cm, zaś jego ogniskowa 10 m. Kopuła, w której stoi, ma średnicę 20 m. Ze-Te-Sza został zbudowany całkowicie w ZSRR w jednej z optyczno-mechanicznych
fabryk Leningradu. Ten największy obecnie w ZSRR i jednocześnie w cał· ej Europie instrument ustąpi prawdopodobnie
w ciągu najbliższego dziesięciolecia pierwszeństwa 6-metrowemu
teleskopowi, którego budowa leży w peTspektywach rozwoju
astronomii w Związku Radzieckim. Widełkowy montaż i ażu-
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rowa konstrukcja tubusa sprawiają, ż,e Ze-Te~Sza robi wrażenie
instrumentu delika1miejszego i mniejszego, niż jest w rzeczywistości. Jest on wyposażony w rzadko jeszcze dziś spotykane
urządzenie zapewniające fotoelektryczne prowadzenie instrumentu. Automatyzacja teleskopu pozwala na ustawienie go
w żądanym położeniu przez naciśnięcie odpowiedniego guzika
w kabinie mieszczącej pulpit sterujący instrumentu. Ruch kopuły jest synchronicznie związany z ruchem teleskopu.
Rozwój Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego w swej
pierwszej fazie związany jest nierozerwalnie z nazwiskiem
zmarłego w roku 1956 pierwszego dyrektora obserwatorium
G. A. Szajna, który w tym okresie wspólnie z panią W. F.
G a z e dokonywał słynnych badań mgławic dyfuzyjnych.
W czasach dzisiejszych prace obserwatorium prowadzone są
w czterech kierunkach: fizyki gwiazd, fizyki Słońca, fizyki planet i radioastronomii. Sekcja radioastronomiczna mieści się
obecnie oddzielnie, nad brzegiem morza, w Kacywieli kolo
Simeis.
Prace z zakresu fizyki gwiazd prowadzone pod kierunkiem
obdarzonego niezwykłym uroki·em osobistym profesora W. B.
N ikon o w a dotyczą ściśle określonej grupy gwiaz,d, miano~
wicie gwiazd niestacjonarnych wszystkich typów. Bada się jednocześnie ich zmiany fotometryczne, polaryzację, widma. o~
serwatorzy współpracują ściśle z teoretykami.
W ciągu osiemnastu lat, jakie upłynęły od momentu zał~
nia, obserwatorium bardzo się rozbudowało ·i rozrosło. Obecnie
jest to największe obserwatorium astrofizyczne w Europie. Załogę złożoną z 250 pracowników, w czym 80 naukowych, przewyższa liczebnie tylko dwukrotnie większy personel Obserwatorium Pułkowskiego. W osiedlu obserwatoryjnym mieszka
około 600 osób. Wybudowano hotel, szkolę, przedszkole, przychodnię zdrowia i inne instytucje użyteczności społecznej. Osiedle będzie prawdopodobnie rozrastało się coraz bardziej wraz
z budową nowych instrumentów astronomicznych. Już w tym
roku ma być ustawiony nowy 70-centymetrowy reflektor, zaś
w planach na najbliższą przyszłość leży budowa nowoczesnego,
kompletnie zautomatyzowanego teleskopu o średnicy 120 cm.
Oba teleskopy są pr:?Jeznaczone dla fotometrii fotoelektrycznej.
W hotelu obserwatoryjnym panuje ciągły ruch, zwłaszcza latem, gdy przyjeżdżają obsę,rwatorzy z innych obserwatoriów
radzieckich o gorszym klimacie, czy też gorszym instrumentarium. Między innymi często przyjeżdża tu obserwować znany
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czytelnikom Uranii prof. N. A. Kozyriew (patrz Urania
1959 r. nr 6, str. 215) z obserwatorium w Pulkowie. Serdeczność
i gościnność gospodarzy w połącreniu z malownic~ością krajobrazu zachęca do częstych powrotów. W Krymskim Obserwatorium pracawało także w ciągu krótkich lat jego istnienia wielu
astronomów polskich.
JERZY CWIRKO-GODYCKI -

W a rsza w a

ASTRONOMIA RADIO W A (IV)

o początków XIX wieku wiedziano o Słońcu jedynie tyle,
ile informowały nas o nim obserwacje wizualne. Jedynym
wyjątkiem od tej reguły mo~ być eksperyment przeprowadzony
przez H e r s c h e l a, który postanowił mierzyć temperaturę,
umieszczając termometr w różnych obszarach słonecznego widma. Ze zdziwieniem zauważył, że słupek rtęci podnosi się w termometrze nie tylko wtedy, gdy umieszczony był w widzialnej
części widma, ale również i w tym przypadku, gdy umieszczał
go w miejscu nieoświetlonym, leżącym poza czerwoną częścią
widma. W ten sposób Herschel odkrył pod~erwone promieniowanie Słońca. Później zauważono, że widmo słoneczne obejmuje
również niewidzialny obszar poprzedzający barwę fioletową*).
Spoglądając na Słońce (przez zaciemnione szkło), odnosimy
wrażenie, jak gdyby było ono pozbawione atmosfery. Jedynie
w czasie pełnego zaćmienia, gdy Księżyc przesłania jasny dysk
(lub w koronografie), możemy zaobserwować koronę. Jasność
korony jest około milion razy mniejsza od jasności samego dysku
i dlatego w czasie codziennej obserwacji nie możemy dojrz·eć
słonecznej atmosfery. Przy samej powierzcł\ni dysku obserwuje
się cienką warstwę. jaśniejszą od korony, ale słabszą od samej
tarczy - chromosferę. Temperatura powierzchni Słońca (fotosfery) wynosi około 5000° K, natomiast temperatura chromosfery i korony jest znacznie wyższa. Temperatura korony osiąga
wartość milionów stopni.
Pierwszą obserwację radiową Słońca wykonał w 1944 roku
Re b er na fali 1.87 m. Powstaje pytanie, dlaczego Słońce zaobserwowano na falach radiowych tak późno, skoro obserwacje

D

w nadfioletowej i podczerwonej części
atmosfery Ziemi pisaliśmy w I części
artykułu. Obecnie obiega Ziemię specjalny satelita, OSO, przekazujący
obserwacje Słońca w nadfiolecie.

•) O
widma

trudnościach obserwacji
związanych z obecnością
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Drogi Mlecro.ej prowadzono już od 12-13 lat? Odpowiedź jest
niezwykle prosta. Kłopoty były natury instrumentalnej. Anteny
radioteleslmpów o dużym kącie kierunkowym (20-30°) przyjmawały znacznie więcej energii od słabo świecącej Drogi Mlecznej, niż od silnego radiowo, ale małego (0,5°) Słońca. Sytuację
ilustruje Rys. l. Dopiero zawężenie charakterystyki anteny
umożliwiło obserwacje źródeł radi·awych o małych rozmiarach.
Na tę "poprawkę" czekano 12 lat!

Rys. l.

Chociaż natężenie pl'OIIlieniowania radiowego Słońca Is (patrz dłu
gość strzałki) jest większe od natężenia promieniowania Drogi Mlecznej
to jednak ilość energii dochodzącej do odbiornika o dużym kącie kie-

Ic,

runkowym 0 jest w wypadku

Słońca dużo

mniejsza.

Słońce obserwowane na falach radiowych ma średnicę zależną od użytej do obserwacji częstości (zależy od długości fali,
na której prowadzimy pomiary). Przy częstości 3000 MHz -

rozmiar tarczy nie oclibiega od rozmiaru wizualnego. Na falach
metrowych rozmiar Słońca jest :tmacznie większy i przypomina
w kształcie koronę.
Rozmaite rozmiary Słońca obserwowane w zależności od uży
tej do obserwa-cji długości fali, wywołane są miejsoem emisji
tych fal z powierzchni Słońca. Fa1e krótsze pochodzą z głęb
szych warstw słonecznej atmosfery, dłuższe natomiast z warstw
bardziej zewnętrznych. Zjawisko to zależy od warunków wewnętrznego odbicia fal radiowych od zjonizowanych warstw
słonecznej atmosfery. Aby lepiej sprawę wyjaśnić, odwołajmy
się do przykładu naszej ·z iemskiej atmosfery.
Na wysokości 60 km nad powierzchnią Ziemi znajduje się
warstwa częściowo zjoni~owanego gazu (jonosfera), która odbija (nie przepuszcza) fale radiowe o częstości mniejszej niż
l O MHz. Gdyby zatem umieścić obserwatora poza Ziemią, nie
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mógłby on zarejestrować fal radiowych wysyłanych z powierzchni o tych właśnie częstościach. N a dajnik umieszczony
ponad jonosferą byłby natomiast dla pozaziemskiego obserwatora - dobrze "słyszalny'.
Powyższy przykład ułatwi zrozumienie sytuacji zachodzącej
na Słońcu. Fale radiowe o długości metrowej, gdyby nawet były
produkowane w gl.ębszych warstwach słonecznej atmosfery nie dotarłyby do obserwatora, gdyż odbiłyby się od zewnętrz
nych warstw zjonizowanej korony. W ten sposób dokonując obserwacji na różnych długościach fali radioastronomowie mogą
analizować kolejne warstwy słonecznej atmosfery.
Rozpatrywaliśmy dotąd ogólne rozmiary dysku słonecznego,
zależnie od obranej długości fali. Chcąc rozpatrzeć szczegóły powierzchni słonecznego dysku napotykamy na znaczne trudności
natury instrumentalnej (l część artykułu). Rozmiar Słońca jest
bowiem stosunkowo niewielki (32' - średnica wizualna) i chcąc
analizować poszczególne jego fragmenty najkorzystniej prowadzić obserwacje w czasie zaćmienia Słońca, kiedy Księżyc
odslania nam kolejne części słonecznego dysku. Rozmiary sło
necznej korony (atmosfery) wielokrotnie przewyższają średnicę
samego dysku. W czasie zaćmień obserwowano koronę w odległości 2-3 tarcz Słońca. Jednak dla radioastronoma interesującym jest nie tylko sam fakt zakrycia Słońca przez Księżyc,
ale również i ten, gdy Słońce zasłania sobtl silne radioźródło.

Rys. 2. Nałożenie kilku krzywych natężenia promieniowania radiowego tarczy Słońca.
Krzywa przerywana opisuje
w przybliżCIIliu promieniowanie .,spokojne". Na osi poziomej skala rozmiarów w minutach kątowych. Obszar czarny
odpowiada widzialnej średnicy
tarczy Słońca.

W czasie zakrycia mgławicy Krab (zjawisko zachodzi rokrocznie
11 czerwca), silnego radioźródła obserwowano wpływy zakłó
cające od korony w odległości 20 tarcz Słońca! W zależności od
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natężenia odbieranego sygnału radiowego ze Słońca rozróżnia
my promieniowanie spokojne, wzmocnione i wybuchowe. Rzadko zdarza się, aby obraz Słońca na falach radiowych można było
uznać za spokojny. Na falach centymetrowych często obserwuje
się lokalne wzrosty promieniowania i aby otrzymać średnią
wartość intensywności Słońca "spokojnego" na danej długości
fali, rejestruje się wielcYkrotnie krzywe natężenia słonecznego
dysku, aby następnie przez ich uśrednienie otrzymać przeciętną
wartość ilości przychodzącej energii.
Dokładna analiza interusywp.ości promi,e niowania radiowego
(fale cm i dcm) i miejsc na powierzchni Słońca, z których ono
pochodzi, pozwoliła zauważyć związek wzmocnionych sygnalów
z występowaniem plam słonecznych i pochodni. Na skutek obrotu Słońca wokół osi (w czaJSie 27 dni), plamy te i pola pochodniowe wędrują po powierzchni a razem z nimi wędrują również
na rejestrogramach radiowych miejsca wzmożonej aktywności.
Centra radiowe produkujące fale o długości 21 cm wykazują
silne powiązanie z polami pochodniowymi. Obserwacje na falach krótszych (3 cm) bardziej powiązane są z samymi plamami.
Obszary emitujące faLe dłuższe (88 cm) leżą w wyższych warstwach korony, ponad miejscami o wzmożonej aktywności
i wreszcie na fali 177 cm obserwujemy tzw. burze szumowe,
których pochodzenie wiąże się z niżej położonymi warstwami
aktywnymi. Schematyczną lokalizację wymienionych obszarów,
w zależności od długości fali, na której przeprowadzono obserwacje, ilustruje Rys. 3.
411crn
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Rys. 3. Schemat prorwdopodobnej struktury obszarów nad
polem pochodni P, wysyłają
cych promieniowanie radiowe
o różnych długościach fali.
K - oznacza kondensację wysyłającą fale krótsze, za gę sz
czenie kropek w prawym górnym rogu
źródło burzy
szumowej na fali l 77 cm.

Często w aktywnych obszarach Słońca (w okolicach plam),
obserwuje się tzw. rozbłyski chromosferyczne. Ich pojawianiu
się towarzyszy szybki lokalny wzrost jasności, która następnie
powoli maleje. Na falach radiowych pojawieniu się rozbłysku
towarzyszy silny wzrost promieniowania, tzw. promieniowanie
wybuchowe, przewyższające 1000-krotnie natężenie radiowe
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Słońca spokojnego. Promieniowanie to pojawia się początkowo
na falach krótkich a po pewnym czasie zaczyna występować na
falach o coraz większej długości. Radiową ilustrację rozbłysku
ilustruje Rys. 4.

li~~

Rys. 4.

Rozbłysk

rn+LI l III

obserwowany 8. III. 1947 r. na trzech

długościach

fali.

Dokładna analiza radiowa rozbłysku chromosferycznego prowadzona metodą tzw. widm dynamicznych; otrzymywanych za
pomocą anten panoramiczmych pracujących jednocześnie w szerokim zakresie częstotliwości umożliwiła postawienie hipolezy
rozwoju tego zjawiska w atmosferze Słońca. Narodzinom rozbłysku towarzyszy powstanie fal uderzeniowych, które mogą
dorrowadzić do lokalnego wzrostu temperatury rzędu 10 7 °K
i dalej wywołać reakcje jądrowe. Powstająca w związku z tym
ogromna energia zdolna jest nadać fragmentom słonecznej materii prędkości rzędu 200-1000 krn/sek i doprowadzić do ich
wyrzucenia (protuberancji) na znaczne wysokości. Na falach
radiowych obserwujemy wtedy wkrótce po pojawieniu się rozbłysku silne, krótkie wzmo~enie promieniowania (promieniowanie III typu), po którym następuje stosunkowo długotrwale
(promieniowanie V typu) WZiffiO<mienie na niższych częstoś.ciach,
a następnie, w drugiej fazie, jak gdyby powtórzenie zjawiska
radiowego w zwolnionym tempie: po wybuchu radlowym
(II typu) następuje wzmocnienie pmmieniowania (typ IV), trwające do kilku godzin.
Propagacja rozbłysku w atmosferze (koronie) Słońca odbywa
się jednocześnie w dwóch postaciach. Wybuch wyrzuca chmurę
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elektranów o wieHdej energii i obłok materii. Ruch eLektDorrów
w koronie odbywa się szybko powodując po dotarciu do Ziemi
wybuchy radiowe III typu. ·Ruch materii (często obserwowany
optycznie) odbywa się znacznie wolniej niż ruch elektronów,
jednak szybciej niż prędkość dźwięku w lmmnie. Przewyższa
jąca prędkość dźwięku w koronie poruszająca się materia
powoduje powstanie fali uderzeniowej, która poprzedza ekspandujący gaz. Ponieważ poruszająca się materia jest wysoce zjonizowanym gazem, a przez to i dobrym przewodnikiem elektryczności, w czasie swego ruchu porywa ze sobą pole magne~
tyczne grupy plam słonecznych, z których w czasie wybuchu
powstała. Z kolei pole magnetyczne ekJSpandującej materii nie
pozwala na ucieczkę elektronów o wysokiej energii znajdują
cych się poniżej w obłoku. Sytuacja nad miejscem Dozbłysku
jest więc następująca: Chmura materii kontynuuje swój ruch
zwiększając objętość, poprzedzana falą uderzeniową, a za nią
podąża, powstrzymywana przez pole magnetyczne,
porwane
z mat·e<rią, chmura elektronów o wysokiej energii. Fala uderzeniowa produkuje promieniowanie radiowe II typu, a chmura
elektronów promieniowanie IV typu. Po opuszczeniu korony
fala uderzeniowa i obłok materii rozprasza się w przestrzeni
międzyplanetarnej a chmura elektronowa emituje promienio,..
wanie radiowe jeszcze w przeciągu czasu trwającego do kilku
godzin.
Opisane wyżej zjawiska, a zwłaszcza ich ostatnia faza obserwowana od 1942 roku, znana jest jako tzw. burza szumowa.
Różni się ona od innych typów promieniowania radiowego
Słońca tym , że rejestrowana jest na falach metrowych i przejawia się ogólnym w2rostem natężenia promi·e niowania SŁońca,
na który naJkładają się krótkotrwale wybuchy. Czas trwania burzy wynosi od kilku godzin do kilku dni. Zwiększenie czułości
aparatury i jej zdolności rozdzielczej umożliwiło radioastronomom śledzenie ośrodków burz szumowych na Słońcu. Okazało
się, że lokują się one na wysokości 350 000-700 000 km nad
fotosferą i wędrują wraz z ruchem Słońca wokół osi, chociaż
nie utrzymują się dokładnie ponad plamami sŁonecznymi.
Z aktywnością słoneczną związanych jest wiele zjawisk na
Ziemi i w jej otoczeniu. Jednym z nich są wspomniane burze
1:1adiowe na falach met11owych, do innych należą: zjawisko zorzy
polarnej, pasy radiacji wokół Ziemi, burze magnetyczne i nawet pornienie kosmkzne (nie wszystkich ty~pów). W czasie sŁo
necznych rozbłysków chromosferycznych zaobserwowano na
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Ziemi wzrost natężenia promieni kosmicznych (23. II. 1956 r.
obserwowano przez 1,5 godziny po rozbłysku cząstlti o energii
20-30 X 109 e V).

Rys. 5. Promienie kosmiczne pochodzenia słonecznego (S) docierają do
Ziemi (Z). Na rysunku widoczna jest deformacja linii pola magnetycznego wywołana przez rotację Słońca.

Wydaje się wysoce prawdopodobne, re promienie kosmiczne
z korony słonecznej wzdłuż linii pola magnetycznego,
jak na Rys. 5. Gdy Ziemia znajdzie się wewnątrz takiej magnetycznej rurki, jak to miało miejsce 23. II. 1956 r., promienie
kosmiczne mają wszelką szansę ją osiągnąć.
Przedstawiona tu interpretacja różnych rodzajów promieniowania radiowego Słońca jest jednym z wielu proponowanych
modeli tego zjawiska. Szereg problemów czeka na dalsze obserwacje, szereg obserwacji na wyjaśnienia.

wędrują

Literatura:
l. Słońce, J. Mergentaler, Warszawa 1958.
2. Paris Sympozjum on Radioastronomy, Stanford, California 1959,
CZ. II.
3. Radioastronomie, J. L. S t e i n b er g, J. L e q u e u x, Paris 1960.
4. Our Sun, Donald H. M e n z e l, Harvard 1959.
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JERZY POKRZYWNICKI -

War s z a w a

O PRZEDHISTORYCZNYM SPADKU DESZCZU
METEORYTOW NA GRENLANDII
wstępie

a
krótka historia znalezienia meteorytów na GrenN landii.
Historia ta datuje
od czasru, gdy w 1721 r. Hans
się

E d g e znajdował u Eskimosów wyroby ostrzy żelaznych. POtdobne wyroby znajdował w 1772 r. również S. H e ar n e
u Eskimosów jednego z plemion nad brzegami Capper River.
Jak wynika z danych S a b i n a, który towarzyszył kapitanowi
Johnowi Rossowi w jego wyprawie z 1818 r., Eskimosi
z Cape York (Baffin Bay) na zachodnim wybrzeżu Grenlandii
używali noży z żelaza meteorytycznego, co zwróciło uwagę podróżników. Każdy z Eskimosów, którzy ich odwiedzali 10 sierpnia 1818 r. i później posiadał wyrób z ostrzem żelaznym w charakterz•e noża.
Początkowo źródło skąd .Eskimosi czerpali żelazo meteorytyczne nie było znane, chociaż tubylcy opowiadali o nim kpt.
Rossowi ofiarując mu 2 okazy wspomnianych noży. Gdy następ
nie I n g l e f i e l d wrócił ze swej wyprawy do północno-za
chodnich wybrzeży Grenlandii opowiadał, że w rękach krajowców widział narzędzia z żelaza meteorytycznego, lecz wzbraniali
się oni wskazać mu miejsce skąd czerpali materiał do ich wyrobu.
Dopiero oficer amerykańskiej marynarki (późniejszy kontradmirał) Robert E. P e ary odkrył to źródło w 1894 r. na póŁ
nocnym wybrzeżu zatoki Melville'a i we wrześniu 1897 r. przywiózł 3 bryły tego żelaza do New Yorku, gdzie umieszczone
zostały w Muzeum. Według innych źródeł 2 mniejsze okazy
przywiezione zostały przez Peary'ego już w 1894 r. Te trzy
bryły posiadają masy: 34 t., 2727 kg i 407 kg (patrz mapka
kolejno 2, 3 i 4).
Szczególnie podatną do wyrobów okazała się średnia pod
względem swej masy bryła nazwana "The Women". Przy swym
odkryciu bryła ta jak ją opisuje R. E. Peary w pracy swej
Northwards over the "Great Ice", otoczona była wałem przypominającym hałdę, złożonym z kamieni przyniesionych przez
Eskimosów i używanych przez nich do odbijania kawałków meteorytu, które następnie spłaszczali uderzeniami. Wysokość tego
wału wynosiła 5,5 do 6 m, a obwód u podstawy 54,86 m. Wielkość tego wału w związku ze słabym zaludnieniem kraju nasuwała wniosek, że ta eksploatacja meteorytu musiała sięgać czasów przedhistorycznych.
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Lecz na tym nie koniec znalezisk meteorytów żelaznych
w tej okolicy. W 1925 r. przywieziony wstał: do Kopenhagi (wykryty przez Eskimosów jeszcze w 1913 r.) czwarty okaz (Savik I)
o masie 3,5 ton (patrz nr 5 na mapie), a w 1955 r. odłam Thule
o masie 48,6 kg. Dalej, w 1961 r. znaleziono mały odłam o masie
8 kg (nr 6 na mapce)- Savik II. Wres:ocie ostatnio- w 1963 r. znaleziono wielki odłam Agpalilik o masie około 15 ton (nr l
na mapce). Wszystkie te meteoryty (z wyjątkiem Thule) zostały
zaliczone do meteorytów znanych w literaturze pod nazwą Cape
York.
INOLANOSISEN

1

łcM

Rys. l. Znaleziska meteorytów na Grenlandii

Jak wynika z pracy, którą otrzymałem ostatnio od V. Buchwalda, jeszcze w 1928 r. Knut Ras m u s e n nabył od Eskimosa na wyspie N orthhumberland okaz syderytu o masie 250 kg.
Wyspa Northhumberland leży na zachód od miejscowości Qanak, około 150 km na północny zachód od miejsca znalezienia
meteorytu Thule. Okaz nabyty mial być przyniesiony przez
Eskimosa z zatoki Melville'a.
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Powstaje pytanie, czy wszystkie wyliczone meteoryty, ogólnej masy około 56 000 kg, należały do jednego wielkiego deszczu syderytów, prawidopodobnie największego z dotychczas
znanych? Wydaje się, że tak! Może tylko meteoryt Thule nie
należy do tego deszczu, bowiem jego miejsce znalezienia leży
około 85 km na pół'nocny zachód od· zatoki Melville'a. Znamy
wprawdzie elipsy mzsiania o długiej osi przekraczającej nawet
100 km (meteoryt Saratow), aLe są to elipsy rozsiania meteorytów kamiennych; dla meteorytów żelaznych tak wielkich elips
nie znamy. Inna spraw;a, że nie można wykluczyć możliwości,
że Eskimosi przenieśli bryłę Thule z głębi lądu lub z zatoki Melville'a w nadziei sprzedania jej cud~e>Ziemcom ze statków odwiedzających wybrzeża zachodniej Grenlandii. Bryła mogła też
zostać przesunięta wskutek naturalnych ruchów lądolodu.
Wprawdzie, zdaniem niektórych badaczy, morfologia bryły
Thule wydaje się być nieco młodsza od morfologii brył z Cape
York, ale ta różnica nie wydaje się istotna, ponieważ na morfoLogtę meteorytów mają wpływ również warunki, w jakich meteoryt przebywał na powierzchni ziemi.
Za pTzypuszczeniem, że bryła
Thule należy do jednego spadku
z meteorytami Cape Y ark, przemawia fakt, że wszystkie one
należą do odmiany oktaedry tów
średni<ch (Om) i mają mniej
więcej tę samą zawartość niklu
(około 8°/o). Trudno też przypuścić, że w tej samej okolicy nastąpiły dwa oddzielne spadki
meteorrytów żelaznych tej samej
odmiany.

Rys. 2. Meteoryt Thule

Spójrzmy jeszcze raz na dołączoną mapkę rozkładu meteorytów w zatoce Melville'a. Rozkład jest bavdzo specyficzny - niezwykły dla syderytów z jednego spadku- nie je&t to bowiem
elipsa lecz trójkąt o bokach okola 12 X 18 X 15 km. Na1s uwa się
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wniosek, że znaleziska tych meteorytów nie są mleJscami ich
spadków, lecz że zostały one przesunięte z głębi lądu ruchami
lądolodu, a po jego stopieniu się osiadły na stkałach. Rozumując
w ten sposób możnaby dojść do wniosku, że spadek całej tej
grupy meteorytów na Grenlandii nastąpił dość daleko na północ
lub północny zachód od zatoki Melville'a. Na temat możliwości
wspomnianego transferu lodowcowego powinni się wypowiedzieć glacj oJogowie.
Znany meteorytyk F. C. L e o n ar d zaliczył meteoryt Thule
do jednego spadku z meteorytami Cape You:-k, natomiast Buchwald ma na ten temat pewne wątpliwości. Sprawa jest chyba
nadal nierozstrzygnięta. Buchwald wybiera się w tym roku na
Grenlandic; i może jego badania dostarczą nowych materiałów
czy nawet nowych meteorytów.
Jaki mógł być kierunek bolidu, z którego spadły wymienione
wyżej meteoryty? Jedyną na ten temat wskazówką może być
fakt, że dwie największe bryły umiejscowiły się w zatoce Melville'a na południe od lądolodu. Lot kosmolitu mógł się więc
odbywać z północy na południe lub z pólnocnego zachodu na
południowy wschód. Właśnie z tych kierunków mógł ledeć nasz
kosmolit Morasko, kosmolit Sichote-Aliński i może jeszcze inne,
które wymieniłem w swej pracy (Postępy Astronomii, X, nr 3,
str. 327).
Na zakończenie można wspomnieć, że meteoryt Agpalilik jest
na razie szóstą z kolei pod względem masy bryłą meteorytów
żelaznych (Roba West- 65-67 ton, Ahnighito (Cape York) 34 ton, Mbozi - 24-27 ton, Bacubirito - 24,5 ton oraz Kumysz
Hou-Ha- ok. 20 ton.
Literatura:
V. B u c h w a l d: The Iron Meteorite Thule, Geochim. et Cosmochim.
Acta, 1961, str. 95. Stor jernmeteorit i Kap York omradet, Saertryk af
Naturbistorisk Tidende, 1963, 3-7. Meteorit-og jemfund i Grenland., Naturens Verden, 1964, str. 33.
F. C. L e o n a r d, Meteoritics, 1955, str. 305.
J. P ok r z y w n i ck i, Buli. de la Soc. d. Amis des Sc. de Poznań,
Ser. B. Livr. XVI, 1960-1961.

KRONIKA
Gwiazdy o najmniejszych

jasnościach

absolutnych

Znajomość budowy we\I.'Tiętrznej i mechanizmu świecenia najslabszych
gwiazd jest niczwykle ważna ze względu na prawdopodobnie bardzo dużą
liczebność tego rodzaju obiektów w Galaktyce. Ze względu wlaśnie na
malą jasność badania ich są bardzo trudne i ograniczają się w praktyce
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do gwiazd w bez,pośrednim otoczeniu Słońca. Interesująco przedstawiają
się dane dla dwu z nich, które bada! K u m ar.
Jedną z nich jest gwiazda van Biesbroecka (BD + 4°4048 B). Jest to
najslabsza znana gwiazda o jasności absolutnej Mv = 18.6. Duży wskaźnik
barwy daje temperaturę około 2000°. Polożenie gwiaz,dy na diagramie
Herzsprunga-Russela wskazywać mogłoby, że jest to gwiaz,da ciągu głów
nego o malej masie. Jednak, jak wykazał KUJmar, dolna granica ciągu
głównego dla gwiazd I populacji istnieje dla mas gwiazd M. = 0.07 M0 .
Ta graniema masa odpowiada jasności absolutnej Mv = 17; stąd wynika,
że gwiazda van Biesbroecka nie może być gwiazdą ciągu głównego. Prawdopodobnie jest to kontraktująca grawitacyjnie gwiaroa, zbliżająca się
powoli do stadium czarnego karla. Niska temperatura centralna nic pozwala na rozpoczęcie reakcji termojądrowych i "zapalenie się" wodoru
w cyklu reakcji zamiany wodoru w hel. Skala czasowa okresu, w którym
zachodzić może samograwitacja jest ze względu na małą masę gwiazdy
długa, rzędu 10 9 lat.
Bardzo możliwe jednak, że rozpatrywana gwiazda jest jedną z naj<>łab
szych możliwych gwiazd ciągu głównego, tuż u jego dolnego krańca.
Drugą ciekawą gwiazdą jest wizualny układ podwójny L 726-8. Masy
składników są 0.044 i 0.035 M0, co wskazuje, iż oba są kontrahującymi
gwiazdami zbudowanymi z częściowo zdegenerowanego gazu. Typ widmowy słabszego składnika jest dM6, a jasność absolutna Mv = 15.9. Odpowiada to temperaturze 2700°. Z wielkości tych wynika promień gwiazdy, podobnie do gwia zdy van Biesbroecka, rzędu 0.1 R 0 . Skala czasowa
kontrakcji jest rzędu 2 X 10 8 lat, co jest zgodne z wiekiem gwiaz,d grupy
Hyad, do której należy L 726-8.
Z porównania obu przytoczonych tu gwia:~~d wynikać może, że gwiazda
van Biesbroecka, będąc słabszą i bardziej czerwoną od L 726-8, ma od
niej mniejszą masę rzędu 0.01 M (.) lub też przy równych masach jest od
niej o wiele starsza. W tej chwili nie można rozstrzygnąć tych ewentualności.

Prawdopodobnie więc najsłabsze absolutnie, silnie czerwone gwiazdy
bardzo małe masy, zbudowane są z częściowo zdegenerowanego
gazu i znajdują się w stadium kontrakcji grawitacyjnej.
(Wg The Observatory, tom 84, nr 938, str. 18).
mają

Slawomir

Czy Ziemia

się

Ruciński

rozszerza?

W czechosłowackim miesięczniku tłise Hvezd (nr 5/1964) zamieszczona
jest ciekawa notatka poruszająca zagadnienie rozszerzania się Ziemi.
Według materiałów zgromadzonych przez prof. L. E g v e d promień
Ziemi powiększa się w ciągu roku o wielkość 0,5 do 1,0 mm. Charakterystyczne jest, że zastosowanie współczynnika rozszerzania wszechświata
wg teorii H u b b l e ' a - 100 km/sek/megaparsek -dla promienia Ziemi,
da roczny jego wzrost o 0,66 mm, co jest w dużej zgodności z danymi
uzyskanymi przez Egveda. Problem, czy rozszerzanie się Ziemi ma zwią
zek z teorią rozszerzającego się wszechświata jest więc zupełnie otwarty*).
A. Slowik

*) Omówienie calości zagadnień związanych z powiększaniem się rozmiarów Ziemi znajdą czytelnicy w książce W. B. N ej m a n a "Razszirjajuszczajasja Ziemla", Moskwa 1962 r.
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niebieskie. 19 ton masy na orbicie

W pierwszym kwartale 1964 r. wprowadzono na orbity okołoziemskie
niewiele, bo tylko 10 satelitów. Wydaje się, że zarówno ZSRR jak i USA
koncentrują obecnie swe wysiłki nad realizacją lotu człowieka na Księ
życ i problem satelitów traktują raczej drugoplanowo.
Amerykanie pracują nad projektem Apollo, który przewiduje wyprawę trzech astronautów na Księżyc oraz ich powrót po dwóch tygodniach na Ziemię. Wskazuje na to już piąta próba z rakietą Saturn.
Właściwy start ku Księżycowi ma się odbyć z orbity parkingowej, na
której mają być złączone w jedną calość 3 stopnie rakiety. W ten sposób
wystarczy na orbicie parkingowej polowa tej ilości paliwa, jaka byłaby
potrzebna przy bezpośrednim starcie z Ziemi. Budżet tej wyprawy do
1970 r . ma wynieść 30-10 miliardów dolarów.
W dniu 29. I. br. zrobiono pierwszy konkretny krok. Odpalona została
rakieta Saturn V, o masie 562 ton, wysoka na 50 metrów. Jej drugi człon
o masie 19 ton (w tym około 6 ton piasku jako balastu) wszedł pomyślnie
na orbitę o perigeum 260 km i apogeum 751 km. 19 ton masy na orbicie,
to nowy rekord, przewyższający osiągnięcia Wostoków (około 5 ton). Odpowiada to sumie mas pierwszych 34 satelitów z okresu pierwszych trzech
lat astronautyki stosowanej. Odstrzał Saturna V dal najkorzystniejszy
z dotychczasowych (amerykańskich) stosunek masy użytecznej do masy
startowej, wyrażający się liczbą l : 33. Dla pokonania trudności transportowych poszczególnych siopni rakiety z fabryki na pole transportowe
zastosowano balon sterowany typu Zeppelin.
Satelita Relay II z dnia 21. L br., o perigeum 2090 km i apogeum
7400 km może być traktowany jako ósmy z kolei wieczny satelita, którynie zaczepiając o atmosferę ziemską - ma na zawsze pozostać na orbicie.
Ciekawą służbę spełniają satelity radzieckie Elektron I i II, wystrzelone za pomocą jednej dużej rakiety w dniu 30. L br. Ich perigea wynoszą odpowiednio 406 i 460 km, apogea zaś 7100 i 68200 km. Elektrony
badają równocześnie wszystkie pasy Van Allena, co ma wobec ich niestalości w czasie specjalne znaczenie naukowe.
Wśród 10 satelitów pierwszego kwavtału 1964 r . znalazły się 3 Kosmosy
(25, 26 i 27) radzieckie oraz 2 tajne satelity amerykańskie.
Wreszcie należy wspomnieć o biernym satelicie telekomunikacyjnym
Echo II z dnia 25. L 1964 r., który pozwolił nawiązać 28 razy łączność
między radioobserwatoriami w Jodrell Bank i Ziemienkach.
J. Gadomski

Z HISTORII ASTRONOMII
Jeszcze o kontaktach Jana Heweliusza z Janem

Wydżgą,

W bardzo ciekawym artykule W. L. C z e n ak a l a z Leningradu pt.
"Jan Heweliusz i Jan Wydżga" (Urania, 1964, nr 6, str. 184-187) czytamy: "W żadnym z opublikowanych dotychczas życiorysów wielkiego
polskiego astronoma nie ma wzmianki o tym, że byl on dobrym znajomym Wydżgi oraz, że nawzajem glęboko się oni poważali i wzajemnie
cenili". Jest to mała nieścisłość, ponieważ już w XIX w. znany byl fakt,
iż

Jan Stefan

Wydżga był

znajomym Jana Heweliusza i

że

oby-
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dwaj uczeni byli w bliskim lronta:kcie. Krótką wzmiankę na ten temat
zamieścił D. W i er z b i ck i w pracy pt. "żywot i dzialalność Jana Heweliusza astronoma. polskiego" (Kraków 1888), a wspomina o tym również J. U l a n o w i c z w notatce pt. "Listy J. Heweliusza" (Urania, 1958,
nr 7, str. 220-221). która opracowana została na podstawie Sprawozdania
Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Polskiej Akademii

Umiejętności

z 1911 r.
Wierzbicki w pracy swej opisuje losy zbioru listów Heweliusza (str.
49-50) *), który został przez niego samego chronologicznie uporządko
wany. Zbiór ten składa się z kopii listów pisanych przez astronoma gdań
skiego oraz z listów otL·zymywanych przez niego od róŻII1ych osób, a tworzy siedemnaście tomów in folio (w tym cZJtery tomy samych obserwacji) .
Korespondencję tę od jednego z portOIIIlków Heweliusza zakupił w 1725 r.
geograf francuski J. D e l i s l e, po śmierci którego zbiór dostał się do
francuskiego Ministerstwa Marynarki, stamtąd zaś do biblioteki Obserwatorium Astronomicznego w Paryżu. Z czasem tomy I-IV, IX-XV
i część tomu XVI znalazły się w Bibliotece Narodowej w Paryżu, a 66 listów w bibliotece Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w LondYI!1ie (z całego zbio·ru liczącego 2700 listów drukiem ogłoszono zaledwie
92 listy). W 1875 r . L. C. B e z i o t opublikował rozprawę pt. "La vie et
les travaux de Jer1n Hevelius" (Bulletino di Bibliografia etc., t. VIII, str.
650-658), w której podaje spis osób, do których lub od których listy
znajdują się w tym zbiorze i wśród wielu nazwisk odnajdujemy tam
również nazwisko J. S. Wydżgi.
Oczywiście sprostowanie tej nieścisłości nie oznacza wcale, że artykuł
Czenakala przestaje być interesujący. Autor na podstawie dwóch dedykacji Heweliusza ,a więc więcej niż skromnego materiału, doszedł do
ciekawych wniosków. Winno to być zachętą dla naszych historyków do
przestudiowania bogatej korespondencji gdańskiego astronoma, co pozwoliłoby lepiej poznać charakter jego znajomości z Wydżgą oraz z innymi wybitnymi osobistościami, a tYJm samym ro•zszerzyłoby nasze wiadomości z dziejów myśli naukowej w Polsce w XVII w.
Obok Wydżgi w spisie Beziort'a znajdują się między innymi następu
jące nazwiska: Michał Działyński, Maciej Głoskawski (matematyk i poeta), Edmund H a l l e y (wybitny astronom angielski), Adam
Adamandy Koc h a ń ski (matematyk króla Jana IIJ), Jan Amos K om e n ski (pedagog i reformator szkolnictwa), Gottfricd Wilhelm L e i bn i z (filozof i matematyk niemiecki), Stanisław L u b i e n i e c k i (astronom i minister aria!'i.ski), Stanisław L u b o m i r ski (autor kilku dziel
naukowych), L u d w i k IV (król francuski), Stanisław M o r s z ty n
(poeta), Stanisław N i e w i e s ki (lekarz i matematyk), Piotr des
Noyers (sekretarz królowej Mari,i Ludwiki), Paweł Orschows ki, Stanisław S a r n o w ski (biskup kujawski), Grzegm·z S kro d z ki,
Jan III S o b i e ski, Stanisław S o l ski (matematyk) i Michał W iś n i o w i e c ki (król polski).
Stanislaw R. Brzostkiewicz
Dąbrowa

Górnicza

*) Korzystam z osobnego odbicia z VII tomu Pamiętnika Wydziolów

Filologicznego i Historyczno-filozoficznego Akademii

tego paginacja stron jest inna
się W. L. Czenakal.

aniżeli

Umiejętności

w egzemplarzu, na który

i dla-

powołuje
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KRONIKA PTMA
Nowy

Zarząd Główny

PTMA

Dnia 27 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego
PTMA wybranego na krakowskim Zjeździe Delegatów PTMA. Na posiedzeniu prowadzonym przez prezesa PTMA dr Józefa Sałabuna, Zarząd
ukonstytuował się następująco: dwaj wiceprezesi mgr inż. E. Szcligiewicz i dr L. Zajdlcr, sekretarz - M. Mazur, skaTbnik - dr Z. Banaszewski, przew. Głównej Komisji Naukowej - prof. dr J. Mergentalcr, redaktor Uranii - doc. A. Wróblewski. W posiedzeniu wziął udział przew.
Gl. Komisji Rewizyjnej - mgr R. Woynarski.
Pięciolecie Oddziału

PTMA w

Białej

Podlaskicj

W ramach obchodów 20-lecia Folski Ludowej, Zarząd Oddziału PTMA
w Białej Podlaskicj zorganizował w dniu 24. III br. w sali Powiatowego
Domu Kultury wieczór poświęcony pięcioleciu tutejszego Oddziału. Na
program wieczoru prowadzonego przez prezesa Oddziału prof. Tadeusza
Kar c z m ark a złożyło się:
l. Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 1959~1964, przedstawione przez Piotra B i a l o u s a.
2. Prelekcja prof. Franciszka Z d a n o w ski c g o "Znaczenie astronomii".

Zastępca prezesa
Oddziału. Przy stole

Rys. l.
ści

Piotr Bialous składa sprawozdanie z działalno
siedzą: prof. F. Zdanawski (z lewej) i prof.
T. Karczmarek.
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3. Pokaz filmu "Jedną nogą na Księżycu".
4. Wystawa książki, plansz i fOltografii astronomicznych.
Należy dodać, że bialski Oddzial PTMA prowadzi szeroką działalność
oświatową w celu popularyzacji wiedzy astronomicznej i astronautycznej
na terenie miasta i powiatu. Na przykład w 1963 r. wygloszono 25 odczytów i przeprowadzono 46 pokazów nieba przez teleskop. Prelegentami
byli: prof. F. Zdanowski, prof. T. Karczmarek i P. Białous. Pokazy nieba
prowadził P. Bialous.
Akcją odczytów i pokazów nieba objęto 26 miejscowości. Duże powO>dzenie ma również gablotka zainstalowana przed kilku laty w centrum
miasta dzięki staraniom <'Złonka Zarządu P. Białousa, który opiekuje się
nią do chwili obecnej. W gablotce tej są zamieszczane wykresy planetarne, plansze, fotografie astronomiczne, komunikaty i ogłoszenia . Oddział bialski PTMA współpracuje z Tow. Wiedzy Powszechnej, Powiatowym Domem Kultury i Biblioteką Powiatową.

Tadeusz Karczmarek
Oddział

PTMA w

Dąbrowie

Górniczej

Dąbrowski
Oddział PTMA,
liczący obecnie 25 członków,
powstal
w grudniu 1962 r. z inicjatywy kilku członków Oddziału Katowickiego
PTMA. Nowy oddział wykazał się już w pierwszym roku istnienia dużą
żywotnością i inicjatywą.
Dzięki uprzejmości Kierownika Referatu Kultury P. M. R. N. w Dą
browie Górniczej, o b. Wł. Star oś c i ak a oraz Dyrekcji Palacu Kultury
Zagłębia, Oddzi-'lł może korzystać z bardzo przyjemnej sali konferencyjnej Pałacu Kultury dla wygłaszania odczytów i organizowania pokazów
nieba.
W pierwszym roku pracy Zarząd Oddziału zorg::tnizowal 13 imprez
o charakterze popularnO>-naukowym, w tym 6 odczytów publicznych,
astronomiczną "Zgaduj-Zgadulę" oraz wycieczkę do planetarium w Chorzowie, w której wzięło udzial przeszlo 50 osób.
Dużym urozmaiceniem organizowanych wieczorów
astvonomicznych
było demonstrowanie elektrycznej mapy nieba, pozwalającej rozświetlać
oddzielnie dowolny z umieszczonych na niej gwiazdozbiorów. Przyrząd
ten, jak również ruchomy model układu planetarnego są dzielero prezesa
Oddziału, Wacława Szymańskiego.
Swobodny, towarzyski nastrój panujący na wieczorkach astronomicznych sprawia, że uczestnicy ich nie tylko uzupełniają i pogłębiają swoje
wiadomości z dziedziny astronomii, lecz również bardzo przyjemnie spędzają wieczór, czego dowodem licmy udział członków.
.
W sklad nowoobranego zarządu Oddziału na rok 1964 weszli: Wacław
S z y m a ń ski - prezes, dr Jan S c r w i n - wiceprezes, Zofia P i as k o w ska - sekretarz, Jan Bry l ski - zastępca sekretarza, Mieczysław Rów n i ak ·- skarbnik oraz prof. Wacław B ar g i e l czł o nek
zarządu do spraw młodzieży. W sklad Komisji Rewizyjnej weszli: Antoni Rom a ń ski (przewodniczący), Józefa W l o s ze z o w ska i Jerzy
W i e c z orek (członkowie) oraz Stanisław Brzost ki e w i c z (zastępca członka).

W 1964 r. Zarząd Oddziału zamierza obok trady,c yjnych jurż wiccznrów
astronomicznych organizować systematyc:z,ne pokazy nieba.

Jan BryZski
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TO I OWO
Dziw ne nazwy planetoid
Kiedy półtora wieku temu astronomowie zaczęli odkrywać planetoidy,
nadawali im najpierw nazwy czerpane z mitologii. Kiedy zabrakło bogów i herosów starożytnych, sięgnięto do nazw pochodzących od miejscowości zmanych w starożytności, jak planetoida 20 Massilia (od starej nazwy Marsylii) i planetoida 25 - Phocaea (od miasta jońskiego).
Nie sądźmy jednak, że jakiś związek ze starożytnością mają nazwy takich planetoid jak 1483 - Hakoila, czy 1505 - Korunna. Pierwsza z tych
nazw - to po prostu nazwisko fizyka fińskiego J. H ak o i l i, który byl
asystentem Y. V a i s a l a, odkrywcy tej planetoidy. Korunna natomiast
jest to wędrowne plemię Buszmenów z pustyni Kalahari. Czy jest jakiś
związek pomiędzy wędrówką tych Buszmenów a wędrówką planetoidy
po niebie?
Nie dziwmy się nazwom planetoid, pochodzącym od sympatii ich odkrywców. Szczególnie hojny w tym względzie by l prof. Kop f f; odkryte przez niego trzy :pl anetoidy noszą nazwy: 52 G - Sch iela, 607 Jenny, 616 - Elly. Natomiast planetoidy 1486 - Marilyn nie ma nic
wspólnego ze zmarłą tragicznie Marilyn Monroe; planetoida ta nosi tę
nazwę na cześć córki dr H er g e t a w Cincinnati. Jest wres2lcie kilka
planetoid noszących nazwiska żyjących jeszcze uczonych: 1123 - Shapleya (na cześć dr H. S h a p l e y a z Harvard) i 1299 - Mortona (na
cześć dr G. M ort o n a z Oxfordu). Nasz rodak Z a m e n h o I, twórca
Esperanto, znajduje się w katalogu planetoid pod numerem 1462. Są
wreszcie aż dwie planetoidy nazwane na cześć małżonki byłego dyktatora Argentyny, P er o n a: 1588 Descamizada i 1589 Fanatica.
Drugiej nazwy nie trzebn chyba tłumaczyć, pierwsza oznacza dosłownie
"nagą kobietę" symbol argentyńskich zwią;>.-ków zawodowych, narzucony im przez chytrego demagoga. Evita Peron nazywana była w kraju
"Pierwsza Descamizada" - w czym nie należy się doszukiwać złośli
wości (mimo, że kiedyś powwała do dość swobodnych zdjęć).
Przy tym dziwnym zestawieniu nasuwa się oczywiście pytanie: Czy
można kupić sobie miejsce wśród gv,r:iazd i wstawić swoje nazwisko do
katalogu plnnetoid, nie będąc odkrywcą ani małżonką dyktatora? Można
w odpowiedzi sięgnąć po przykład do ubiegłego stulecia, kiedy P a l i s a
z Wiednia po odkryciu planetoidy 250 ogłosił ,że sprzeda prawo do nadania jej nazwy w zamian za potrzebne mu do ekspedycji naukowej
fundusze. Znalazł siG chętny, baron Albert Rot h s c h i l d, który nazwal planetoidę Bettiną na cześć swojej małżonki (czy tak bardzo ją kochał, czy też pragnął ją widzieć szybko w pobliżu tej planetoidy?)
Pomyłki zdarzają się również w świecie planetoid. Przykładem niech
będzie historia nadania nazw planetoidzie 1127, odkrytej przez Ar e n d a
i planetoidzie 1145, odkrytej przez D e p ort e' a w pewnym obserwatorium belgijskim. Pierwszy z nich chciał w odkrytej przez siebie planetoidzie uwiecznić swą rodzinną wieś Robelmonte, drugi zaś - swą
żonę Mimi. Wskutek pomyłki stało się odwrotnie i już na zawsze planetoida 1127 będzie nosiła nazwę Mimi, a 1145 - Robelmonte. Nazw
planetoid nie zmienia się. Inaczej planetoida 830 Petropolitana zmieniłaby już dwukrotnie swą nazwę, pochodzącą od Petersburga.
Wyjątkową
skromność
okazał niemiecki
astronom G. S tra ck e
(1887-1943), który zabronił nadawania planetoidom swego nazwiska. Po
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jego śmierci K. R e i n m u t h odkrył osiem kolejnych planetoid od 1227
do 1234, którym nadal nazwy: Geranium, Scabosia, Tilia, Riceia, Auricula,
Cortusa, Kobresia i Elyna. Ich początkowe litery tworzą nazwisko Strackego.
Wiadomo chyba powszechnie, że nie tylko ludzie i twory mitologiczne
uzyskały prawo do nadawania planetoidom swych naz.wisk. Są także
planetoidy noszące nazwy roślin (1056 Azalea, 1220 Crocus), miast (397
Vienna), krajów (1554 Yugoslavia, 460 Scania) i ptaków 714 Ulula). Pla-,
netoida 1625 nosi nazwę NORC - inicjały maszyny liczącej "Naval Ordnance Research Calculator" z Dahlgren, za pomocą której obliczono orbity szeregu planetoid. Następna planetoida 1626 Sadeya ma nazwę zło
żoną z inicjałów Sociedad Astronornica de Espana y Arnerica.
Według niektórych oszacowań jest jeszcze kilkadziesiąt tysięcy planetoid. Pomyslowość odkrywców może więc dopiero w przyszłości znaleźć
ujście w nazewnictwie.
(Wg New Scientist, 21, nr 377 (1964).
B. Kuchowicz

KALENDARZYK HISTORYCZNY
13 lipca 1762 r.

zmarł

James Bradley

Jednym z najwybitniejszych astronomów XVIII w. byl James B radl e y (1692-1762), trzeci z kolei dyrektor obserwatorium w Greenwich.
Bradley studiowal teologię i został nawet proboszczem, a do zajmowania
siG astr onomi ą nakł onił go około 1715 r. wuj James P o u n d. Zainteresowanie to wkrótce przemieniło się w poważne studia naukowe, w rezultacie których Bradley w 1721 r. zostaje profesorem astronomii w Oxfordzie, a po śmierci Edmunda H a 11 e y' a w 1742 r. obejmuje kierownictwo obserwatorium w Greenwich. W 1761 r. na skutek choroby zmuszony byl opuścić LO!lldyn i zamieszkać na prowincji (w Chalfordzie),
gdzie zmarł w wieku 70 lat.
·
W latach 1725--1727 Bradley systematycznie obserwował gwiazdę y
Draconis, a celem tych obserwacji było odkrycie paralaks heliocentrycznych gwiazd. Na podstawie licznych pomiarów pozycji tej gwiazdy
stwierdził w 1727 r., iż wykazuje ona roczne przesunięcia, które jednak
różnią się od przesunięć paralaktycznych. O odkryciu tym powiadomi!
Halley'a w 1728 r. w rozprawie pt. "An account of a new discavered
motion of the fixed stars". W pracy tej podal właściwe wyjaśnienie odkryt ego przez siebie zjawiska, któremu dal nazwę "aberracji światła".
Stwierdził mianowicie, że jest to złudzenie optyczne, wynikające ze skombinowania ruchu Ziemi i ruchu światła. W opublikowanej zaś w 1748 r.
rozprawie pt. "On the apparent motion of the fixed stars'' oglosil, iż oś
ziemska wykonuje drobne wahania w okresie 18 lat i 219 dni. Zjawisko
to nazwa! "nutacją", a wywołane ono jest przyciąganiem Księżyca.
Anegdota mówi, że Bradley początkowo nie umiał wyjaśnić rocznych
przesunięć y Draconis. Dopiero podczas przejażdżki łodzią żaglowfl po
Tamizie zauważy!, iż przy każdej :MTI.ianie kierunku ruchu łodzi chorą
giewka na maszcie zmieniała częściowo swoje położenie i to pomimo
tego, że wiatr wiał stale w tą samą stronę. Ten prosty faM naprowadzi!
go na prawdziwe wytłumaczenie odkrytego zjawiska, które miało dO!lliosle znaczenie dla teorii heliocentrycznej (było pierwszym fizycznym
sprawdzianem ruchu Ziemi wokół Słońca).
St. Brzostkiewicz
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski
Lipiec 1964 r.

W tym miesiącu widoczne są na niebie wszystkie planety (oczywiście
nie jednocześnie). Merkurego odnajdziemy wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem; jasność planety maleje i zmienia się w ciągu miesiąca od -1.5 do + 0.5 wielkości gwiazdowej. Wenus pięknie błyszczy
nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna. W drugiej polowie
nocy widoczny jest .Jowisz na granicy gwiazdozbiorów Barana i Byka
oraz Mars w gwiazdo:~Jbiorze Byka. Saturna możemy obserwOIWać prawie
całą noc z gwiazdozbiorze Wodnika.
Wymienione planety łatwo odnajdziemy na niebie gołym okiem, natomiast dla odszukania powstałych planet musimy już użyć lunety. Uran
widoczny jest wiecwrem w gwiazdozbiorze Lwa, a Neptun prawie całą
noc w gwiazdozbiorze Wagi. Pluton dostępny jest jeszcze wieczorem
w Lwie, ale tylko przez wielkie teleskopy.
Ponadto przez większe lunety możemy także obserwować dwie planetoidy: Ceres na granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Wężownika (około
7.7 wielkości gwiazdowych) i nieco słabszą Fallas (około 9.5 wielkości),
ale w dogodniejszych warunkach obserwacyjnych w gwiazdozbiorze
Węża. Za pomocą lunety możemy też obserwować nad ranem ruchy czterech galileuszowych księżyców Jowisza; dokładne momenty ciekawszych
zjawisk w ich układzie podane są w odpowiednim dniu.
Id2Qh Zlączenie Marsa z Aldebaran,em, gwiaL'ldą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Byka. Dwie czerwone gwiazdy widoczne nad ranem
w gwiazdozbiorze Byka w odległości około 6° od siebie, to właśnie Mars
i Aldebaran (gwiazda jest nieoo jaśniejsza od Marsa).
5<1 O 14h niewidoczne zlączenie Księżyca z Jowiszem, w tym samym
czasie Ziemia znajdzie się w pukcie odsłonecznym na swej orbicie,
w odJleglości okola 152 milionów km od Słońca. O 20h Merkury w złą
czeniu z Polluksem, jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze
Bliźniąt. Wieczorem możemy próbować odnaleźć nad zachodnim horyzontem Kastora, Polluksa i Merkurego położonych prawie na j ednej
linii w jednakowych odległościach od siebie; najniżej i najjaśniej świeci
Merkury.
7d Niewidoczne zlączenie Księżyca o Sh z Marsem i o 19h z Wenus.
9d Częściowe zaćmienie Słońca niewidoczne w Polsce. Zaćmienie widoczne w północno-wschodniej części Azji, na Oceanie Lodowatym
i w północnej części Ameryki Północnej.
10d14h Bliskie 7.łączenie Merkurego z Księżycem. Zakrycie Merkurego
przez tarczę Księżyca widOCZIIle będzie w Ameryce Pólnocnej, w pólnocnej
Europie i w Azji.
16dlh55m Obserwujemy koniec przejścia l księżyca Jowisza na tle
tarczy planety.
·
18d O 6hzlączenie Neptuna z Księżycem, o 7h Fallas nieruchoma w rektascensji, o 911 niewidoczne zlączenie Wenus z Marsem.
19d 11125m Obserwujemy początek przejścia 3 księżyca Jowisza na tle
tarczy plantey: koniec zjawiska nastąpi o 3h2Sm.
22<122h Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 120°.
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23<1 Nad ranem obserwujemy początek przejścia l księżyca na tle tarczy Jowisza. Księżyc l rozpocznie swoje przejście o lh44m; jego cień
widoczny na tarczy planety od Oh28lll opuszcza ją o 2h36m.
24<1 O lh5nt będziemy świadkami końca zakrycia l księżyca Jowisza
przez tarczę planety.
26d Tego dnia Wenus osiąga maksimum swego blasku jako Gwiazda
Poranna (- 4.2 wielkości gwiazdowej); w lunecie Wenus ma postać si&pa. Tego ranka na tarczy Jowisza dostrzegamy plamkę cienia jego 3 księ
życa; cień ten widoczny jest do 2h26m.
27<1 O 4h bliskie zlączenie Merkurego z Regulusem, gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa, o 5h Saturn w niewidocznym zlączeniu
z Księżycem, a o 23h Neptun nieruchomy w rektascensji.
30d W pobliżu Jowisza widzimy jego 2 księżyc, który zbliża się do
brzegu tarczy planety i kryje się za nią o lhlm. Jednocześnie z drugiej
strony do brzegu tarczy :z.bliża się księżyc l, którego cień pojawia się na
tarczy planety o 21121111. Koniec zakrycia 2 księżyca nastąpi o 3h24m,
a początek przejścia l księżyca o 3h40m, 22<1221135m, 25dl9h25m.
Sierpień

1964 r.

W pierwszych dniach miesiąca możemy jes:z.cze próbować odnaleźć
Merkurego, wieczorem nisko nad zachodnim horyzontem. Wenus świeci
pięknym blaskiem nad wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna.
Jowisza możemy obserwować w drugiej polowie nocy jako jasną gwiazdę na granicy gwiazdozbiorów Byka i Barana, a Marsa odnajdziemy nad
ranem jako czerwoną gwiazdę w gwia:z.dozbiorze Bliźniąt. Saturn widoczny jest prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika.
Neptuna możemy odszukać przez lunetę wieczorem w gwiazdozbiorze
Wagi. Uran i Pluton przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są już
niewid oczne.
Przez większe lunety możemy także obserwować dwie planetoidy:
Fallas na granicy gwiazdozbiorów Węża i Herkulesa oraz Westę w gwiazdozbiorze Wodnika. Pallas i Westa należą do czterech najwcześniej
odkrytych i jednocześnie rozmiarami największych planetoid; obie zostały odkryte przez niemieckiego astronoma Olbersa (Pallas w 1802 r.,
a Westa w 1807 r.).
2d5h Złączenie Jowisza z Księżycem. Rankiem nad poludniowo-wschodnim horyzontem widoczny jest Księżyc bliski ostatniej kwadry, a w odległości 2° ponad nim świeci Jowisz.
4<1 O 16h niewidoczne zlączenie Merkurego z Uranem, a o 18h złączenie
Wenus z Księżycem.
5<1 O lh nac;tąpi bliskie zlączenie Marsa z Księżycem. Zakrycie Marsa
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w poludniowo-wschodniej Azji,
we wschodniej Indii, w Australii i na Oceanie Spokojnym. U nas odnajdziemy Marsa nad ranem blisko górnego rogu wąskiego sierpa Księżyca.
Tego wieczora mamy także dość dobre warunki obserwacji Merkurego,
który o 2111 osiąga największe wschodnie odchylenie od Słońca (kąt tego
odchylenia wynosi 27°).
5161l Obserwujemy przebieg zakrycia i zaćmienia dwóch księżyców
Jowisza. O 23h57m księżyc 3 skryje się za brzegiem tarczy planety, natomiast o Oh57tn księżyc 2 .z.niknie nagle w cieniu planety w odległości
równej prawie średnicy tarczy od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę
odwracającą). O 1h57m nastąpi koniec zakrycia księżyca 3, a o 3h20m
księżyc 2 pojawi się nagle z cienia planety tuż kolo lewego brzegu jej
tarczy; zakrycie księżyca 2 przez tarcze planety nastąpi o 3h39m.
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6/7lilh25m Foczątek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc ten Zil'liknie
nagle w cieniu planety w odległości równej prawie polowie średnicy
tarczy od jej lewego brzegu (w lunecie odwracającej).
7/ Bd Obserwujemy wędrówkę dwóch księżyców Jowisza na tle tarczy
planety. Po wschodzie Jowisza dostrzegamy na tarczy planety plamkę
cienia jego księżyca l. Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy Jowisza i jest
niewidoczny, na tomiast kJSiężyc l zbliża się do brzegu twczy i roe.poCZY1!1a swoje przejście o Oh4m. Teraz w pobliżu widzimy tylko dwa jego
księżyce (3 i 4), ale o Oh32nl księżyc 2 kończy przejście i ukazuje się ponownie. O Oh52lH cień księżyca l opuszcza tarczę planety, a o 21112m sam
księżyc l ukazuje się po ukończeniu przejścia na tle tarczy planety.
9<1 Księżyc w niewidocznym złączeniu kolejno z dwiema planetami:
o lOh z Uranem i o 16h z Merkurym.
12<1 Promieniują Perseidy. Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze
Perseusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, dekl. + 58°. W tym roku mamy
wyjątkowo dobre warunki obserwacji meteorów z tego roju; możemy
zaobserwować nawet do 50 meteorów w ciągu godziny.
12/ 13<1 Obserwujemy przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc
ten zarówno zniknie nagle jak i pojawi się w pewnej odległości od lewego brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą). Foczątek
zaćmienia nastąpi o 22112om, koniec o Qh3Qul.
14<11411 Księżyc w niewidocznym złączeniu z Neptunem.
14/ 1511 Na tarczy Jowisza śledzimy wędrówkę cieni dwóch jego księ
życów. Po wschodzie Jowisza dostrzegamy na tarczy planety plamkę cienia 2 księżyca, widoczną do Oh23m. Natomiast o Qh37m pojawia się na
tarczy cień l księżyca. W tym czasie k!siężyc 2 dociera do brzegu tarczy
planety i rozpoczyna swoje przejście na jej tle o Qh49m. Z kolei o 11159m
księżyc l znika na tle ta.rczy planety. Od tej chwili widzimy brak dwóch
księżyców w pobliżu Jowisza, natomiast na tarczy planety widoczny jest
w dalszym ciągu cień księżyca l. Cień ten opuszcza tarczę o 2h45m,
a księżyce kończą swoje przejście i ukazują się kolejno: księżyc 2
o 3h11m i księżyc l o 4h6m.
18d24h Merkury nieruchomy w rektascensji.
21 / 22<1 Na tarczy Jowisza pojawiają się kolejno cienie dwóch jego
księżyców: o Oh37 111 cień księżyca 2, o 2h3lm cień księżyca l. O 3hQm
cień księżyca 2 schodzi z tarczy planety, natomiast o 3h26m sam księ
życ 2 znika rozpoczynając swoje przejście na tle tarczy. O 3h52m księ
życ l rozpoczyna swoją wędrówkę na tle tarczy planety, a jego deń
widoczny jest na niej aż do wschodu Słońca w Polsce.
22/ 23<1 Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia księżyca l
Jowisza. Księżyc ten o 23h42m zniknie nagle w cieniu planety blisko jej
lewego brzegu, a po przejściu poza tarczą Jowisza ukaże się znowu
o 3hl5m spoza prawego brzegu tarczy (w lunecie odwracającej).
23<151! Słońce wstępuje w znak Panny; jego długość ekliptyczna wynosi
wtedy 150°. Tego też dnia (o 9h) Księżyc znalazl się w niewidocznym
złączeniu z Saturnem.
23/ 24d Będziemy świadkami serii ciekawych Zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. Po wschodzie Jowisza dostrzegamy w pobliżu niego brak
aż trzech jego księżyców, a dość daleko od planety widoczny jest tylko
jeden księżyc 4. Księżyce 3 i l przechodzą jednocześnie na tle tarczy
planety, i księżyc 2 jest w tym czasie ukryty poza tarczą. Na tarczy
Jawisza widoczna jest plamka cienia księżyca l. O 23ham cień księżyca l
schodzi z tarczy planety, a o 23h5Qm kJSiężyc 3 kończy swoje przejście
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i ukazuje się w pobliżu planety. Po pólnocy ukazują się niemal jednocześnie pozostale dwa księżyce: o Oh27m kończy przejście księżyc l ,
a o Oh28m następuje koniec zakrycia księżyca 2. Warto obserwować
zwłaszcza te dwa ostatnie zjawiska, bo obydwa księżyce pojawiają się
z dwóch stron tarczy planety niemal symetrycznie.
24d22h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem.
28<1 Rankiem nad wschodnim horyzontem obserwujemy Wenus i Marsa
blisko siebie; tego dnia o 13h nastąpi zlączenie obydwu planet w odległości 4°.
29<1 O 12h Wenus osiąga największe zachodnie odchylenie od Sł o ńca
(46°), a o 15h Jowisz znajdzie się w niewidoczmym złączeniu z Księ
życem.

29/30d O lh36m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
ten zniknie nagle w cieniu planety w pewnej odległości od jej
lewego brzegu i do wschodu Słońca nie będzie już widoczny.
30/31<1 Tej nocy warto obserwować Jowisza, nastąpi bowiem cała se ria
Księżyc

różnych

zjawisk w układzie jego księżyców. Po wschodzie Jowisza dostrzeg amy brak jego jednego księżyca. To księżyc 2 ukryty jest w cieniu
planety, natomiast na tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 3 księżyca .
Plamka cienia księżyca 3 schodzi z tarczy planety o 22h25 111 , ale już
o 221153m pojawia się na tarczy cień księżyca l. Sam księżyc l zbliża się
do brzegu tarczy i zetknie się z nią rozpoczynając swoje przejście na jej
tle o Oh12m. Teraz w pobliżu Jowisza brak jest jego dwóch lffiiężyców,
ale już o Oh20m kis~życ 2 pojawia się nagle z cienia planety bardzo blisko
lewego brzegu tarczy, by o oh37m skryć się za tarczą Jowisza; w ten
sposób kolo Jowisza widoczne są znowu tylko jego dwa księżyce . Tymczasem do brzegu tarczy planety dociera księżyc 3 i znika o lh52m rozpoczynając swoje przejście na jej tle. Od tej chwili w pobliżu Jowisza
widoczmy jest tylko jeden jego księżyc 4. Pozostale księżyce ukazują się
kolejno : o 21119111 księżyc l kończy swoje przejście na tle tarczy planety,
o 2h59m księżyc 2 wychodzi spoza tal'Czy, o 3h42m następuje koniec przejścia księżyca 3.
Minima Algola (beta Perseusza): sierpień 9<13h25n' , 12dOh20m, 14<121h5m,
17dl7h551ll, 29d5h5m.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim (czasie letnim w Polsce).
Odległości

są

w czasie wschodnio-europej-

bliskich planet

WENUS

MARS

Data
1964

VI 30
VII 10
20
30
VIII 9
19
29
IX 8

od

Słońca

j. a.

mlkm

0.728
0.728
0.728
0.728
0.727
0.726
0.725
0.724

108.8
108.9
108.9
108.8
108.7
108.6
108.4
108.2

l

od Ziemi

l

od

Słońca

j. a. mlkm

j. a.

mlkm

0.305
0.347
0.405
0.474
0.548
0.625
0.703
0.780

1.472
1.484
1.497
1.510
1.523
1.536
1.549
1.562

220.0
221.9
223.9
225.8
227.8
229.7
231.6
233.5

45.6
51.8
60.6
70.9
82.0
93.5
105.0
116.6

l

od Ziemi
j. a.

l

2.271
2.247
2.218
2.186
2.149 '
2.107
2.060
2.008

mlkm
339.5
335.9
331.6
326.8
321.2
315.0
308.0
300.2

-

,.

SŁOŃCE

f-ipiec 1964 r.

Data

2h czasu
wsch.-europ.

r. czasu 1
V129
VII 9
19
29
VIII 8

m
-3.3
-5.0
-6.1
-6.4
-5.6

l

a

m
6h 32
7 13
7 53
8 33
9 12

Szczecin

a

Poznań

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch. lzach. wsch. l zach. ws ~h. za ch. wsch. \ za ch. wsch. l zach. wsch. j zach. ws ch. l zach. wsch. zach.

f

l

0
hm hm hm hm l hm hm l hm hm l hm h m h m hm hm
m lh m
l+23.2 hm
436 2134 432 2118 440 2117 412 2124 433 2053 4 18 21 Ol 4 25 20 45 h4 03
20 57

+22.4
1+20.9
+18.8
+16.2

4 45 21
4 57 21
5 13 21
5 29 120

29
18
03
45

4 41
4 53
5 07
5 23

2113
, 21 03
20 49
20 31

4 48
4 59
5 13
5 27

21
120
20
20

06
57
43
27

4 21
4 35
4 51
5 08

2118
121 06
20 51
20 32

4 41
4 52
5 05
5 19

20
20
20
120

49
40
27
11

4 25
4 38
4 52
5 07

120
20
, 20
20

56
46
32
15

4 33
4 43
4 57
511

20
20
20
20

41
32
19
03

4 12
424
4 39
4 55

20 52
12041
20 27
20 09

KSIĘZYC

2h czasu
Warszawa
Data
Data wsch.-europ.
a

l

a

wsch. zach.

2h czasu
warszawa
wsch.-europ .
a

l

a

wsch.! zach.

2h czasu
Warszawa
Data wsch.-europ.
a

l
l

VII l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

hm
23 18
o 07
o 56
146
2 39
3 35
4 35
5 38
6 44
7 50

o

-10.0
- 5.0
+ 0.3
+ 5.8
+11.1
+16.0
+20.0
+22.7
+23.8
+23.2

hm

o 09
o 28
o 46
l 05
124
149
2 21
3 04
4 Ol
5 12

o

a

wsch. ,zach.

Fazy

Księżyca

:

d h
VI 25 3
Ostatnia kw. VII 2 23
Nów
VII 9 14
Pierwsza kw. VII 16 14
Pełnia
VII 24 18
Ostatnia kw. VIII l 5
Pełnia

o
hm
hm hm
hm hm
hm
lO 49 VII 11 8 53 +20.9 6 32 22 39 VII 21 17 08 -21.6 18 34 146
22 17 59 -23.2 19 30 2 22
12 05
12 9 52 +17.4 7 54 23 05
13 22
13 10 47 +12.9 9 15 23 26
23 18 51 -23.8 20 18 3 06
14 42
14 1138 + 8.0 lO 33 23 44
24 19 44 -23.3 20 57 4 Ol
16 06
15 12 27 + 2.8 1146 24 00
25 20 36 -21.6 21 29 5 05
Odległość
Srednica
Księżyca
17 31
16 13 13 - 2.3 12 57 26 21 27 -19.0 21 55 6 14
tarczy
od Ziemi
-15.4
22
18
18 55
17 13 59 - 7.2 14 08 o 17
27
22 16 7 26
2012
28 23 07 -11.0 22 35 8 40
18 14 45 -11.7 15 17 o 34
d h
29 23 55 - 6.1 22 52 9 55
2116
19 15 31 -15.7 16 25 o 53
33'3
22 04
2C 16 ~9 -19.1 17 32 117
30 o 44 - 0.9 2310 1110 Najm. VII 8 13
29:5
31 l 33 + 4.5 23 29 12 29 Najw. VII 20 23

hm

l
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Lipiec-sierpień

Data
1964

1964. r.

2h czasu
wsch.-europ.

PLANETY I PLANETOIDY

l

Warszawa

2h czasu
wsch.-europ.

.--~~--

1

a

wsch.

zach.

hm

o

6 41
9 22
10 53
lO 56

+24.5
+16.7
5.0
+ 1.9

+

hm

hm

hm

4 24
6 39
7 56
6 57

21 10
21 38
20 46
19 13

5 32
5 24
6 08
7 20

W lipcu widoczny wieczorem nisko nad zachQdnlm horyzonLem
O wielk. gwiazd.).

(około

VI 29
VII 19
VIII 8
28

4 26

5 25
6 24
7 21

MARS
+21.7
+23.4
+23.8
+22.9

2 30

18 35
18 24
18 10
17 41

158
l 35
120

Widoczny nad ranem pomiędzy
gwiazdozbiorami Bliźniąt i Barana
Jako czerwona gwiazda około
+ 1.6 wielk.).

SATURN
VII 191 22 27 ~-11.51 22 13
VIII 8 22 22
-12.0
20 53
28 22 16
-12.6
19 31

l

814
6 47

5 19

Widoczny prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika (około
0.7
wielk. gwiazd.).

l

a
-------''---

o

---'-1w---.!::p..:..ołud.

h m
14 53.6
14 52.7
14 53.6

o

+t9.6
+17.9
+18.9
+19.1

Widoczna rankiem nad wschodnim
horyzontem jako jasna gwiazda
- 4.1 wielkości.

JOWISZ
+16.1
l 42
+17.0
032
+178
2316
+18.1
22 Ol

3 02
3 16
3 27
3 34

16 35
15 35
14 32
13 23

Widoczny w drugiej połowie nocy
na granicy gwiazdozbiorów Barana i Byka (około - 1.9 wielk.
gwiazd.).

lO 39

1043
10 48

l ++
+

URAN
9.31 8 38
8.9
7 26
8.5
6 14

l

22 13
20 56
l !l 40

W lipcu jeszcze widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa (5.7
wielk. gwiazd.).

.!_l_

_ _:.;.a_ _
m

s

o

hm

h

20 54
18 16
16 58

11 16 26
11 18 34
11 21 05

l

hm

19 26
17 48
l 7 19
17 14

około

-14 39'
-14 41
-1446

PLANETOIDA l CERES
17 42.8
-26 59
17 30.5
-27 37
17 28.6
-28 03
IX 7
17 36.9
-2824

hm

3 50
2 35
l 54
l 45

a

j_w

połud.

PLUTON

Widoc,ny w pierwszej polowie nocy w gwiazdozbiorze Wagi (7.7
wielk. gwiazd.).

VII 9
29
VIII 18

zach.

WENUS

NEPTUN

VII 20
VIII 9
29

Warszawa

l wsch. l

a

MERKURY

VI 29
VII 19
VIII 8
28

l

23 07
21 37
2016
19 06

Widoczna w pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdozbiorów
Strzelca i Wężownika (około 7.7
wielk. gwiazd.).

~5~61

+19
+t9 18.5
+19 01.4

h m
16 00
14 43
13 27

W lipcu osięgalny jeszcze przez
wielkie teleskopy w gwlazdo>.biorze Lwa (15 wielk. gwiazd.).

PLANETOIDA 2 P ALLAS
23 20.9
-1123
4 48
23 22.5
-13 00
3 32
23 12.8
-15 36
2 04
22 55.5 l -1813
o 23

l

6.7 wielk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc w gwiazdozbiorze
Wodnil{a.
Około

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

--

r

--

1964 r.

'

2h czasu
wsch .-euro p.

r. czasu

.-

- -

-

-·

Szczecin

a

a

l

m h m
o
Yll 29 -6.4 1 8 33 + 18.8
VIII 8 -5.6 9 12 +16.2
18 -3.9 9 49 -ł--13.2
28 -1.3 10 26 + 9.8
IX 7 +1.9 111 02,+ 6.2

Poznań

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

h m . h m
5 13 , 21 03
5 29 l 20 45
5 46 , 20 24
6 04 20 02
6 21 19 38

2h czasu l Warszaw a
wsch.·europ .
Data
a

VIII l
2

3
4
5
6
7

8
9
10

l

a

hm
o
2 24 + 9.8
317 +14.7
4 14 +18.9
5 151+21.9
6 18 +23.6
7 23 +23.6
8 26 +22.0
9 27 -1-19.0
1024 + 14.8
11181 + 9.9

Rzeszów

Białystok

wsch. , zach. wsch. ~ zach. wsch.j zach. wsch. j za ch. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch .j zach. wsch. j zach.
hm
5 07
5 23
5 49
5 56
6 12

hm
20 49
20 31
20 11
19 50
19 27

h m h m
5 13 20 43
5 27 20 27
5 43 20 08
5 58 19 47
6 14 119 25

hm
4 51
5 08
5 27
5 44
6 02

hm
20 51
20 32
20 10
19 47
19 23

hm
5 05
5 19
5 34
5 48
6 03

h
20
20
19
19
19

m
27
11
53
33
12

hm
4 52
5 07
5 24
5 40
5 57

h m
20 32
2015
19 55
19 33
19 10

KSIĘZYC

Data

--

--·

SŁO~CE

Sierpleń

Data

- . --

----

-~-·

jwsch.j zach.l

l

2h czasu
Warszawa
wsch.·europ.
a

l

3

h m
4 57
511
5 26
5 40
5 55

hm
2019
20 03
19 45
19 25
19 04

Fazy

l Data

wsch .j zach .

2h czasu
wsch.·europ., warszawa

- a- j--a- wsch. jzach.

h m !h m
hm
o
hmhm
hm !
o hm l hm
23 50 13 49 VIII 11 12 08 + 4.7 9 26 .22 05 VIII 21 20 21 -22.3 19 31 2 54
12 12 571- 0.6 10 40 22 22
- 11510
22 2113 -19.8 19 59 4 00
o 18 16 33
13 13 43 - 5. 7 11 52 22 38
23 22 04 -16.4 20 21 5 13
14 14 30 -10.5 13 03 ,22 57
24 22 54 -12.2 20 41 6 27
o54 17 51
25 23 43 - 7.3 20 59 7 43
l 43 19 00
15 15 16 -14.7 14 13 2319
2 47 19 54
26 o 32 - 2.0 21 16 9 00
16 16 04 -18 .3 15 21 :23 46
17 16 53 -21.1 16 24 27 l 21 + 3.4 21 35 10 18
4 03,20 36
28 2 12 + 8.8 21 55 11 37
5 25 21 04
18 17 44 1 -23.0 17 23 o 18
29 3 05 ; +13.8 22 20,12 59
19 18 35 -23.8 18 14 l 00
6482127
20 19 281 -23.6 18 571 1 52
8 08t1 47
~~ 4 00 +18.1 22 52 14 21
4 581 +21.5 23 35 15 39

hm
4 39
4 55
5 12
5 29
5 46

hm
20 27
20 09
19 48
19 26
19 03

Księżyca:

d

h

Pełnia

VII 24 18
Ostatnia kw. VIII l 8
Nów
VIII 7 21
Pierwsza kw. VIII 15 5
Pełnia
VIII 23 7
Ostatnia kw. VIII 30 11
Nów
1X 6 7
Odległość
Księżyca

Srednlca
tarczy

od Ziemi
d

h

Najm. VIII 5 171
Najw. VIII 17 14

32~9

29.5
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Pierwsza strona okladki: Kometa Kopffa

(1963i) sfotografowana w dniu 10. IV. 1964 r.
przez E. R o e m e r za pomocą reflektora
o średnicy l metra w Obserwatorium Morskim, Flagstaff, Arizona (Officia! US Navy
Photograph).

góry - galakkulista NGC 4486 (M 87) w Pannie,
silnym radioźródłem. U dolu - ta
sama galaktyka sfotografowana w świetle
niebieskim przy bardzo krótkim czasie naświetlania. Widoczny jest wyraźnie wytrysk
materii z jądra galaktyki, sięga on na odległość ponad tysiąca lat świetlnych. Przy
długim czasie ekspozycji wytrysk ten ginie
w ogólnym świetle galaktyki. Patrz artykuł
o astronomii radiowej.
Druga strona okladkt: U

tyka

będąca

Trzecia strona okladki: Silnie powię
fotografia radioźródła Labędź A.
ukazująca jego podwójną naturę. Patrz artykuł o astronomii radiowej.

kszona

czwarta strona okładki: Obserwatorium
Astronomiczne Uniwersytetu wrocławskiego
ood strony poludniowej (po lewej stronie
widać teleskop horyzontalny (fot. J. w i ec z orek).

W dalszym

przeradioastronomii Mgr J. CWIRKO-GODYCKI przedstawia problem radioźródeł.
Na okladce zamieszczamy
fotografie dwóch interesujących obiektów wysyła
jących promieniowanie radiowe.
Zamieszczony w numerze grudniowym z ub. r.
artykul S. RUCIŃSKIEGO
o astronomii przed stu laty wywolal duże zainteresowanie i spotkal się
z przychylną oceną czytelników. Obecnie ten sam
autor przedstawia stan
astronomii przed pięćdzie
sięciu laty.
Kronikę otwiera notatka
Prof. dr F. KĘPIŃSKIE
GO, od wielu lat "opiekuna" komety Kopffa. N owa fotografia tej komety
ozrabia okladkę niniejszego numeru. W Kronice
znajdują
też
czytelnicy
wiadomości o jubileuszu
drugiego slynnego polskiego badacza ruchów
komet prof. M. KAMIEŃSKIEGO.
Informujemy też o innych wydarzeniach w kraju, o ostatniej Olimpiadzie Astronomicznej i o przebudowie obserwatorium PTMA
w Częstochowie.
glądu

ciągu
zagadnień

Zarząd Główny PTMA Kraków, uL Solskiego 30/8 - te!. 5~92 - adres
telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie
z wyjątld.em niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedzialk:i i piątki do 19, w soboty od 8--12.
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ASTRONOMIA RADIOWA (V)
dzisiejszej wędrówce radioastronomicznej zatrzymamy się
nad zagadnieniem tzw· radioźródeł. Są to obiekty, które
wyróżniają się na radiowym tle nieba wzmożonym i umiejscowionym promieniowaniem. Część z nich należy do naszej Galaktyki, część- to obiekty pozagalaktyczne. Z wielu względów,
o których powiemy niżej, obserwacje te są niezwykle trudne
i zawiłe. Wymagane są tu anteny o doskonale znanej charakterystyce, wysoce stabilny odbiornik oraz - niezwykle cierpliwi ludzie.
W pierwszym rzędzie należy w ogóle znaleźć na niebie radioźródło, następnie zmierzyć jego współrzędne i strumień energii, a dalej, gdy to jest możliwe, wyznaczyć rozmiary kątowe.
Aby znaleźć radioźródło i zmierzyć strumień przychodzącej
zeń energii, najkorzystniej jest stosować pojedyńcze anteny
o dużych rozmiarach, dużym listku głównym i znikomych
listkach bocznych. Niestety przy obserwacjach wykonywanych
na falach metrowych wymagany radioteleskop przewyższa
znacznie pod względem rozmiarów istniejące narzędzia, a koszt
jego budowy przekracza najśmielsze marzenia. Poza tym opisana antena, ze względu na małą zdolność rozdzielczą, ńie pozwoliłaby dokładnie określić współrzędnych obiektu. Tę ostatnią trudność pokonuje się za pomocą interferometrów, które
pozwalają na pomiar położenia obiektu, ale nie dają możliwości
określenia strumienia energii oraz wnoszą ryzyko nałożenia się
dwu bliskich radioźródeł. Z opisanych wyżej względów pomiary
prowadzi się przy użyciu różnych typów anten, porównując ze
sobą wyniki.
W chwili obecnej jedynie najsilniejsze radioźródła można
uważać za należycie "opracowane". Radioastronomowie z Cambridge dzielą radioźródła we własnym katalogu 3C (katalog
obejmuje 500 obiektów) na 3 klasy: A - określone dobrze,
B - z pewnym przybliżeniem, C - niepewnie.
Ze względu na wątpliwość wielu wyników wszelkie rozważania o strukturze Wszechświata, oparte na obserwacji radioźródeł wydają się narazie przedwczesne, pomimo tego, że wielu
astronomów buduje na tym materiale śmiałe koncepcje.
JJrześledźmy chociaż pobieżnie wyniki badań radioastronomicznych. W pierwszym rzędzie astronomowie próbowali utoż
samić radioźródła z obiektami optycznymi. Koncepcję tę nasunęły obserwacje Słońca, które okazało się silnym źródłem
promieniowania radiowego. Zadawano pytanie, czy i gwiazdy
nie emitują długofalowego promieniowania?
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Niestety nie udało się odkryć gwiazd emitujących na tyle
silne fale radiowe, aby je można było mierzyć.*) Nawet Słońce
umieszczone w odległości gwiazd byłoby "milczące" radiowo.
Zresztą kątowe rozmiary radioźródeł są tak znaczne, że trudno
byłoby ustalić, którą z gwiazd leżących w ich obszarze uczynić
odpowiedzialną za tę emisję.
Jak okazało się w trakcie pomiarów, silne radioźródło Ła
będź A utożsamiono z obiektem optycznym 18 wielkości
gwiazdowej! Nie należy się przeto dziwić, że na liczbę 500 radioźródeł jedynie 60 z nich zidentyfikowano z odpowiednimi
obiektami optycznymi. W pobliżu płaszczyzny Galaktyki zalegają ogromne ilości międzygwiezdnego wodoru. W przypadku
gdy w pobliżu chmury wodorowej nie ma gorącej gwiazdy, gaz
nie zostaje pobudzony do świecenia i jego obserwacja możliwa
jest jedynie na linii 21 cm.
O ile jednak w pobliżu chmury gwiazda taka występuje, jej
promieniowanie ogrzewa gaz do temperatury 10 000°K, powodując jego jonizację i świecenie w dziedzinie optycznej (linia
Het). W zależności od temperatury gwiazdy, obszar świecący
w linii Hu ma rozmiary l parseka - dla gwiazd typu AO, oraz
150 parseków - dla gwiazd typu 05. Chmury zjonizowanego
gazu emitują oprócz promieni widzialnych również fale radiowe, które może uchwycić antena radioteleskopu. W wyniku
procesów zachodzących w zjonizowanej chmurze wodorowej
emitowane jest ciągłe widmo radiowe. Ponieważ kątowe rozmiary tego rodzaju chmur są niewielkie, wynik zarejestrowany
przez antenę obejmuje obraz pochodzący od wielu chmur
i przejawia się w postaci ogólnego wzrostu natężenia. Jedynie
duże kompleksy zjonizowanego gazu, o znacznej gęstości lub
leżące stosunkowo bliżej, dają wyraźnie umiejscowiony wzrost
natężenia, względem natężenia tła. Do takich bliskich obiektów
należą mgławica Oriona, Omega czy Rozetta.
Promieniowanie radiowe wymienionych obiektów ma charakter termiczny i stąd nazwa - radioźródła o naturze termicznej.
Osobny przedmiot badań stanowią radioźródła, których charakter promieniowania nie jest termiczny. Należy do nich
mgławica Krab oraz szereg obiektów, których powstanie przypisać należy wybuchom gwiazd supernowych.
Dla przypomnienia przedstawimy parę faktów związanych
z. historią badań mgławicy Krab.
Obserwacje wykazały istnienie dwu składowych promienia*) Ostatnio udało się zaobserwować promieniowanie radiowe związane
z wybuchami na tzw. gwiazdach rozbłyskowych· Wkrótce napiszemy
o tym w Uranii. (przyp. red.)
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wania w dziedzinie optycznej: jedno, dające obraz struktury
włókien o charakterze termicznym i drugie, dające obraz bez
szczegółów (w widmie ciągłym) o charakterze zagadkowym.
To zagadkowe promieniowanie, gdyby je interpretować termicznie, daloby wartość temperatury rzędu setek stopni Kelvina. Niestety, ani pochodzenie tak znacznej temperatury, ani
mechanizm ją podtrzymujący nie dałyby się w żaden sposób
wytłumaczyć.

N a turę zagadkowego promieniowania mgławicy Krab wyjaśnił w 1953 roku radziecki astronom J. Szkło w ski. Założył on mianowicie, że mamy w tym wypadku do czynienia
z elektronami o wysokich energiach, poruszającymi się w polach magnetycznych, podobnie jak w synchrotronie (urządze
niu do przyspieszania cząstek). Sprawdzianem przypuszczeń
Szkłowskiego było odkrycie polaryzacji światła mgławicy, a stopień tej polaryzacji (około 7%) potwierdził trafność przypuszczeń .

Przy ruchu elektronów o dużych energiach w polu magnetycznym emitowany jest szczególny rodzaj promieniowania,
o którym będzie mowa w następnym artykule. Istnienie
w mgławicy Krab elektronów o dużych energiach jest na ra-zie problemem oczekującym ostatecznego rozwiązania. Nie
ulega jednak wątpliwości, że właśnie one produkują promieniowanie radiowe mgławicy Krab - promieniowanie tzw. nietermiczne.
Podobnie jak w wypadku opisanej mgławicy, udało się astronomom utożsamić kilka innych radioźródeł naszej Galaktyki
z miejscem, w którym wystąpił wybuch supernowej (np. Kasjopea A).
Oprócz obiektów należących do naszej Galaktyki i promieniujących radiowo obserwuje się szereg radioźródeł pochodzenia pozagalaktycznego. Po raz pierwszy w 1950 r. odebrano
sygnały radiowe z Galaktyki Andromedy (M31). Obszar emisji
przewyższał przy tym znacznie rozmiarami obiekt optyczny.
Fakt ten można wytłumaczyć istnieniem halo galaktyki M31,
które jest prawie 2,5 razy większe od halo naszej Galaktyki.
Gęstość promieniowania radiowego emitowanego na fali
3,7 m z naszej Galaktyki wynosi 2 · 10 21 W/Hz ·sek., a z M31
1,8 · 1021 W/Hz ·sek. Gęstość promieniowania tego ostatniego
obiektu wskazuje, że gros energii emitowane jest drogą nietermiczną.

Dla określenia strumienia energii promienistej biegnącego
od galaktyk zidentyfikowanych z radioźródłami, zestawiono
ich własności wizualne z jasnościami radiowymi. Wyniki tego
porównania ilustruje rys. l.
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Rys. 1: Porównanie optycznych (mopt) i radiowych (mr dla i.r- 1,9 m)
jasności galaktyk. Kółka białe galaktyki anomalne, kółka czarne galaktyki spiralne, podwójne kółka- Obłoki Magellana (LMC- WielkL
SliiC - Mały), krzyżyki proste - galaktyki eliptyczne, krzyżyk skośny galaktyka nieregularna 4234. Liczby bez dodatkowych symboli
literowych odpowiadają oznaczeniom Katalogu NGC. A - 5236, B - 253,
C - 4945, D - M81, E - M101, F - M 51, G - 300, H- 4258, I - 6744,
K - 891, L - 5792, M - 7171, N - 1417.
Ilość energii promienistej i radiowej w wypadku galaktyk
spiralnych jest jednakowa (wykres mr- mopt
+ 1). Widoczne są jednak i odchylenia, trudne na razie w interpretacji·
Charakter obu rodzajów energii jest zupełnie różny. W dziedzinie optycznej świecą bowiem gwiazdy i zjonizowane gazy,
których promieniowanie może być po drodze pochłaniane
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(w emitującej galaktyce i w naszej), natomiast emisja radiowa
pochodzi od szybkich elektronów i ma charakter nietermiczny.
Prace prowadzące do wyjaśnienia obserwowanych anomalii
można uważać za zaczęte, a na wyniki i ich interpretację
trzeba będzie jeszcze poczekać.
Obserwacje innych galaktyk na fali 21 cm wykonano głów
nie dla Obłoków Magellana. Z efektu dopplerowskiego przesunięcia linii określono, że galaktyki obiegają wzajemne środki
ich mas oraz, że obszary neutralnego wodoru występują
w znacznej odległości od masy gwiezdnej. Ilość neutralnego
wodoru w Wielkim Obłoku Magellana określona na 70fJ/o masy
galaktyki (cała masa szacowana jest na 109M 0 (a dla Małego
Obłoku Magellana na 400fo masy galaktyki = l ,3 · l Q9M 0 ). Z powyższych danych łatwo zauważyć, że neutralny wodór stanowi
gros masy ośrodka międzygwiezdnego galaktyki.
Obserwacje w linii 21 cm umożliwiają astronomom wyznaczenie poprzez analizę efektu Dopplera prędkości obrotu galaktyki.Wyniki tych pomiarów dla kilku najbliższych galaktyk
ilustruje rys. 2. Daje się również zaobserwować rozkład nevM,.
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Rys. 2: Krzywe prędkości obrotu
galaktyk w funkcj i odległości od
.......
ich środka wyznaczone na podstaw ie efektu Dopplera.
20
a) krzywa dla Wielkiego Obłoku
Magellana (LMC)
b) krzywa dla Małego Obłoku
Magellana (SMC)
10
A - odległości
kątowe
od
środka w stopniach,
Vr - prędkości radialne
w km/sek.
D
c) krzywe dla galaktyki M31 i M33
R - promień w kiloparsekach
2
4
(kps), Vwir - prędko ść obroRys. 2b
tu w km/sek.
Krzywa przerywana jest otrzymana z obserwacji optycznych Schwarzschilda, krzywe ciągle - z obserwacji radiowych.
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utralnego wodoru w galaktykach. Rozkład ten zależy od typu
galaktyki, co daje szerokie pole do popisu dla astrofizyki i kosmogonii tych obiektów.
Niewątpliwie najbardziej interesującym obiektem silnie promieniującym radiowo jest galaktyka NGC 4486 w Pannie. Na
zdjęciu widoczny jest wyraźnie wytrysk materii o silnej niebieskiej barwie i ciągłym widmie. Polaryzacja światła wskazuje na nietermiczny charakter promieniowania. Obserwowane
zjawisko kojarzy się z omówionym już przypadkiem mgławicy
Krab, jednak skala i rozmiar obiektu są olbrzymie, a przyczyna
jego powstania - na razie zagadkowa. Emitowana energia wynosi w tym wypadku 1051 dżuli, co odpowiada eksplozji 107
supernowych!

0,2

0,6

0,1
M33

o~--~--~~~----

s

15 R1 kps

M31

o

S R1 kps

Rys. 3. Rozkład neutralnego wodoru w Galaktyce (G) M31 M33 w funkcji odległości R od ich środków (kps - kiloparseki); NH - koncentracja
atomów wodoru.

Najintensywniejszy obiekt radiowy (radioźródło Łabędź A)
zaobserwowano w 1954 r. za pomocą pięciametrowego teleskopu Mt. Palomar. Był on różny w swym wyglądzie od
wszystkich znanych galaktyk i trudny do sklasyfikowania·
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Wnikliwa analiza zdjęcia pozwala przypuszczać, że mamy tu
do czynienia ze zderzeniem dwu galaktyk. Analiza widmowa
linii gazu międqgwiezdnego wykazuje prędkości wewnętrzne
rzędu 500 km/sek. Galaktyki odległe są od nas o 220 · 10 7 ps.
W trakcie zderzenia się gwiazdy znajdujące się w ogromnych w porównaniu z ich średnicami odległościach, mijają się
wzajemnie. W kolizji uczestniczy natomiast gaz ich ośrodka
międzygwiezdnego. Gaz ten nagrzewa się, osiągając wysokie
temperatury i emituje przy tym światło, którego linie widmowe
można śledzić w dziedzinie optycznej. Powstająca przy zderzeniu fala uderzeniowa powoduje silny ruch ośrodka, przez który
się przemieszcza, dając źródło promieniowania synchrotronowego, odpowiedzialnego za emisję radiową. Zadziwiający jest
obraz radiowy zjawiska. Składa się on z dwu osobnych promieniujących ośrodków oddalonych od siebie o 82". Symetrycznie pomiędzy obiektami radiowymi położone są widoczne
optycznie, zderzające się galaktyki. Wyjaśnienie obserwowanego
zjawiska podał wspomniany już Szkłowski. Powstające fale
uderzeniowe rozchodzą się w czasie zderzenia, uciekając w przestrzeń razem z porwaną z galaktyki materią, a w wyniku efektu
synchrotronowego elektrony o dużych energiach emitują promieniowanie radiowe.
Wypadek radioźródła Łabędź A - nie jest jak się wydaje,
odosobnionym zjawiskiem we Wszechświecie. Podobnie interpretuje się obserwowane efekty w galaktyce NGC 1272 w Perseuszu. O ile w poprzednim przykładzie obserwujemy centralne zderzenie galaktyk, to NGC 1272 jest obiektem, gdzie
zderzenie zachodzi w obszarach oddalonych od centrum obu
galaktyk.
Silne radioźródło nieba południowego Centaur A, o którym
sądzono początkowo, że jego promieniowanie radiowe jest również wynikiem zderzenia galaktyk, okazało się ogromną galaktyką eliptyczną. Galaktyka ta ma ogromne halo radiowe, które
rozciąga się na przeszło 700 000 parseków od galaktyki.
Również obiekt radiowy Piec A (galaktyka NGC 1316) okazał się galaktyką o halo radiowym trzykrotnie większym od
optycznego. O ciekawym wyniku pracy radioastronomów
i astronomów optycznych pisał w marcowym numerze "Uranii"
prof- W. Z o n n. Herkules A, NGC 6166 itd. - są prawdopodobnie również zderzającymi się galaktykami, chociaż są to
galaktyki eliptyczne.
Jak widać z przedstawionych wyników badań, zderzenia galaktyk nie należą do rzadkości we Wszechświecie. Fakt ten
wynika w głównej mierze stąd, że obiekty te tworzą skupiska,
gromady galaktyk o stosunkowo dużym stopniu koncentracji.
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Odległości pomiędzy obiektami w gromadzie galaktyk przewyż
szają ich rozmiary średnio zaledwie 20 razy. Jeżeli uwzględ
nimy przy tym ich prędkości równe średnio 500-1000 km/sek,
to zderzenie centralne powinno zachodzić dość często, raz na
miliard lat. Biorąc pod uwagę wszelkie wypadki pośrednie:
od zderzenia centralnego do grawitacyjnego oddziaływania -

kolizje wystąpią jeszcze częściej.
Stosunkowo długo astronomowie sądzili, że przestrzenie mię
dzy galaktykami są zupełnie puste. Prace Z w i ck y'e g o wykazały, że z całą pewnością tak nie jest, a już na pewno istnieje
gaz międzygalaktyczny w centralnych obszarach gromad galaktyk. Jego pochodzenie możnaby pewnie wiązać ze zjawiskiem zderzeń, w trakcie których gaz wymiatany jest przez
fale uderzeniowe z samych galaktyk. Wynik obserwacji gromady galaktyk w warkoczu Bereniki ilustruje rys. 4. Widoczne
są tam wyraźnie trzy ośrodki promieniowania radiowego. Z in-
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Rys. 4. Izofoty gromady galaktyk w gwiazdozbiorze Warkocza Bereniki
obserwowane na fali 75 cm przy użyciu radioteleskopu Jodrell Bank.
Optyczne granice gromady oznaczono linią przerywaną. Na izofotach
opisano temperatury w stopniach Kelvina, a - rektascensja, o - deklinacja (epoka 1950,0)
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terpretacją należy na
większego materialu

razie jeszcze zaczekać do chwili zebrania
obserwacyjnego.
Gdybyśmy założyli,
że w
ośrodku międzygalaktycznym
istnieją pola magnetyczne rzędu 10-7 Gs oraz elektrony o energiach 10 9 - 1010 e V, to interpretacja promieniowania radiowego
tego ośrodka dalaby się w pełni uzasadnić mechanizmem synchrotronowym.
Gromady galaktyk również wykazują tendencję do skupiania się, tworząc układ nadrzędny - Metagalaktykę, której
rozmiary szacuje się na 20 Megaparseków. Jądro Metagalaktyki leży na niebie prawdopodobnie w okolicy Panny. Flaszczyzna równikowa tego układu położona jest prostopadle do
równika naszej Galaktyki.
Koncepcję takiej hierarchicznej budowy możnaby ciągnąć
dalej. Niestety niezwykle trudno znaleźć jej potwierdzenie
obserwacyjne, a zwłaszcza uzyskać promieniowanie radiowe
emitowane z hipotetycznych ogromnych obszarów o małej
gęstości materii. Mimo tej trudności, wszyscy badacze są zgodni
co do tego, że nie ma na niebie punktu, któryby nie promieniował radiowo.
Wielkie nadzieje pokładają astronomowie w statystyce radioźródeł pozagalaktycznych· Opracowanie takie może mieć fundamentalne znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu budowy
Wszechświata.

SLA W O MIR

RUCIŃSKI

-

W ar s z a w a

ASTRONOMIA PRZED 50 LATY
iełatwo jest opisać w krótkim artykule astronomię sprzed
N 50 lat. Istnieją już wówczas liczne metody różnorodnych
badań, przy czym niektóre z nich nie różnią się wiele od metod
współczesnych. Trzeba więc ograniczyć się do niewielu waż
niejszych odkryć, aby choć w części zdać sobie sprawę z rozwoju tej pięknej nauki.
W początkach XX wieku króluje ten rodzaj metodologii badawczej, który dziś nazwal'byśmy astronomią gwiazdową.
A więc większość badaczy zajmuje się przestrzennym rozkła
dem gwiazd, rozkładem prędkości i ich jasnościami, a wszystko
to traktowane jest statystycznie - szuka się ogólniejszych prawidłowości i zależności, które obowiązują dla ogromnych zbiorowisk gwiazdowych.
W 1904 r. Kap t e y n ogłasza swoją teorię dwuprądową
prędkości gwiazd. Z opracowanego przez siebie materialu statystycznego sądzi on, że wśród gwiazd istnieją dwa wzajemnie
przeciwne i przenikające się prądy o różnych prędkościach. Hi-
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poteza ta okazała się być potem dobrą aproksymacją istnieją
cego stanu rzeczy, nie znaleziono jednak potwierdzenia realnego istnienia dwu niezależnych strumieni gwiazd. W 1906 r.
tenże Kapteyn daje projekt tzw. Plan of Selected Areas (Plan
Pól Wybranych). Wielkie to przedsięwzięcie obserwacyjne zakrojone na wiele lat polega na wyznaczeniu maksymalnej ilości
danych dla jak największej liczby gwiazd w ograniczonej liczbie (około 200) wybranych niewielkich pól (ok. l 0 X l 0 ) na niebie. W pracach tych zaangażowanych było (i jest nawet jeszcze
niekiedy) wiele obserwatoriów całego świata. Plan ten miał dać
materiał statystyczny do badania rozmieszczenia i ruchów
gwiazd, a więc do poznania budowy Galaktyki.
Owczesne poglądy n.a budowę Galaktyki były niezbyt jasne.
Na ogół sądzono, że cechuje ją rotacja, ale środka rotacji nikt
nie umiał podać. Warto tu zwrócić uwagę na to, iż poprzednio
istniały całkowicie spekulatywne przypuszczenia, że środek naszego układu gwiazdowego Żnajduje się w gromadzie kulistej
w Herkulesie lub nawet w Syriuszu. Pod koniec XIX wieku
z ruchów gwiazd wyznaczono już bardziej sensownie obrót, ale
wokół punktu, którego kierunek jest akurat przeciwległy do
obecnie przyjmowanego kierunku na środek Galaktyki. Rzecz
w tym, że ruchy gwiazd mogą rzeczywiście w interpretacji
dawać taką dwuznaczność·

W 1912 r. H er t z s pru n g bada rozmieszczenie gromad kulistych w przestrzeni. Okazuje się, że środek wyraźnej ich
koncentracji znajduje się w trudnej do obserwowania, ogromnej chmurze gwiazdowej w pasie Drogi Mlecznej, w Strzelcu.
Sądzi on, podobnie jak to się czyni obecnie, że środek koncentracji gromad kulistych pokrywa się z centrum Galaktyki.
Od 1906 r. powstaje słynny Generalny Katalog pozycji i ruchów własnych gwiazd L. B o s s a. Po jego śmierci w 1912 r.
pracę przejmuje syn jego B. B o s s. Katalog zawiera wszystkie
gwiazdy do ok. 7m i wiele słabszych z dużymi ruchami wła
snymi. Jest ich początkowo ok. 22000, później katalog powię
kszono do ok. 33000 gwiazd. Stanowi on najobszerniejszy katalog tego rodzaju.
Lata największych sukcesów mechaniki niebieskiej (odkrycie
Neptuna) zdają się pozostawać nieco w tyle. Problemy mechaniczne włączone zostają do zagadnień ruchów gwiazd, komet
w ten sposób jak. to się dzieje obecnie. W 1901 r. planetoida
Eros przechodzi w odległości ok. 30 mln km od Ziemi. Po dzi ~
sięciu latach opracowywania materiału obserwacyjnego wyz n 'l.czona zostaje paralaksa dynamiczna Słońca jako równa 8·"8f6.
Astrometria - baza dla powyżej opisanych badań osią~a
maksimum precyzji. Dotyczy to ruchów własnych, paralaks
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i gwiazd podwójnych. Wyraz w dążeniu do precyzji w problemach pozycyjnych znajdujemy w intensywnej budowie wielu
refraktorów długoogniskowych, które się do tego najbardziej
nadawały. W początkach XX wieku było około dwudziestu
takich teleskopów o średnicy obiektywu rzędu 60 cm. Ale rozwija się też astrofizyka i jej rozwój zależny jest od budowy
dużych telekopów zwierciadłowych. Istnieje już kilka teleskopów o średnicy ok. jednego metra, a za trzy lata, w 1917 r.,
uruchomiony zostanie 2,5-metrowy teleskop na Mount Wilson.
Za pomocą dużych refraktorów bada się wizualne gwiazdy
podwójne. W )906 r. S. W. B urn h a m publikuje katalog
13600 tego rodzaju obiektów na niebie północnym do deklinacji -30°.
W tym czasie istnieje około 200 gwiazd z wyznaczonymi paralaksami trygonometrycznymi.
Statystyczne metody miały duży wpływ na ten dział badań,
który dziś nazwalibyśmy astrofizyką obserwacyjną. Szukało się
wówczas wszelkich możliwych zależności między różnymi cechami obiektów astronomicznych. W ten sposób Hertzsprung
rysując zależność jasności obserwowanej od wskaźnika barwy
dla gwiazd w gromadach Plejady i Hyady otrzymał w 1911 r.
słynny wykres, który stanowi obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów obserwacyjnego testowania różnych możliwych
do pomyślenia kierunków przebiegu ewolucji i sam w sobie jest
przedmiotem różnorodnych badań. Podobną zależność, ale już
jasność absolutna typ widmowy otrzymał w 1913 r. Russ e 11.
Kilka lat wcześniej, w 1905 r., Hertzsprung zauważył, iż
wśród gwiazd czerwonych wyróżniają się dwa rodzaje o róż-,
nych w sposób bardzo wyraźny jasnościach - odkrył więc
podział na olbrzymy i karły· Podział ten potwierdzony zostaje
na drodze spektroskopowej. W roku 1914 A d a m s i Kohls c h ti t t er wykrywają charakterystyczną cechę zmiany intensywności linii absorpcyjnych w widmach gwiazd w zależ
ności od jasności absolutnej. Pozwala to wprowadzić im pierwsze kryteria tzw. spektroskopowych paralaks gwiazd, a więc
wyznaczania z wyglądu widma jasności absolutnej która po
zestawieniu z jasnością obserwowaną daje informacje o odległości badanej gwiazdy. Dziś wiemy, że zmiana intensywności
linii spowodowana jest tym, że w atmosferach gwiazd dużych olbrzymów panuje mniejsze ciśnieme niż w atmosferach karłów. Linie absorpcyjne w widmach olbrzymów są ostre
i węższe.
W tym czasie sprawa tworzenia się linii absorpcyjnych nie
była jeszcze zupełnie jasna; model atomu B o h r a zostaje
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opublikowany w 1913 r., po doświadczalnych pracach Rut h efor d a w 1911 r. Nie było też zgodności co do charakteru
fotosfery słonecznej, która wysyła promieniowanie o widmje
ciągłym i jest całkowicie nieprzeźroczysta. W 1911 r. A b o t t
sugeruje, iż nie zawiera ona ani ciał stałych ani ciekłych i że
obserwowany wygląd fotosfery może powodować gaz o dużej nieprzeźroczystości w tych zupełnie przecież specyficznych
warunkach.
Wielu badaczy zajmuje się w tym czasie Słońcem. Ośrodkiem
badań jest obserwatorium słoneczne na Mount Wilson. W 1908 r.
G. E. H a l e odkrywa za pomocą zbudowanego przez siebie
w dziewięćdziesiątych latach XIX wieku spektroheliografu wirowy ruch chmur wodorowych ponad plamami słonecznymi.
Wiry te są przeciwnie skierowane po obu stronach równika
słonecznego. Jednocześnie zauważa on, że linie widmowe plam
są poszerzone lub rozdwojone, co wskazuje na istnienie efektu
Zeemana powstającego w obecności pól magnetycznych.
W 1912 r. następuje, wraz ze zmianą cyklu słonecznego,
zmiana polaryzacji magnetycznej plam. W tym samym roku
Hale podaje teorię plam, według której plama jest tunelem,
z którego wypływa spiralnie gaz słoneczny· Przy wydobyciu
na zewnątrz gaz ochładza się ok. 2000°, co w wyniku daje przyciemnienie plamy i pozwala wyjaśnić obecność linii prostych
związków chemicznych (jak np. TiO odkryty w 1908 r. w widmie plam słonecznych przez F o w l e r a). W tym samym roku
J. E v er s h e d wykrywa obserwacyjnie ruch gazów na zewnątrz ponad plamami. W 1913 r. S t. John potwierdził to
odkrycie i zauważył jednocześnie ruch w dół, ale na dużych
wysokościach ponad plamami.
Za pomocą spektroheliografu wykonywano zwykle fotografie
Słońca w liniach wodorowych, co wymagało użycia klisz fotograficznych o przesuniętym zakresie czulości w stronę czerwieni. W tym czasie prowadzi się też intensywne prace nad
ogólnym zwiększeniem czułości klisz.
W wielu obserwator iach usiłuje się wykonać zdjęcia granulacji słonecznej, ale właściwie po doskonałych zdjęciach
H a n s k y'e g o w Pułkowie w 1905 r. postęp w tej dziedzinie
' dały dopiero ostatnie lata (fotografie Słońca z balonów). Silnie
ograniczającym jakość zdjęć czynnikiem jest drganie atmosfery ziemskiej na skutek nagrzewania jej przez Słońce.
W 1912 r. D e s l a n dr e s proponuje, aby charakterystyczne
kształty i ruch protuberancji słonecznych wyjaśnić obecnością
pól magnetycznych. Od 1913 r. prowadzone są, za pomocą
20-metrowego teleskopu wieżowego Mt. Wilson, badania nad
ogólnym polem magnetycznym Słońca.
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Wiele stacji wysokogórskich bierze udział od 1905 r. w pracach nad wyznaczeniem stałej słonecznej, to znaczy energii
promienistej otrzymywanej przez element powierzchni ustawiony prostopadle do światła Słońca, w jednostce czasu. Prace
zapoczątkował C· G. A b o t t, który otrzymał potem wartość
1.94 cal/min cm 2 • Wykryto jednocześnie, że istnieje prawdopodobieństwo niewielkich zmian intensywności, ale w nie mniej
niż 16 różnych okresach. Co do tych wyników nie ma obecnie
zgodności i niektórzy sądzą, iż wykryte zmiany są wynikiem
działania błędów obserwacyjnych lub czynników atmosferycznych i nie należy wiązać tego ze zmianą intensywności promieniowania Słońca.
Utworzenie zależności jasność absolutna - typ widmowy
pozwala Russellowi w 1913 r. wysunąć pierwszą hipotezę ewolucji gwiazd. Przebieg tej ewolucji jest niemalże dokładnie
przeciwny, niż to się sądzi obecnie. A więc wg Russella gwiazda
zaczyna żyć w stadium czerwonego olbrzyma o małej gęstości
i bardzo dużej objętości. Fotem zaczyna się kurczyć i przesuwa
się w stronę ciągu głównego, jej temperatura rośnie, objętość
maleje, a po dojściu do ciągu przesuwa się wzdłuż niego aż
do czerwonych karłów. Hipoteza ta, choć poparta bardzo sła
bymi faktami jest pierwszą próbą wyjaśnienia ogólnych prawidłowości w ewolucji gwiazd.
Warto dodać, że od kilkunastu lat prowadzone są badania
teoretyczne nad wewnętrzną budową gwiazd, a więc są już
początki astrofizyki teoretycznej. W 1907 r. wychodzi książka
R. E m d e n a "Kule gazowe", będąca najobszerniejszym ówczesnym omówieniem problemów stabilności formacji gazowych
z możliwością zastosowania ich do modelowania wnętrza
gwiazd.
Wspominaliśmy o metodach statystycznych w astrofizyce.
Doskonałym przykładem jest tutaj znamienne odkrycie pani
L e a v i t t (rok 1912) dotyczące zależności: okres zmian jasności jasność absolutna dla cefeid w Małym Obłoku Magellana. Zależność ta wynikająca początkowo tylko z zestawienia
wielu danych pozwala wyznaczać odległość układów zawierają
cych cefeidy. Wystarczy wyznaczyć okres cefeidy i jasność
obserwowaną, a od razu mamy jej odległość. W 1914 r.
S h a p l e y kalibruje tę zależność dla cefeid w Galaktyce oraz
odkrywa podobną dla cefeid krótkookresowych w gromadach
kulistych. Prowadzi on też dokładniejsze badania nad jasn(l
ściami integralnymi gromad kulistych, ich rozmieszczenie, ·
przestrzennym i średnicami kątowymi.
Mechanizm zmienności cefeid jest nieznany· W 1914 r.
H. Shapley udawadnia ,że nie można jej wyjaśnić podwój-
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nosc1ą i zaćmieniowym charakterem zmian jasnosc1, bowiem
z prostych obliczeń wynikało, że orbita mniejszego składnika
powinna wówczas przebiegać wewnątrz składnika większego.
Shapley proponuje wyjaśnić zmiany jasności cefeid ich pulsacją
(tak się też sądzi obecnie).
Do praw odkrytych na drodze statystycznego zestawiania
wielu wyników należy zależność masa - jasność, której sugestie wysunął w 1911 r. H a l m, a którą na podstawie gwiazd
podwójnych wizualnych dokładniej zbadał Russell w 1913 r.
W 1912 r. powstaje teoria gwiazd zaćmieniowych RussellaShapleya, która pozwala wyznaczyć nachylenie orbity, wzglę
dne rozmiary składników podwójnych układów zaćmieniowych.
Przedstawiona przez nich metoda obliczeń używana była przez
około 30 lat, do momentu pojawienia się bardziej ścisłych,
analitycznych metod rozwiązywania układów zaćmieniowych.
Obserwatorzy gwiazd zaćmieniowych usiłują zbadać tzw.
efekt N ord m a n a - T i c h o w a (odkryty w 1908 r .), ktqry
polega na przesunięciu w czasie minimów gwiazdy zaćmienio
wej obserwowanej w różnych barwach. Dopiero ostatnie lata
i rozpowszechnienie fotoelektrycznych metod obserwacji pozwoliło stwierdzić całkowitą iluzoryczność tego efektu, powstającego tylko na skutek błędów obserwacyjnych.
Obserwacje fotoelektryczne, tak rozpowszechnione obecnie
rozpoczęto wykonywać mniej więcej 50 lat temu. W 1910 r.
S t e b b i n s posługując się fotokomórką (typu fotooporu) odkrywa wtórne minimum Algola oraz wykrywa wiele gwiazd
zmiennych o płytkich minimach wśród gwiazd spektroskopowo
podwójnych. Podobne obserwacje z fotokomórką rozpoczyna
w 1913 r. G u t h n i c k. Mała czułość ówczesnych fotokomórek
powodowała, że granicą możliwości, przy użyciu dużych teleskopów, były gwiazdy piątej lub szóstej wielkości. Ze względu
na wysokie koszty i mały zasięg fotometria fotoelektryczna
rozwijała się bardzo powoli. Natomiast w szerokim użyciu
była fotometria fotograficzna i wizualna.
W 1912 r. S l i p h er rozpoczyna spektroskopowe badanie
prędkości radialnych gwiazd· W następnym roku wykrywa on,
iż mgławica otaczająca Plejady ma dokładnie to samo widmo,
co najjaśniejsze gwiazdy tej gromady. Wyciąga on stąd wniosek o tym, iż mgławica ta odbija światło gwiazd, składa się
więc z pyłu.
Cały czas mówimy o badaniu gwiazd, a przecież zainteresowanie Układem Słonecznym nie słabnie. Od 1846 r. (odkrycie
Neptuna) trwają poszukiwania planety jeszcze bardziej zewnętrznej. W Obserwatorium P. L o w e l l a od 1905 r. aż do
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jego śmierci w 1916 r. prowadzone są fotograficzne poszukiwania tej planety przerwane potem na 13 lat.
Około 1910 r. zauważono nagłą zmianę okresu obrotu słyn
nej Czerwonej Plamy na Jowiszu o około 58 • W. 1907 r. Slipher
stwierdza w czerwonej i pomarańczowej części widma Jowisza
istnienie pasm i linii, których interpretacja ukazała się dopiero
po 25 latach. Pomiary radiometryczne C o b l e n t z a dały
w tym czasie temperaturę Jowisza -140 °C.
W 1908 r. M e l o t t e odkrywa VIII satelitę Jowisza,
a w 1914 r. N i c h o l s o n IX satelitę. W 1914 r. Guthnick
stwierdza fotoelektrycznie zmianę jasności satelitów galileuszowych przy zmianie fa.q w okresie równym okresowi obiegu.
Swiadczy to o istnieniu plam na ich powierzchni i zahamowaniu obrotu wokół osi. W 1912 r. Slipher z obserwatorium Lowella wyznacza okres obrotu Urana wokół osi na około 10 godz·
Wyznaczenie to przeprowadzone jest metodą spektroskopową.
Obserwowane są komety. W 1908 r. jasna kometa Morehouse'a wykazała niezwykle silne zmiany i ruch w warkoczu
zachodzące w ciągu kilku godzin. 21 maja 1910 r. Ziemia przechodzi przez warkocz komety Halley'a. Przepowiednia tego zjawiska wzbudziła na świecie pewną panikę. Oczywiście żadnych
zjawisk niezwykłych nie obserwowano. Ukazanie się w 1914 r.
komety Delevana uważane było powszechnie za znak nadchodzącej wojny. I rzeczywiście wybuchła wojna choć nie z powodu komety- zatrzymując na pewien czas rozwój astronomii
w Europie. Znaczne jej postępy obserwujemy jednak na drugiej
półkuli , w Stanach Zjednoczonych.
Do niezwykłych zjawisk należy też przypisać spadek słyn
nego meteorytu syberyjskiego w 1908 r., który intryguje do
dziś.

Krótki ten, niemalże telegraficzny przegląd ukazuje, iż astronomia sprzed 50 lat nie jest już tak bardzo odległa od naszych
pojęć zwłaszcza, że w niektórych wydawnictwach popularnych
spotyka się omawianie metod czy osiągnięć astronomii przy
użyciu faktów niemalże właśnie sprzed pół wieku.
KRONIKA
Kometa Kopffa
do Slońca co 6 1 /~ lat na odleglość 1,5 jednostki astronomicznej okresowa kometa Kopffa znajdzie się w pierwszej polowie sierpnia br. w odleglości 0.83 j. a. od Ziemi. Według opinii Dr Elżbiety R oe m e r (Flagstaff, Arizona), która za pomocą 40-calowego reflektora odnalazla ją już w grudniu 1963 r.
Aktualna wielkość absolutna jest um-12m, tak że kometa zapewne
będzie dostępna obserwacji przez silne teleskopy jeszcze w początku
1965 r . Przyczyny już nie pierwszy raz występującego pojaśnienia komety
Zbliżająca się
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w normalnym procesie postępującej utraty masy, jaka cechuje wszystkie
komety, nie są jeszcze dostatecznie znane, ale zjawiska te stanowią ważny
material do poznania konsystencji materialnej i energetycznej obszarów
międzyplanetarnych .

Kometa po raz pierwszy odkryta została w 1906 r. przez astronoma
A. Kop f f a w obserwatorium Konigstuhl (Heidelberg) i wykazywała
wówczas wielkość absolutną 8m4. Z wyjątkiem 1913 roku była dotychczas obserwowana w każdym powrocie do Słońca w latach 1919, 1926,
1932, 1939, 1945, 1951, 1958 i 1964, w 7 ostatnich pojawieniach dzięki dokładnym obliczeniom niżej podpisanego.
Specjalnie interesującym było zbliżenie się komety do Jowisza na
odległość 0.17 j. a. w 1954 r ., które spowodowało wielką zmianę elementów położenia orbity komety, długość węzła wstępującego i nachylenia
do ekliptyki wzgl. równika. Sredni ruch dzienny komety przeszedł wówczas przez krytyczną wartość 598", tzn. podwójną wartość średniego ruchu dziennego Jowisza, a obecnie wynosi około 562".
Począwszy · od 1964 r . dalsze obliczenia ruchu komety będą wykopywane z udziałem maszyny elektronowej.
Zdjęcie komety reprodukowane na str. l okładki zawdzięczam wspomnianej powyżej Dr E. Roemer. Przedstawia ono powiększenie obrazu kliszy z dnia 10 kwietnia 1964 r., osiągniętej przez nią w U. S. Naval Observatory, Flagstaff, Arizona (Official U. S. Navy Photograph). Jak wynika
z niego, w chwili zdjęcia kometa nie wykazywała wyraźnych śladów
ogona, natomiast zakryła jakąś słabą gwiazdę, obraz kreski której czę
ściowo jest zasłonięty obrazem komety. Jak wiadomo, kreski gwiazd powstają na skutek sprzęgu kamery teleskopu z ruchem komety, umożliwia
jącego pomiar położenia ostrego obrazu komety względem pobliskich
gwiazd.
Felicjan

Nowe

ciała

Kępiński

niebieskie

W drugim kwartale 1964 roku z kosmodromów wzbiło się na orbity
okołoziemskie 12 nowych satelitów, a więc przeciętnie jeden na tydzień .
Folowę stanowiły niskopułapowe radzieckie Kosmosy (28-33), przeznaczone do badania górnych warstw atmosfery, pozostałe to - Poliot 2
przystosowany do zmian orbity, trzy tajne satelity amerykańskie, Ariel 2
oraz makiety kabin Gemini i Apollo.
Ariel 2 kontynuuje badania swego poprzednika Ariela l z dn . 26. IV.
1962, który badał zależność zjawisk na Słońcu i w jonosferze. Po 76 dniach
radiowych relacji "zamilkł". Jego baterie słoneczne zostały zablokowane
pod wpływem sztucznego pasa Van Allena, silnie nasyconego swobodnymi elektronami, w wyniku wybuchu nuklearnego w dniu 9. VII. 1962
nad wyspą Johnstcn. Obecnie po upływie pr~wie dwóch lat pas ten jest
już znacznie mniej aktywny.
W
Odstrzał pustej kabiny Gemini o masie 3150 kg wraz z ostatnim c z ł o 
nem rakiety nośnej oraz makiety kabiny Apollo - 18,5 ton, to dalsze
etapy w przygotowaniach do wyprawy na .Księżyc. Startowi pustej kabiny Gemini asystowało 29 kosmonautów, wyszkolonych potencjalnych
pasażerów tego dwuosobowego zasobnika. Zasobnik Apollo ma ponieść
na Księżyc trzech ludzi, którzy po lądowaniu na nim i starcie powrotnym,
mają powrócić na Ziemię. Próby te są przeprowadzane przy użyciu nowej potężnej rakiety Saturn o masie startowej 562 tony, wysokości
50 metrów.
Jan Gadomski
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badania powierzchni Księżyca za pomocą aktywizacji neutronami
na powierzchni Księżyca można zbadać na odległość z Ziemi. W tym celu wystarczy opuścić na powierzchnię Księżyca niewielką rakietę kosmiczną bez człowieka na pokładzie. Nadany z Ziemi
sygnał radiowy uruchamia źródło neutronów szybkich. Neutrony te, padając na powierzchnię Księżyca, aktywują ją. Po pewnym czasie źródło
neutronowe zostanie wyłączone, uruchomiony zaś zostaje licznik gamma
z wytworzonych w trakcie aktywacji jąder promieniotwórczych. Za pomocą układu telemetrycznego wyniki pomiarów zostają przekazane na
Ziemię. W Laboratorium Radiacyjnym im. Lawrence'a skonstruowano
niewielki pojemnik, mieszczący źródło neutronów szybkich, licznik gamma
i niezbędne przyrządy elektronowe. Układ ten byl demonstrowany na
wystawie w Nowym Jorku, urządwnej przez Komisję Energii Atomowej.
[Wg Mechnical Engineering, 85, nr 11, 71, (1963))
Możność

Minerały

B. Kuchowicz

Czy potrafimy na Ziemi stworzyć wysokoenergetyczne "gwiazdy"
ostatnio wykryć, przynajmniej w teorii, jak można na Ziemi
wytworzyć coś w rodzaju niewielkich "gwiazd" wydzielających dużo
energii i trwałych- trwalszych znacznie od bomby wodorowej, w której
energia wyzwala się błyskawicznie.
Brytyjski fizyk dr E. R. H ar r i s o n z Narodowego Instytutu Badań
Jądrowych w Chilton wygłosił w Nowym Jorku na forum Amerykań
skiego Towarzystwa Fizycznego opinię, że gdyby niewielkie cząsteczki
materii w rodzaju cząsteczek pyłu wpadały z olbrzymią energią na krople ciężkiego wodoru, materiału, z którego składa się bomba termoją
drowa, wtedy wytworzyłyby się niewielkie objętości, w których przebiegaloby wyzwalanie energii jądrowej.
Nie będzie to chyba proste i dr Harrison sądzi, że idea ta może nie
wytrzyma konfrontacji z praktyką. W każdym razie należy ją wypróbować jako alternatywne podejście do tematu kontrolowanych reakcji
termojądrowych w plaźmie, nad czym pracują przecież od dawna uczeni
wielkich mocarstw. Cząsteczkom pylowym należałoby nadać prędkość
do 10 tysięcy km na sekundę - tysiąc razy większą od prędkości sztucznych satelitów.
(Sci. News. Lett. 85, Nr l, 1964)
Udało się

B. Kuchowicz

•

VII Ogólnopolska Olimpiada Astronomiczna
VII Ogólnopolska Olimpiada Astronomiczna została przeprowadzona
w czasie od l. X. 63 r. do 11. IV. 64 r.
Do I etapu Olimpiady zgłosiło się 255 uczniów z 53 szkól. I etap Olimpiady obejmowal jak i w latach poprzednich zadania rachunkowe jak
i obserwacyjne. Te ostatnie cieszyły się szczególną popularnością. Zadania rachunkowe I etapu wykraczały nieznacznie poza program szkolny.
Spośród uczestników I etapu 90 osób z 13 województw dopuszczono
do następnych eliminacji.
II etap przeprowadzono 29.II. 64 r. w następujących miastach: Katowice (40 osób z województwa katowickiego i opolskiego), Kraków
(12 osób z województwa krakowskiego i rzeszowskiego) Łódź (29 osób
z województwa kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego) i Poznań (9 osób z województwa gdańskiego, koszalińskiego, poznańskiego,
szczecińskiego i zielonogórskiego).
Eliminacje finałowe rozpoczęły się w Planetarium w Chorzowie
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w dniu 8 kwietnia, a zakończyły się 10 kwietnia br. Do finału dopuszczono
29 uczestników z 9 Województw.
Ostatni etap Olimpiady przebiegał zgodnie z następującym programem:
8. IV. godz. 15-ta obowiązkowe konsultacje
9. IV.
9-ta I część eliminacji (eliminacje pisemne)
15-ta II część eliminacji (eliminacje ustne)
9-ta III część eliminacji
10. IV.
11. IV.
8-ma wycieczka do kopalni "Michał"
15-ta zakończenie Olimpiady (ogłoszenie wyników i rozdanie nagród)
•
Zakończenie Olimpiady odbyło się w Planetarium Sląskim w Chorzowie w dniu 11 kwietnia br. W uroczystości zakończenia uczestniczyli:
przewodniczący Komisji Olimpiady. Dyrektor Planetarium dr J . S al a b u n, przewodniczący Rady Naukowej Planetarium prof. dr E. Rybk a , vicekurator Katowickiego Okręgu Szkolnego mgr inż. J . S u ck e l
oraz członkowie Rady Naukowej Planetarium, członkowie Komisji Olimpiady, przedstawiciele kilku Kuratoriów i uczestnicy III etapu Olimpiady, których wykaz w kolejności miejsc uzyskanych w wyniku finalowych eliminacji podajemy poniżej:
l. Ulanawski Jerzy- Chorzów, 2. Golubowicz Jerzy - Zabrze, 3. Fangar Roman -Warszawa, 4. Sęk Grzegorz -Kraków, 5. Piechocki Zbigniew - Poznań, 6. Wolszczan Aleksander - Szczecin, 7. Stanisz Andrzej - Rzeszów, 8. Borucld Mariusz - Radom, 9. Chmurski WaldemarWarszawa, 10. Płotkowiak Janusz - Poznań, 11. Król Zbigniew - Poznań , 12. Górecki Ryszard- Będzin, 13. Skala Adam- Radom, 14. Nowak Ewa - Katowice, 15. Bieniasz Sławoj - Lódź, 16. Kasprzak Jerzy Gliwice, 17. Targoński Wiesław - Rzeszów, 18. Wełna Jan - Lask,
19. Bulski Leszek - Lódź, 20. Słowiński Jacek - Lódź, 21. Biernacik
Zygmunt - Gliwice, 22. Kwapisz Jan - Lódź, 23. Razpendek Boguslaw - Radomsko, 24. Sitkawska Barbara - Katowice, 25. Bruno-Bruhński Paweł Lódź, 26. Sobociński Wojciech Gliwice, 27. Doroszuk
Andrzej - Biała Podlaska, 28. Kraski Jan - Gliwice, 29. Baron Danuta :.___ Katowice.
Czterodniowy pobyt w Planetarium przyniósł młodzieży wiele korzyści i przyjemności. Poznanie Planetarium i Obserwatorium, uzupeł
nienie wiadomości (zwłaszcza praktycznych) z astronomii, poznanie pię
kna regionu śląskiego , nawiązanie kontaktu z kolegami z różnych stron
Folski o tych samych zainteresowaniach, poznanie kilku czołowych astronomów polskich, wreszcie emocje egzaminacyjne i oczekiwanie na werdykt Komisji - oto pobieżny przegląd czterodniowych przeżyć młodych
ludzi, których do udziału w Olimpiadzie skłoniło zainteresowanie astronomią.

Uczestnicy finału wielokrotnie wspominali eliminacje pod sztucznym
niebem Planetarium. Podkreślano, że odbywały się one w takim nastroju i scenerii, że stanowiły dla uczestników przyjemne przeżycie.
W sumie VII Olimpiadę Astronomiczną należy więc uznać za imprezę
udaną. Przeprowadzona ona została bardzo skromnymi środkami, a największą dotychczasową bolączkę stanowi fakt, że laureaci Olimpiady nie
mają prawa wstępu bez egzaminu na odpowiednie kierunki studiów.
Życzeniem organizatorów jest, aby władze załatwiły tę sprawę pozytywnie. Przyczyniłoby to się do spopularyzowania Olimpiady i stanowiloby oprócz upominków rzeczowych - zasłużoną nagrodę dla pełnej zapału
młodzieży.

Maria

Chorzów -

Pańków

Planetarium
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Młodzież o astronomii i Olimpiadzie Astronomicznej
Komisja VII Olimpiady Astronomicznej w celu zorientowania się
w opiniach uczestników odnośnie astronomii w ogóle, a Olimpiady
w szczególności, opracowała ankietę, którą otrzymali wszyscy finaliści
Olimpiady z prośbą o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.
Wśród odpowiedzi, które nadeszły na adres Planetarium, znaleźć
można obok uwag odnoszących się ściśle do Olimpiady, szereg opinii,
które mogą zainteresować szersze grono czytelników.
Dlatego chcemy zapozT)ać czytelników "Uranii" z niektórymi wynikami ankiety.
l. Co skłoniło cię do udziału w Olimpiadzie?
60% uczestników wzięło udział w Olimpiadzie Astronomicznej z powodu swoich zainteresowań, bez niczyjej namowy. Pozostałych zainteresowała Olimpiadą szkoła.
2. W jaki sposób, przy użyciu

jakich

książek przygotowywałeś się

do

Olimpiady?
wymienianych książek znajdujemy pozycje:
K u l i k o w ski - Poradnik milośnika astronomii
E. Ryb k a - Astronomia ogólna
F. Rap I - Zagadnienia z astronomii elementarnej
Uczestnicy wymieniają też artykuły w "Młodym Techniku" i "Uranii"
(20%).
3. W jaki sposób szkoła pomogła ci w przygotowaniu do eliminacji?
Odpowiedzi na powy:bsze pytania są bardzo zróżnicowane. W niektórych szkołach nauczyciele astronomii pomagali swoim wychowankom
w przygotowaniach. W Nowej Hucie jest Kółko astronomiczne, w którym
zainteresowana młodzież może zapoznać się z astronomią. Niestety w wię
kszości szkół nie widać żadnego zainteresowania astronomią i Olimpiadą
Astronomiczną. W centrum uwagi znajduje się Olimpiada Matematyczna,
Fizyczna, Chemiczna, a Astronomiczna spychana jest całkowicie na margines. Czyżby dlatego, że nie zapewnia ona premii dla nauczycieli za
wprowadzenie uczestnika do finału?
4. Na jaki kierunek studiów wybierasz się?
Oczywiście wszyscy finaliści wybierają się na kierunki ścisłe: fizyka,
politechnika. Astronomię chce studiować 30°/o odpowiadających na anWśród najczęściej

kietę.

5. Na jakie trudności napotkałeś podczas eliminacji?
6. Co sądzisz o tematach zadań eliminacyjnych?
Za najłatwiejsze uznano zadanie rachunkowe, z mechaniki nieba
astronomii sferycznej. Trudniejsze od nich były: orientacja na niebie
i zadania fizyczne związane z astronomią. Szczególnie te ostatnie były
szczególną zmorą uczestników. Fotwierdza to również Komisja Olimpiady, która stwierdza, że odpowiedzi na te pytania były najsłabsze
i przychodziły młodzieży z największą trudnością.
Niejako proporcjonalnie do trudności układa się ocena zadań. Najwięcej podobały się zadania rachunkowe, a zadania fizyczne i praktyczne miały znacznie mniejsze powodzenie. Stopień trudności zadań
określany jest bardzo sprzecznie. Jedni uważają, że były one za trudne.
inni, że za łatwe. Stąd chyba można wyciągnąć wniosek, że poziom zadań
był

prawidłowy.

7. Jakie korzyści
w Olimpiadzie?

odniosłeś

z pobytu w Planelarium? i z

udziału

Wśród różnych korzyści wymienionych przez odpowiadających wyodrębnić można kilka konkretnych:
a. rozszerzenie swoich wiadomości z astronomii, poznanie "słabych

punktów",
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b. wypróbowanie własnych sil i wiadomości,
c. poznanie Planetarium Śląskiego, jego pracy i wyposażenia,
d. poznanie grupki rówieśników o podobnych zainteresowaniach, możność podyskutowania,
e. Olimpiada jest bodźcem do nauki astronomii,
f. zwiększenie zainteresowania młodzieży "królową nauk".
8. Czy astronomia powinna zostać w szkole osobnym przedmiotem czy
też powinna być włączona do fizyki?
Odpowiedzi na to pytanie Ankiety były wyjątkowo jednomyślne.
Wszyscy bez wyjątku uczestnicy opowiadają się za astronomią, jako
osobnym przedmiotem. Młodzież uważa, że w połączeniu z fizyką zatraci
się sens astronomii. Uczestnicy ankiety pragną, aby astronomia była
znacznie poszerzona i traktowana znacznie poważniej, niż dotychczas.
Jakie możemy wyciągnąć wnioski z wyników ankiety? Z powodu zbyt
malej ilości uczestników i ich jednostronności (wszyscy byli uczestnikami Olimpiady Astronomicznej, a więc milośnikami astronomii), nie
można chyba z jej wyników wyciągać daleko idących wniosków. Niemniej jednak pewne .fakty rzucają się w oczy. Olimpiada Astronomiczna
jest imprezą niewątpliwie pożyteczną. Pornaga w nauce, mobilizuje do
pracy, a jednocześnie daje młodzieży bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Chyba nikt nie może mieć wątpliwości, co do jej dydaktycznego
znaczenia. Tymbardziej, że astronomia w szkolach nie stoi na ogól na
zbyt wysokim poziomie. Przy malej ilości godzin i braku wykwalifikowanych nauczycieli jest ona traktowana po macoszemu. Spychana na
bok, traktowana jak zło konieczne, nie zapewnia uczniom szkól śred
nich minimum wiedzy o niebie. A przecież astronomia ma kolosalne
znaczenie światopoglądowe. Cóż, jak nie wiedza o Wszechświecie da mło
dzieży podstawy materialistycznego, naukowego poglądu na świat.
W tej sytuacji mogłoby s~ole przyjść z pomocą PTMA. Zakładając
Szkolne Kola Milośników Astronomii, szerząc wiedzę astronomiczną
wśród młodzieży, PTMA może przyczynić się do kontynuacji chlubnych
tradycji polskiej astronomii, która wydała na świat wielu wielkich ludzi. Stąd chcemy zaapelować do nowego Zarządu PTMA, do wszystkich
Oddziałów PTMA o zajęcie się w większym stopniu młodzieżą. Dobry
początek zrobił Oddział Chorzowski, zakładając międzyszkolne kola Miłośników Astronomii w Bytomiu i Siemianowicach Śl. i zaopatrując te
kola w fachową opiekę oraz sprzęt obserwacyjny. Chcemy również zwrócić uwagę władz szkolnych na to, że przewidywane w projekcie nowego
programu włączenie astronomii do fizyki nie cieszy się popularnością
wśród młodzieży.

Astronomia jest w tej chwili nauką bardzo popularną. Trzeba pamię
jest ona podstawą astronautyki, która jest w centrum zainteresowania społeczeństwa. I oto w czasie, gdy rośnie powszechne zainteresowanie astronomią, postanowiono usunąć ją, jako osobny przedmiot.
Chyba warto się zastanowić, czy w Polsce, ojczyźnie największego astronoma wszystkich czasów - Mikołaja Kopernika, astronomia jest nauką

tać, że

niepotrzebną?

Za 9 lat cały świat obchodzić będzie 500-lecie urodzin M. Kopernika,
a Folska powinna szczególnie starannie przygotować się do tego święta,
właśnie przez nadanie większego znaczenia temu przedmiotowi, gdyż
astronomia jest naszą nauką narodową.
Odpowiedzi na naszą ankietę utwierdzają nas w tym przekonaniu.
Andrzej Klimek

Chorzów -

Planetarium
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Jubileusz Profesora Michała Kamieńskiego
W dniu 29 maja br. odbyło się w Warszawie uroczyste rozszerzone posiedzenie Rady
Naukowej Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, poświęcone jubileuszowi 60-lecia pracy naukowej profesora Michala Kamieńskiego,
najstarszego i stale czynnego
naukowo polskiego astronoma. Posiedzenie
odbyło się w małym gronie kilkudziesięciu
osób, wśród których znaleźli się najwybitniejsi astronomowie polscy przybyli z calego
kraju, naukowcy z innych dziedzin wiedzy,
ze światowej sławy matematykiem Wacła
wem Sierpińskim na czele oraz przyjaciele jubilata.
Na uroczystość nadesłano wiele depesz i listów z kraju i zagranicy (niektóre, z nich,
niestety, zostały doręczone już po uroczystości). Z Obserwatorium Pulkowskiego, w którym prof. Kamieński pracowal wiele lat
i gdzie niektórzy astronomowie pamiętają go
jeszcze z tych czasów, życzenia nadesłali: dyrektor M. F. S u b b o t i n,
S. G. M ak o w er i inni. Pracownicy Instytutu Astronomii Teoretycznej
Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie, wśród których znajduje się dwoje
uczniów Jubilata, jako prezent jubileuszowy powtórzyli na maszynach
elektronowych dawne rachunki perturbacji komety Wolf I wykonane
przez prof. Kamieńskiego ręcznie z pomocą logarytmów. W ten sposób
potwierdzili niezmierną dokładność tych ostatnich wynoszącą małe ułamki
sekund łuku w elementach orbity. Zyczenia nadesłali ponadto A. A. Wy ll er (Norwegia), dyrektor Obserwatoriów Mt. Wilson i Falomar J. S. B owe n, Maarten Schmidt, G. Mu n ch, J. Greenstein, F. Zwicky,
T. A. M a t t h e w s, E. H er z o g, H. G a t e s z USA i wielu, wielu
innych.
Centralnym punktem uroczystości było obszerne przemówienie kierownika Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk prof. dra Józefa
W i t k o w ski e g o z Poznania, które w calości przytaczamy.
Konrad Rudnicki
Przemówienie Prof. dr J. Witkowskiego

Otwieram uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Astronomii
Polskiej Akademii Nauk poświęcone jubileuszowi 60-lecia pracy naukowej prof. Michała Kamieńskiego. Przypadł mi w udziale zaszczytny obowiązek powitania naszego jubilata, a zarazem trud przedstawienia na
tym zebraniu w krótkich słowach i w przeciągu skąpych minut olbrzymiego dorobku naukowego, wyniku niestrudzonej pracy długich,
przedługich lat.
Z konieczności więc referat mój nie da pełnego obrazu działalności
naukowej naszego Jubilata i będzie posiadał raczej charakter fragmentaryczny, ujmujący tylko ważniejsze momenty z jego życia i twórczości.
Tak się złożyło, że nasze posiedzenie jubileuszowe przypada na dzień
jak najbardziej astronomiczny w całym roku. Słońce znajduje się bowiem
dziś w Hyadach, gromadzie obfitującej w jasne gwiazdy. Zaćmienie
Słońca przypadające na dzień dzisiejszy, dają więc sposobność do zważenia światła, stwierdzenia, że posiada ono, w myśl teorii względności,
i masę i moment, a więc, że promienie dalekich gwiazd przebiegając
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w pobliżu zaćmionego Słońca ulegają odchyleniu w polu grawitacyjnym
Słońca, tj ., że gwiazdy Hayd sfotografowane razem z zaćmionym Słoń
cem będą wszystkie przemieszczone względem swych normalnych polożeń. Takie majowe zaćmienie Słońca miało miejsce w dniu 29 maja 1919 r.
gdy po raz pierwszy w historii ludzkości człowiek zważył promień świa
tla. Dzień dzisiejszy jest więc dniem jubileuszowym astronomii i zarazem
astronoma Michala Kamieńskiego, nad tak szczęśliwymi auspicjami odbywa się dzisiejsza uroczystość.
Prof. Michal Kamieński należy do najwybitniejszych przedstawicieli
starszego pokolenia astronomów polskich i jest szeroko znany i ceniony
w kraju i poza jego granicami.
Urodzony dnia 24 listopada 1879 r. w dalekiej guberni mohylowskiej,
ukończył gimnazjum klasyczne w Pskowie na wiosnę 1898 r.; na jesieni
tegoż roku rozpoczął studia na wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, który ukończył na wiosnę 1903 r . Od jesieni
tegoż roku rozpoczął pracę w światowej sławy Obserwatorium w Pulkowie w charakterze astronoma nadetatowego. Spełniły się marzenia
wczesnych lat - nasz jubilat znalazł się w posiadaniu klucza do obserwatorium, a tym samym, jak mu się zdawało, i klucza do wszech tajemnic nieba gwiaździstego. Tym kluczem, jak się później przekonał,
były: umilowanie prawdy naukowej , samozaparcie w pracy i niezłomna
wola dotarcia do wytyczonego celu. Ale cel ten byl daleki, a droga ciernista - per aspera ad astra.
l stycznia 1904 roku otrzymuje promocję na astronom:> rachmistrza
i pozostaje na tym stanowisku do wiosny 1908 r.
Praca w Obserwatorium w Pułkowie była w owe czasy nastawiona
głównie na zagadnienia astrometrii i mechaniki nieba. Dyrektorem Obserwatorium byl Szwed, groźny Oskar B a ck l u n d, słynny badacz komety
Encke, teoretyk i rachmistrz. Młody Kamieński pomagając mu w pracach rachunkowych zapoznaje się z arkanami teorii i rachunków astronomicznych i czyni tak wielkie postępy, że już w roku 1907 rozpoczyna
samodzielne studia nad ruchem komety Wolf l. Alea jacta sunt - badania nad kometą Wolf I stają się glównym problemem całej jego przyszłej działalności naukowej. Kometa ta będzie jego kometą ona wsławi
jego imię w całym świecie naukowym.
Nasz jubilat nie traci czasu - poza pracami rachunkowymi obserwuje pilnie gwiazdy na kole wertykalnym , zainstalowanym jeszcze przez
Wilhelma S t r u v e. Studiuje matematykę, mechanikę nieba, geodezję
i astronom~ę praktyczną dla egzaminów na stopień magistra - co programowo znacznie przewyższalo nasze obecne doktoraty.
Na wiosnę 1908 r. otrzymuje stypendium Petersburskiej Akademii
Nauk i przenosi się do Petersburga.
Lata 1909-1914 spędza na służbie w Wydziale Hydrograficznym Rosyjskiej Marynarki Wojennej w porcie Aleksandra III-go kolo Libawy.
Tu wykonuje szereg prac z dziedziny astronomii , magnetyzmu ziemskiego
i okrętowego. W roku 1910 uzyskuje na Uniwersytecie Petersburskim
stopień magistra Astronomii i Geodezji.
W roku 1914 zostaje przeniesiony służbowo do wojennego portu we
Władywostoku gdzie pełni funkcje astronoma portu. Tu prowadzi swe
\Jadania nad kometą Wolf I, pracuje w dziedzinie magnetyzmu, meteorologii i hydrografii. Kreślone przez niego mapy synoptyczne Wschodniej
Syberii były największego rodzaju mapami na świecie. Organizuje też
sieć Stacji Lodowych od Władywostoku poprzez Zachodnie Wybrzeże
Pacyfiku i Morze Ochockie aż do Cieśniny Behringa i ujścia rzeki Leny
i Kałymy.
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Na początku 1919 r. zostaje mianowany naczelnikiem założonego przez
niego Obserwatorium Morskiego we Władywostoku.
W tymże 1919 r. Dtrzymuje od prof. T. B a n a c h i e w i c z a list wzywający go do powrotu do Polski. Celem zdobycia środków na tak daleką
podróż przyjmuje zaproszenie Wydziału Hydrograficznego Cesarskiej Marynarki Japońskiej i przybywa do Tokio w marcu 1920 r. W Japonii spę
dza 2 lata; w czasie wolnym od służby układa tablice dla wyznaczania
czasu i szerokości geograficznej według metod Zingera i Piewcowa i to
dla szerokości geograficznych w granicach od +20° do +40°. Do Folski
prof. Kamieński przybywa w lipcu 1922 r. i spędza rok cały w Krakowie,
pracując intensywnie nad różnymi problemami astronomicznymi.
W marcu 1923 r. zostaje mianowany profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektorem Obserwatorium tegoż Uniwersytetu. Tu prowadzi intensywną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 1935 r.
organizuje na Górze Pop Iwan Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne. Zamówiony przez niego w firmie Grubb-Parsons astrograf
o średnicy 33 cm przy lunecie prowadzącej o średnicy 25 cm ocalał, o ile
chodzi o obiektowy, i wrócił do Warszawy po wojnie światowej.
Lata 1923-1939 były okresem niezmiernie pracowitym w jego życiu,
a także okresem rozwoju kierowanego przez niego Obserwatorium.
W Warszawie przeżywa jubilat okupację i tragiczne chwile powstania
warszawskiego, spalenie Obserwatorium i miszezenie swego dorobku
naukowego.
Po wysiedleniu z Warszawy chroni się do Krakowa, który staje się
jego miejscem pracy i zamieszkania po przejściu na emeryturę. W roku
1959 zostaje powołany na stanowisko profesora zw. Zakładu Astronomii
PAN. We wrześniu 1960 r. przechodzi definitywnie na emeryturę.
W 1963 r. przenosi się do Warszawy na stale, aby tu kontynuowae swe
prace nad kometami i chronologią astronomiczną.
Takie jest curriculum vitae naszego jubilata. Przejdziemy teraz do
pobieżnego przeglądu ważniejszych jego prac.
Naukowa działalność prof. M. Kamieńskiego rozpoczęła się w 1904 r.
w którym ogłosił swe prace nad okresową kometą Encke.
Badania te prowadzone pod kierunkiem Backlunda skierowały uwagę
M. Kamieńskiego na trudny i zawiły problem perturbacji biegu okresowych komet. Analityczne metody mechaniki niebios są tu bezsilne i jedyną drogą prowadzącą do celu jest żmudny rachunek efektywny, wymagający dużych wiadomości teoretycznych i wielkiej biegłości w rachunkach.
Jest to droga, którą szli E n ck e, A s t e n, B a ck l u n d, C o w e II,
C r o m m e l i n, droga która zapewniła tym badaczom trwale imię
w Astronomii. Prof. M. Kamieński wybrał za obiekt swych badań kometę
Wolf I o okresie 8,4 lat. Kometa ta w biegu swym zbliża się znacznie
do Jowisza i ulega silnym zakłóceniom z jego strony. Opracowanie teorii
tej komety nastręcza duże trudności, lecz jest obiecujące pod względem
możliwośd wykrycia odchyleń, których nie da się wytłumaczyć działa
niem grawitacyjnym - znanych ciał naszego układu planetarnego, czego
przykładem jest kometa Encke.
Był to problem fascynujący, rozwiązanie którego wymagało długich
lat, a może calego życia bezustannej pracy. Pracy tej podjął się M. Kamieński i przystąpił do niej z całym zapałem młodości. Mijały lata,
zwiększał się wykaz prac nad kometą W olf I: pierwotny zapal zastąpiła
chęć i wola dotarcia do celu; a do tego celu doprowadziło nagromadzone
doświadczenie i wytężona praca życia. Dziś, patrząc wstecz na gigantyczny wkład prof. Kamieńskiego do badań nad kometą Wolf I obej-
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mujący 80 publikacji i około 120.000 godzin rachunków stwierdzić należy,
że badania zostały wykonane z największą starannością i najdalej posuniętą dokładnością, dzięki której osiągnięto ważny rezultat, a miano-

wicie wykrycie wiekowej deceleracji w ruchu tej komety.
Teoria komety została opracowana tak dokładnie, że obliczone poło
żenia komety na niebie zgadzają się z położeniami zaobserwowanymi
w granicach jednej sekundy łuku. Aby uzmysłowić sobie osiągniętą dckladność rachunku wystarczy przypomnieć, że jedna sekunda luku, jest
to kąt, pod którym widoczny jest centymetrowy skrawek papieru oglą
dany z odległości 2 km!
Podczas swojego ostatniego powrotu do Słońca kometa została odnaleziona dnia 13 czerwca 1958 r. dzięki rachunkom prof. Kamieńskiego
w miejscu przez niego wskazanym. Zdjęcie komety otrzymano przy pomocy tzw. "wielkiego oka astronomicznego", inaczej teleskopu o śred
nicy l m na Mt Falomar w Kalifornii. Kometa była wówczas 20 wielkości
gwiazdowej, czyli świeciła blaskiem świecy umieszczonej w odległości
10 000 km.
Był to wielki sukces rachunkowy i prof. Kamieński otrzymał wiele
gratulacji z różnych stron świata.
Prace prof. M. Kamieńskiego zostały należycie ocenione przez świat
naukowy. Już w 1927 r. został on wybrany na członka honorowego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego - Associate Fellow of the
Royal Astronamical Society. Zaledwie 50 najwybitniejszych astronomów
świata jest członkami honorowymi RAS, jak wynika ze spisu członków
Towarzystwa; z Polaków poza M. Kamieńskim figurował tam tylko
T. Banachiewicz.
Od 1927 r. był on członkiem korespondentem PAU i członkiem rzeczywistym Tow. Naukowego Warszawskiego, zaś w r. 1930 został członkiem
korespondentem Tow. Geograficznego w Limie.
W 1960 r. powolano go na członka honorowego Groupement Mondial
de Cosmobiologie.
Astronomowie tej miary co I. P o r t er (Anglia), F. B a l d e t, (Francja), N. B o b r o w n i k o f f (USA), A. D u b i a g o, M. S u b b o t i n, K az i m i er c z ak- P l o ń s k a (ZSRR) wyrażają się z dużym uznaniem
o pracach prof. M. Kamieńskiego. Według I. Porter'a prace nad kometą
Wolf I są "in this respect unigue". N. Bobrownikoff. Dyrektor Perkins
Observatory (Ohio, USA) uważa, że kometa Wolf I, dzięki pracom
prof. M. Kamieńskiego, należy wraz z kometą Encke do najlepiej zbadanych komet. Ruch komety Wolf I jest zbadany dokładniej niż jakiejkolwiek innej komety. Prof. Kamieński kontynuuje swe badania dążąc
do odtworzenia całkowitej jej historii i ustalenia jej genezy. Dotychczas
zbadał on ruch tej komety za kres 1750-1960, w czym prześcignął badaczy innych komet.
Od szeregu lat pracuje również nad teorią komety Halley'a. Ogłosił
na ten temat 18 prac. Badania te doprowadziły do wykrycia zupełnie
nieznanych dotychczas pojawień tej komety w dalekiej przeszłości,
w okresie 240-2320 ante Christum Natum, co posiada duże znaczenie
dla Astronomii i Chronologii.
Rachunki prof. Kamieńskiego pozwoliły dokładnie ustalić daty ukazań się tej komety i skorygować stare kroniki. M. in. na podstawie jego
badań, astronom szwedzki Gunnar Norlung (Lund) ustalił datę rozpoczęcia budowy świątyni Salomona w Jerozolimie.
Duże znaczenie naukowe posiada wykrycie okresowości w zmianach
elementów orbity tej komety, co tłumaczy się współmiernością okresów
obiegów komety, Jowisza i Saturna. Podał on również uproszczony spo-

250

URANIA

sób obliczania przejść komety Halley'a przez perihelium i otrzymał wyniki zgodne z dokładnymi rachunkami V i l i e w a.
Jego działalność naukowa nie ogranicza się do badania wymienionych
komet. W pracowitym swym życiu znalazł czas i energię na wiele ~n
nych zagadnień. Należą do nich prace z dziedziny magnetyzmu ziemskiego i okrętowego, astronomii praktycznej i obserwacyjnej oraz hydrografii. Wymienić tu należy odkrycie anomalii magnetycznej w okolicach
Libawy oraz opracowania tablic dla wyznaczania z obserwacji czasu
oraz szerokości geograficznej dla miejscowości położonych w granicach
+20°-+40° szerokości północnej: tablice te mają duże znaczenie astronomiczno-geodezyjne. Wspomnieć wypada o badaniach nad Atlantydą,
za które został mianowany członkiem honorowym Atlantean Research
Centre w Londynie.
Ogólny wykaz prac zawiera 134 pozycje.
Prace organizacyjne i dydaktyczne stanowią poważną pozycję w jego
życiu, że wspomnę uniwersyteckie podręczniki Astronomii: Wstęp do
astronomii matematycznej, Astronomia ogólna cz. I i IV.
Nie bacząc na swe 85 lat kontynuuje nadal z niesłabnącą energią
swe badania astronomiczne. Dorobek naukowy prof. Kamieńskiego stale
wzrasta; zwiększył się on w ostatnim dziesięcioleciu o 35 prac, dotyczących komet Wolf I i Halley'a, analizy obserwacji Kopernika, ustalenie
miejsca, w którym były one dokonane, badań nad tekstem "De Revolutionibus" i wiele innych.
Tak owocna, ofiarna i niesłabnąca działalność naukowa prof. Kamień
skiego zasługuje na najwyższe uznanie. Dowodem tego niech będzie dzisiejsza uroczystość, na której wszyscy tu zebrani koledzy i przyjaciele
składają Ci Drogi, Czcigodny Jubilacie, wyrazy wdzięczności i uznania
za Twe ofiarne i pracowite życie, za Twe trudy dla postępu Astronomii,
a w szczególności Astronomii rodzimej i za to, żeś rozsławił imię polskie
i żeś je wpisał pióropuszem komet na tle nieba gwiaździstego.
Składamy Ci życzenia ad multas annos, życzymy dobrych lat pracowitych nad maiarem Astronomiae gloriam.
Niech każdy powrót Twej komety świadczy o tym, żeś ujął jej bieg
w zaklęcie Twych liczb i że pozostanie ona na zawsze wierna Twym
rachunkom.

KRONIKA PTMA
Z działalności Oddziału PTMA w Częstochowie
Zasadniczym tematem Walnego Zebrania Oddziału PTMA w Czę
stochowie w dniu 21 czerwca br. była sprawa remontu i przebudowy
budynku Obserwatorium Astronomicznego w Parku Staszica (zob. notatka R. Rucińskiego, Urania 1961/4 str. 120).
Na mocy umowy z Prez. MRN w Częstochowie, podpisanej 28. X.
1961 r., PTMA wydzierżawiło obiekt, rozpoczynając jednocześnie starania o jego remont, a przez to pełniejsze jego wykorzystanie. Zasadniczy postęp tych starań datuje się od momentu przyjęcia funkcji prezesa
Oddziału przez doc. dra inż. Romana Ja n i czka w roku 1962. Dzięki
jego ofiarności i staraniom, przy udziale członków Zarządu Oddziału,
a szczególnie mgr-a Jerzego Rud e n ki i Mariana śpi e w ak a, sprawa
przebudowy przybrała obecnie realne kształty.
Doc. Janiczek - jako uprawniony budowniczy - wydal bezpłatnie
orzeczenie o stanie technicznym budynku. Prace pomocnicze (jak. np.
wykop fundamentowy) wykonali społecznie uczniowie z Liceum im.
Traugutta zorganizowani przez mgr-a Rudenkę.
W zrozumieniu kulturalno-oświatowego znaczenia Obserwatorium
Biuro Projektów "Miastoprojekt Częstochowa" podjęło się wykonania
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla gruntownej przebudowy
obiektu, wykonując tę pracę w ramach czynu społecznego. Wartość społecznie wykonanej dokumentacji wynosi ponad 28 tys. zl. Należy tu
szczególnie podkreślić przychylne ustosunkowanie się dyrektora Biura
Projektów mgr inż. Leszka B ar t z a oraz pracowników Biura Projektów, a szczególnie kol. Mariana S p i e w a k a, który bezpłatnie wykonał
inwentaryzację budynku, dając inicjatywę tej społecznej pracy, oraz
inż. Teofila
O s t a s z e w i c z a, który wykonał bezpłatnie obliczenia
statyczne i rysunki konstrukcyjne.
Remont kopuły obserwacyjnej - nie objęty dokumentacją - zostanie
przeprowadzony osobno. Do tego czasu kopula została przykryta brezentem dla ochrony wnętrza przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Pracę tę wykonała jako czyn społeczny Miejska Straż Pożarna, która
równocześnie usunęła niebezpiecznie zwisające fragmenty gzymsu. O społecznym charakterze prac może świadczyć sprawa renowacji astronomicznego zegara wahadłowego Obserwatorium, w czym bezinteresowny
udział miały trzy instytucje: firma B. Glicner (czyszczenie, regulacja
i przechowanie), Spółdzielnia Pracy "Mechanika Precyzyjna" w Warszawie (dostarczenie mikrociężarków dla regulacji chodu) oraz warsztaty
miejscowego Teatru Dramatycznego (remont drewnianej szafy zegara).
Całkowity koszt przebudowy budynku Obserwatorium, włącznie z remontem kopuły, umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń wyniesie
około 330 tys. zl. Powodzenie calego przedsięwzięcia zależy w znacznym
stopniu od zaangażowania środków społecznych, przy kontynuacji dotychczasowego udziału władz terenowych. Obietnica pomocy finansowej wyrażona przez przewodniczącego Prez. WRN w Katowicach płk Jerzego
Z i ę t k a, żywe zainteresowanie przewodniczącego Prez. MRN w Czę
stochowie ob. Tadeusza Kowalskiego oraz stała gotowość do współpracy
ze strony Wydziału Kultury Prez. MRN pozwala sądzić, że wielka inicjatywa Oddziału częstochowskiego doczeka się pomyślnej realizacji.
Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału przedstawia się następująco:
prezes - doc. R. Ja n i czek, v-prezes - mgr J. R u d e n k o, skarbnik - prof. B. Kier a t, sekretarz - kol. M. S p i e w ak, zast. sekr. kol. W. B orko w ski. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: mgr inż.
T. Woj a n oraz prof. Z. Ja w o r s ki.
Andrzej Slowik

KALENDARZYK HISTORYCZNY
5 września 1522 r. Kopernik obserwował zaćmienie Księżyca
Wiadomo, że K o p er n i k wszystkie swoje obliczenia obserwacji
odniósł do południka krakowskiego, a zatem musiał znać różnicę długości
geograficznej Fromborka i Krakowa. Różnica ta mogla być wyznaczona
na podstawie obserwacji zaćmień, które jednak należało wykonać jednocześnie w obydwu miejscowościach. W nocy z 5 na 6 września 1522 r.
obserwował on we Fromborku całkowite zaćmienie Księżyca, dla którego
wyznaczył momenty początku, największej fazy i końca (obserwacja ta
zamieszczona jest w "De Revolutionibus"). Przypuszcza się, że w porozumieniu z Kopernikiem to samo zaćmienie Księżyca obserwował w Krakowie M i koł aj S z a d k a, który o zaćmieniu tym pisze w druku
Biblioteki Jagiellońskiej pt. "Judicium astronamicum Mgri Nicolai de
Shadek in studio Cracovien. Ad a. domini 1523 editum".

O kontaktach wielkiego astvonoma z uczonymi krakowskimi dowiadujemy się z bibliografii Kopernika zamieszczonej przez Szymona S t ar o w o l ski e g o w dziele pt. "Scriptorum Folonicorum Exo:tav'ta<;" (Wenecja 1627, str. 158-162), gdzie czytamy: "Familiares habuit... Nicolaurn
de Schadek, Martinurn de Illcus, Mathematicos Cracovienses, olim eon-
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discipul os suos, cum quibus confere bat de ecclipsibu s et earum observationibus, ut patet ex Epistolis manu illius ipsius scriptis, quas habet
in Academia Cracoviensi Jo. Broscius ... " (miał zaufanych przyjaciół...
Mikołaja z Szadka, Marcina z Olkusza, matematyków krakowskich, dawnych swych kolegów szkolnych, z którymi korespondował o zaćmieniach
i ich obserwacjach, jak się okazu je z listów jego ręką pisanych, które
ma w Akademii Krakowskiej Jan Brożek 1). •
St. R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opr acował

G. Sitarski
1964 r.

Wrzesień

Rankiem widoczna jest Wen us świecąca pięknym blaskiem nad
wschodnim horyzontem jako Gwiazda Poranna. Powinniśmy także odnaleźć Marsa jako czerwoną gwiazdę około 1.6 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Raka i Bliźniąt. Poza tym w połowie miesiąca możemy na
krótko przed wschodem Słońca próbować odnaleźć Merkurego.
Prawie całą noc widoczny jest Jowisz na granicy gwiazdozbiorów Byka
i Barana oraz Saturn w gwiazdozbiorze Wodnika. Uran, Neptun i Pluton są niewidoczne. Możemy natomiast obserwować dwie planetoidy:
Fallas około 10 wielkości gwiazdowej wieczorem na granicy gwiazdozbiorów Węża, Herkulesa i Wężownika oraz Westę około 7 wielkości
w gwiazdozbiorze Wodnika przez całą noc.
2d Dolne złączenie Merkurego ze Słońce. Tego też dnia nastąpią dwa
niewidoczne złączenia Księżyca z planetami: o 15h z Marsem i o 18h
z Wenus.
6/7d Tej nocy obserwujemy serię ciekawych zjawisk w układzie księ
życów Jowisza. O Oh32m nastąpi początek zaćmien i a 2 księżyca Jowisza;
księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej prawie
średnicy tarczy od jej brzegu. O Ohl7m na tarczy planety pojawił się cień
3 księżyca, natomiast o Oh46m rozpocznie swą wędrówkę także cień księ
życa l. Teraz na tarczy Jowisza widzimy cienie jego dwóch księżyców,
a w pobliżu planety dostrzegamy brak jednego księżyca. O 2h3m do
brzegu tarczy Jowisza dociera księżyc l i rozpoczyna swoje przejście
na jej tle, natomiast o 2h25m schodzi z tarczy planety cień księżyca 3.
O 2h54m pojawia się nagle z cienia Jowisza księżyc 2, tuż koło lewego
brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwracającą), a prawie w tym
samym czasie (o 2h55ID) cień księżyca l opuszcza tarczę Jowisza.
8dlh27m Foczątek zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety.
lOd Merkury nieruchomy w rektascensji.
14d Jowisz nieruchomy w rektascensji.
15/16d Po wschodzie Jowisza dostrzegamy na tarczy planety cienie
księżyców l i 2, natomiast sam księżyc l przechodzi na tle tarczy i jest
niewidoczny, a księżyc 2 zbliża się właśnie do brzegu tarczy planety.
O 23hl6m cień księżyca l kończy swą wędrówkę, a o OhlOm także cień
księżyca 2 opuszcza tarczę planety. O Ohl?m księżyc 2 dociera do brzegu
tarczy planety i rozpoczyna swoje przejście na jej tle, natomiast o Oh27m
ukazuje się księżyc l po ukończeniu swojego przejścia. Księżyc 2 wędruje
na tle tarczy Jowisza do 2h37m.
17/18d Obserwujemy zaćmienie 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety o 23h26m w odległości równej prawie śred
nicy tarczy od jej brzegu, a pojawi się znowu o lh12m blisko tego samego
brzegu tarczy.
1)

Niestety, listy te

zaginęły.
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18d Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca (kąt tego
o dchylenia wynosi 18°).
19d Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem .
21/ 22d O 11147m nastąpi początek zaćmienia l księżyca Jowisza.
22/ 23d Obserwujemy jednoczesną wędrówkę dwóch księżyców i ich
cieni na tle tarczy Jowisza. O 23h2m na tarczy Jowisza pojawia się cień
jego 1 księżyca, a sam księżyc l zbliża się do brzegu tarczy planety
i rozpoczyna swoje przejście na jej tle o Oh9m. O Oh23m na tarczy Jowisza ukazuje się cień 2 księżyca, który tymczasem zbliża się do brzegu
tarczy. Cień księżyca l schodzi z tarczy planety o lhlOm, sam księżyc l
kończy swoje przejście o 2hl6m i dopiero teraz księżyc 2 dosięga brzegu
tarczy Jowisza rozpoczynając swą wędrówkę na jej tle o 21143m. Cień 2
księżyca opuszcza tarczę planety o 21147m, a sam księżyc 2 będzie już
niewidoczny aż do wschodu Słońca w Polsce.
23d2hl7m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 180° (początek jesieni astronomicznej).
24/25d O 221122m obserwujemy początek zaćmienia 3 księżyca Jowisza.
Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej prawie
średnicy tarczy od jej brzegu. Od tej chwili w pobliżu Jowisza widać
brak jego dwóch księżyców, bo księżyc 2 był już ukryty w cieniu planety,
a potem za jej tarczą i ukaże się o .23h29m. Tymczasem księż;vc 3 przechodzi przez strefę cienia planety i koniec zaćmienia obserwujemy
o 01133m jako nagłe pojawienie się tego księżyca w odległości równej
promieniowi tarczy planety od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę
odwracającą) . Księżyc 3 zbliża się teraz do brzegu tarczy i ukryje się za
nią o 3h4m.
25d2lh Złączenie Jowisza z Księżycem.
29/30d Na tarczy Jowisza o 01155m pojawi się cień jego l księżyca . Sam
księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie przejście na jej tle
o lh56m. Cień l księżyca schodzi z tarczy planety o 3h4m, a prawie
w tym samym czasie (o 3hQm) pojawi się na tarczy Jowisza cień księ
życa 2.
30/3ld Księżyc l Jowisza zbliża się do brzegu tarczy planety. O 22h1Qm
obserwujemy początek jego zaćmienia, kiedy to księżyc l zniknie nagle
w cieniu planety w odległości równej prawie promieniowi tarczy Jowisza. Księżyc l przechodzi dalej za tarczą planety i ukaże się spoza niej
o lh2lffi.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie wschodnio-europejskim (czasie letnim w Polsce). U w a g a: gdyby jeszcze we wrześniu
nastąpiła zmiana czasu, należy od każdego momentu odjąć lh i otrzymamy wówczas wszystkie chwile w czasie środkowo-europejskim (czasie
zimowym w Polsce).
Odległości

bliskich planet

WENUS
Data
1964

od

VIII 29
IX 8
18
28
X 8

j. a.
0.725
0.724
0.722
0.721
0.720

Słońca

mlkm
108.4
108.2
108 o
107.8
107.6

l

MARS

od Ziemi

od

j. a. mlkm
0.703 105.0
0.780 116.6
0.856 127.9
0.930 139.0
1.002 149.8

j. a.
1.549
1.562
1.574
1.585
1.596

Słońca

mlkm
231.6
233.5
235.3
237.0
238.6

l

od Ziemi
j. a.
2.060
2.008
1.950
1.888
1.820

mlkrn
308.0
300.2
291.6
282.2
272.0
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2h czasu
wsch.-europ.

Data
1964

1964 r. PLANETY l PLANETOIDY

l

Warszawa

2h czasu
wsch.-europ.

l a l wsch. l zach.

o.

o.

hm

hm

hm

hm

lO 56
lO 27
10 33
11 24

6 57
5 25
4 34
5 06

19 13
18 31
18 12
18 04

7 20
8 02
8 45
9 30

W połowie miesiąca widoczny
rankiem nad wschodnim horyzontem (około O wielk. gw.).

7 21
7 48
814
8 40

+no
+20 9
+19.6

o

SATURN

~-12.6,19 31
-13.1
-13.5

1810
16 50

l

h

3 34
:3 36
336
3 35

lO 48
10 52
lO 57

l

m

o

-14 46 1
-14 55
-15 06

05.4
13.2
22.4
32.5
43.6

17
17
17
16

22 Ol
21 24
2045
20 06

14
12
05
57

nad
jako
-3.8

13
12
12
ll

URAN

l ++

8.5,
8.0
7.5

+

23
46
06
26

l 1918 2340

6 14
5 Ol
3 51

17 07

l

o

Iw

połud.

PLUTON

hm

h m

16 58
15 41
14 25

11 21 05
1123 46
11 26 24

Niewidoczny .

16
16
16
16
16

+ta. l
+ 18.1
+181
+18.0

Cl

s

01~41

+t9
+ta 46.2
+ta 34.1

h

m

13 27
12 11
lO 55

Niewidoczny.

PLANETOIDA 2 FALLAS
VIII 28
IX 7
17
27
X 7

hm

l 45
l 53
2 06
2 26

Niewidoczny.

o
Iw polu d.
NEPTUN

14 53.6
14 55.3
14 57.7

hm

Widoczny prawie całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka i Barana (około -2.2 wielk. gwiazd.).

5 19
3 52
2 29

Widoczny prawie całą noc w gwiazdazbiorze Wodnika (około + 0.7
wielk. gwiazd.).

VIII 29
IX 18
X 8

zach.

Swieci pięknym blaskiem
wschodnim
horyzontem
Gwiazda Poranna
(około
wielk. gwiazd.).

17 41
17 23
17 Ol
16 39

Widoczny w ostatnich godzinach
nocy na granicy gwiazdozbiorów
Bliźniąt
i
Raka
( +1.6 wielk.
gwiazd.).

o.

l

JOWISZ
l 20
114
l 08
l 04

+22.9

VIII 281 22 16
IX 17 2211
X 7 22 07

l

+t9.1
+ta.s
+16.7
+t4.3

MARS
VIII 28
IX 7
17
27

Warszawa

wsch.
WENUS

MERKURY
VIII 28
IX 7
17
27

l

+1506
+t3 20
+1140
+1006
+ 840

PLANETOIDA 4 WEST A
18 15
17 43
17 13
16 44
1616

Około 10.2 wielk. gwiazd. Widoczna wieczorem na granicy gwiazdozbiorów Węża , Herkulesa i Wę-

23
22
22
22
22

04.6
55.5
46.8
39.6
34.8

-16 59
-1813
-19 09
-1941
-19 50

116
o 23
23 35
22 49
22 05

Około 6.8 wielk. gwiazd. w gwiazdazbiorze
Opozycja
Wodnika.

2

września.

żownika.

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

Wrzesień

SŁO~CE

1964 r.
2h czasu
w sch.-europ.

Data

r. emu /

a

l

Poznań

Szczecin
3

o
m i h m
VIII 28 - 1.3 10 26 +9.8
IX 7 + 1.9 11 02 +6.2
17 + 5.4 11 38 +2.3
27 + 8.9 12 14 -1.5
X 7 +12.1 , 12 501 -5.4

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch ./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach . wsch./ zach. wsch ./ zach. wsch. j zach. wsch ./ zach . wsch./ zach .
hm l hm

604
6 21
6 38
6 56
7 13

2002
19 38
19 14
18 49
18 25

hm

556
6 12
6 29
6 46
702

hm

1950
19 27
19 03
18 39
, 1816

h m

5 58
6 14
6 29
6 46
702

l 19h 47
m
19 25
19 03
18 39
, 1!l17

hm

hm

h m

5 44
6 02
6 21
6 39
657

19 47
19 23
18 57
18 32
1807

5 48
6 03
6 18
6 33
649

h m

hm

19 33 5 40
19 12 5 57
18 50 6 13
18 28 6 30
, 18061647

h m

h m

19 33
19 10
18 47
18 23
1800

5 40
5 55
6 10
6 25
641

l 19h m25
19 04
18 42
18 20
1758

hm

hm

5 29
5 46
6 03
6 21
638

19
19
18
18
17

26
03
39
14
50

i

KSIĘZYC
2!1

czasu

Data l wsch .·europ .
a

/

3

Warszawa

l wsch./ za~-h : 1

2h cza su

Datal wsch.·eu rop.

Fazy
21J czasu

Warszawa

, - a - , - 3 -lwsch./ zach.

Datal wsch.·europ .

l

Warszawa

~-a-,-3- lwsch. / zach.

Księżyca:

d

Pełnia

hm

IX

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

o

hm

hm

hm

o

hm l hm

l hm

o

hm

hm

5 59 +23 .5 16 48 IX 11 15 00 -13.5 11 58 21 19 IX 21 23 27 - . 8.9 19 04 5 25
702 +24.0 031 1746
12 1548-17.4 1306 1 2145
22 017-3.6 1922 643
8 04 +22.9 l 41 18 30
13 16 37 -20.5 14 12 2215
23 l 07 + 2.0 19 39 8 02
9 05 +20.3 3 oo, 19 04
14 17 27! -22.7 15 14 n 53
24 1 58 + 7.6 19 59 9 24
10 03 +L6.5 4 22 19 29
15 1818 -23.9 16 08 23 40
25 2 51 + 12.8 20 22 . 10 47
10 57 +11.9 5 43 19 50
16 19 10 -24 .0 16 54
26 3 47 + 17.5 20 52 12 10
1149 + 6.7 702, 2008
17 2003, -23.01731 1 0 37
27 445 +21.12132 1330
12 38 + 1.3 8 19 20 24
18 20 55 -20.9 18 02 l 43
28 5 45 +23.4 22 23 1 14 43
13 26 1- 4.0 9 33, 20 41
19 21 47 -17.8 18 25 2 53
29 6 47 +24 .2 23 28, 15 44
1413, -9.01046 2059
20 2237 -13.7 1845 40(.1
30 1 749 +23.5 1631

h

Ostatnia kw. VJII 30 11
Nów
IX 6 7
Pierwsza kw.
13 23
21 20
28 17
X 5 18

Ostatnia kw.
Nów
Odległość
Księżyca

Srednlca

tarczy

od Ziemi
d

h

Najm. IX 2 4 1
Najw. IX 14 9
Najm. IX 27 7

32!5
29.6
32.:l
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Artykuł:

Andrzej Woszczyk - Europejska Organizacja Badań Prrestrzeni (ESRO),
Jerzy Cw!rko-Godycki Astronomia radiowa (VI), Bronisław Kuchow!cz Powstawanie pierwiastków chemicznych we
Wszechświecie
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Kronika: Przewidywania rozbłysków sło
necznych w ZSRR. - Rozchodzenie się fal
radiowych a aktywność Słońca. &O-letni
okres plamotwórczej aktywności Słońca. Satelita o napędzie jądrowym. - Nowa fotograficzna kamera do obserwacji sztucznych
satelitów. - Zorze polarne i elektrony z pasów promieniowania.
Kronika PTMA: Sympozjon obserwatorów Słońca.
Obserwacje: Czyżby "cykl Tysiąclecia"?
Nowości wydawnicze.
z historii astronomii: Kopernik, jego poprzednicy i następcy.
To i owo: Jeszcze jedno "prawo" Układu
Słone cznego.

Kalendarzyk astronomiczny.

Ilustracje na okładce
Pierwsza strona ok!adki: Znana mgławica

w gwiazdozbiorze Ła
prawej strony widać też inną
"Pelikan".
Druga strona ok!adki: Dwie bardzo interesujące fotografie Słońca. u góry fotografia wykonana przez M . S . Carpentera podczas lotu orbitalnego w kabinie Merkury
w dniu 24. V. 1962 r. Zachodzące za horyzont rakiety Słońce było wskutek dużej refrakcji (odległość zenitalna ponad 105° !) silnie spłaszczone. U dołu fotografia zaćmienia
Słońca w dniu 2. X. 1959 r. wykonana z samolotu z wysokości około 7 km. Jasne ruebo
i ob1oki po obu stronach ograniczają pas
całkowitości
zaćmienia,
bowiem
ciemne
pasmo pośrodku zdjęcia to cień Księżyca!
Trzecia strona ok!adkt: Drzeworyt ·, .Kopernik, jego poprzednicy i następcy", który
został wykonany na podstawie rysunku Andriolego przez J . Styfi, J. Holew!ńskiego,
A.
Zajkowskiego
i
M.
Kluczewsklego
(1873 r.).
Czwarta strona ok!adkt: Obfity w gwiazdy obszar Drogi Mlecznej w gwiazdozbiorach
Łabędzia i Lisa. Jest to jedna z fotografil
,.patrolowych", jakie są wykonywane w obserwatorium harwardzkim.
,.Ameryka

będzia.
Z
mgławicę

Północna"

Rozszerzenie zakresu
prac w dziedzinie badania
przestrzeni
podejmowanych w Europie, doprowadziło do powolania nowej
organizacji międzynarodo
wej. Dr A. WOSZCZYK
omawia cele i zadania niedawno utworzonej Europejskiej Organizacji Badań
Przestrzeni.
W ostatnim z cyklu artykule o radioastronomii
Mgr J.CWIRKO-GODYCKI omawia przyczyny emisji fal radiowych w Kosmosie.
Do niedawna jeszcze
przyjmowano po prostu
fakt istnienia pierwiastków chemicznych i nie zastanawiano się nad problemem ich pochodzenia.
W ostatnich latach na pograniczu astrofizyki i fizyki jądrowej rozwtJa się
szybko nowa galąź wiedzy - astrofizyka jądro
wa, której jednym z waż
nych dzialów jest wlaśnie
badanie pochodzenia pierwiastków. Artykul Mgr
B. KUCHOWICZA stanowi wstęp do cyklu, który
ukazywać się będzie w kolejnych numerach "Uranii".

Zarząd Główny P TMA Kroków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 53&-92 - adres
telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie
• z wyjątkLem niedziel i świąt w godz. 8-15, w p 0 niedziałki i piątki do 19, w soboty od 8--12.
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EUROPEJSKA ORGANIZACJA BADAŃ PRZESTRZENI
(ESRO)
marca 1964 roku l'dzpoczął oficjalnie działalność nowy
międzynarodowy organ do badania przestrzeni kosmicznej:
ESRO - European Space Research Organisation. Organizacja
ta zrzesza następujące państwa: Belgię, Danię, Francję, Hiszpanię,
Holandię,
Niemcy Zachodnie, Szwajcarię, Szwecję,
Wielką Brytanię i Włochy. Siedzibą jej jest Paryż, a celem
statutowym "zabezpieczenie i rozwijanie, w celach wyłącznie
pokojowych, współpracy państw Europejskich w zakresie badań
i technologii przestrzeni".
Przeszlo 3 lata trwały prace przygotowawcze. Najpierw, l. 12.
1960 r. umową w Meyrin porwolana została do życia Eu:ropejska
Komisja Przygotowawcza Badań Przestrzeni (COPERS), której
przewodniczył profesor brytyjski Sir Harrie M a s s e y. Komisja ta przygotowała umowę podpisaną w Paryżu 14. 6. 1962 r.
przez wyżej wymienione państwa i stanowiącą prawne podstawy istnienia i organiz-acji ESRO, opracowała program naukowej i technicznej działalności na 8 pierwszych lat; przygotowała
program szczegółowy badań rakietowych i satelitarnych trzech
pierwszych lat. Ona też organizowała już liczne colloquia
i kursy wakacyjne oraz przydzielała stypendia ułatwiające specjalizację w różnych dziedzinach badań przestrzeni. Dzięki pracy
tej Komisji, ESRO od pierwszych dni swego legalnego istnienia
dysponuje poważnym potencjałem naukowOt-badawczym.
W szczególności dla ESRO już pracują, lub wkrótce pracowały
będą następujące ośrod·ki badawcze:
l. Europejski Ośrodek Technologii Przestrzeni (ESTEC)
w Delft w Holandii. Zrzesza on 800 osób. Jego zadaniem jest
udoskonalenie satelitów, sond przestrzenńych i innych technik
badania przestrzeni przy współpracy z europejskim przemysłem
i innymi organizacjami naukowo-badawczymi.
2. Centrum Obliczeniowe (ESDAC) w Darn1stadt, NRF prze~
znaczone do opracowywania i analizy danych dostarczonych
przez rakiety i satelity oraz do problemów przewidywania
i analizy i1ch orbłt.
3. Laboratorium ESRIN, które będzie zbudowane we Wło
szech i przeznaczone do badań zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w przestrzeni kosmicznej.
ESRO dysponorwala będzie również światową siatką stacji
obserwacyjnych, telemetrycznych i zdalnego sterowania. Bę
dzie posiadała własny poligon rakietowy (ESRANGE) w rejonie
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Kiruna w Szwecji. Jego położenie w Laponii, około 100 km na
północ od Pólnocnego Kola Biegunowego jest bardzo korzystne
dla szeregu badań wysokich warstw atmosfery. Rakiety ESRO
będą również startowały z poligonów państw członkowskich,
np. w najbliższych miesiącach z poligonu Salto di Quirra w Sardynii (Włochy) i Ile de Levant (Fraillcja). Pierwsze satelity
ESRO będą wprowadzane na orbity za pomocą rakiet amerykańskich i z kosmodromów znajdujących się na terenie USA.
W planach Europejskiej Organizacji Badań Przestrzeni przewiduje się podczas 8 pierwszych lat wystrzelenie ok. 400 sond
rakietowych, 6 małych satelitów, 8 średnich satelitów, 7 sond
przestrzennych dużego zasięgu i jednego dużego orbitalnego
obserwatorium astronomicznego (OAO -- ok. l tona). Przypuszcza się, że prace nad OAO będą zakończone około roku 1970.
N a rok 1964 zaplanowano doiDonać między innymi:
l. Pomiarów promieniowania słonecznego w zakresie od promieni X do ultrafioletu. Zagadnienie to ma duże znaczenie
z racji jonizacji wysokich warstw atmosfery przez te promieniowania i informacji jakie te pomiary dadzą o zjawiskach
rozgrywających się na powierzchni Słońca i ich związku
z aktywnością słoneczną.
2. Badań jonosfery, która ma zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal radiowych. Będzie się mierzyło gęstość i temperaturę elektronów oraz ich rozmieszczenie w wysokiej atmosferze.
3. Badań luminescencji nocnej - eksperymenty rakietowe
powinny pozwolić ustalić wysokość warstw atmosf-erycznych,
w których to zjawisko powstaje.
4. Wypuszczanie różnych chmur gazowych na wysokościach
150-200 km. Eksperymenty te pozwolą zebrać cenne informacje dotyczące wiatrów, turbulencji, dyfuzji i temperatury w wysokiej atmosferze i będą pierwszym krokiem w przygotowaniu
wystrzelenia sztucznej komety.
Spośród innych tematów badań warto wymienić jeszcze badania dotyczące zjawisk zórz polarnych i pola geomagnetycznego, pomia~ry promieniowań kosmicznych oraz badanie gwiazd
i Księżyca w ultrafioletowym zakresie widma.
W roku 1964 będą również prowadzone prace nad realizacją
dwóch małych satelitów ESRO I i ESRO II. Pierwszy z nich
będzie przeznacrony do badania zórz polarnych i jonosfery
w okolicach około biegunowych. Zawierał będzie aparaturę
pozwalającą mierzyć równocześnie strumień i energię cząstek
powodujących zjawisko zórz polarnych oraz mierzyć jasność
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zorzy. Badał on będzie również oddziaływanie wysokoenergetycznych cząstek słonecznych i innych na jonosferę mierząc
temperaturę i gęstość elektronów oraz skład jonów na dużych
wysokościach. ESRO II będzie mial za zadanie dostar-czenie da. nych o promieniowaniu cząsteczkowym, promieniowaniu X
i promieniowaniu ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca,
o cząstkach uwięzionych w pasach Van Allena i o cząstkach
przychodzących z przestrzeni międzyplanetamej.
Aby nie dublować badań amerykańskich ESRO zawarła odpowiednie układy z NASA (National Aeronautics and Space
Organisation, USA). Obie te ocganizacje będą sobie wzajemnie
udostępniać dokumentację techniczną budowanych aparatów
i urządzeń oraz komunikować wyniki eksperymentów. Stworzono też system stypendiów pozwalających specjalistom europejskim odbywać staże w instytutach amerykańskich, zorganizowano szereg europejsko-amerykańskich konferencji naukowych i kursów wakacyjnych.
Sygnatariusze Konwencji Paryskiej z 14. 6. 1962 r. ustalili
dla ESRO budżet maksimum: 380 milionów nowych franków
francuskich na 3 pierwsze lata działalności, 600 milionów fr na
drugi okres trzech lat i 1500 milionów· na wszystkie wydatki
pierwszych ośmiu lat aktywności. Każde z państw wchodzących
do ESRO pokrywać będzie pewien z góry ustalony procent tych
wydatków: Wielka Brytania 250/o, NRF 21 ,5'0/o, Francja 12,80/o,
Włochy 10,60fo i reszta państw od 2 do 5 procent.*)
Na czele ESRO stoi RADA, do której ka~de z państw człon
kowskich deleguje dwóch przedstawicieli. Rada decyduje o polityce naukowej i t•echnicznej oraz podejmuje ważne decyzje
finansowe, prawne i administracyjne. Sesje Rady są przygotowywane przez 2 Komitety jeden do spraw naukowych
i technicznych, drugi do spraw administracyjnych i finansowych.
W skład Komitetu do spraw naulwwych i technicznych wchodzą
m . in. tzw. "grupy" złożone z wybitnych naukowców i dające
opinie o programach badań planowanych przez poszczególne
komitety narodowe. Te grupy aktualnie są następujące: "Struktury Atmosfery" - przewodniczący Dr R. F r i t h (Anglia),
".T onosfery i Zjawisk Zorzowych " Dr B. H u l t q u i s t
(Szwecja), "Słońca" - Prof. d e J a g e r (Hola1!1dia), "Księżyc,
Planety, Komety i Ośrodek Międzyplanetarny" - Prof. B i erm a n n (NRF), "Gwiazdy i Systemy Gwiezdne" Prof.
*)

NASA na rok 1963 wynosU
5 116 351 dolarów.

Budżet

1964 -

1 frank francuski równa

się 1/6

dolara.

3 695 888 dolarów,

a na rok

URANIA

261

3 w i n g s (Belgia), "Promieniowanie Kosmiczne
Uwięzione" Prof. O c c h i a l i n i (Włochy).
Organem wykonawczym Rady jest Dyrektoriat Generalny,
na którego czele stoi Prof. Auger (Francja). Dyrektoriat reprezentowany jest na zewnątrz przez swój Sekretariat Generalny i sprawuje pieczę nad działalnością ESRO przez Dyrekcję Techniczną i Dyrekcję Administracyjną. Personel Dyrektoriatu Generalnego liczy obecnie (maj 1964) 450 osób, a będzie
miał 1200 do 1500 osób gdy będzie w komplecie.
JERZY CWJRKO-GODYCKI -

W arszaw a

ASTRONOMIA RADIO W A (VI)
krótce po odkryciu kosmicznego promieniowania radiowego, gdy zebrano znaczny materiał obserwacyjny, sporzą
dzano radiowe mapy nieba. Ich wygląd w niczym nie przypominał obrazów uzyskanych na drodze fotograficznej czy wizualnej. Niebo "radiowe" okazało się inne niż "optyczne". Nie ma
na nim znanych nam gwiazdozbiorów, czy nawet gwiazd, które
tak dobrze znamy z obserwacji gołym okiem. Zaledwie kilkadziesiąt obiektów radiowych zidentyfikowano z optycznymi,
og11omna reszta - to obiekty nie znane przedtem z obserwacji
optycznych.
Droga Mleczna wysyła silne promieniowanie radiowe, ma
ona na niebie zupełnie inne zarysy "radiowe" niż oglądane
okiem. Nawet nasze Słońce, które optycznie świeci stałym blaskiem, obserwowane na falach radiowych zachowuje się jak
gwiazda zmienna, której natężenie i kształt zmienia się z godziny na godzinę.
Przyczyna ogromnych różnic w wyglądzie obiektów optycznych i radiowych tkwi nie tylko w różnicy długości fali, w której prowadzimy obserwacje, ale i w tym, że promieniowanie
radiowe w większości wypadków jest produkowane przez inne,
jak się wydaje, mechanizmy niż promieniowanie optyczne.
Przypuszczenie to potwierdza obserwacja widm.
Otóż okazuje się, że widmo obiektów radiowych jest na ogół
widmem ciągłym, podczas gdy widmo optyczne ma bogatą
strukturę linii. W tych nielicznych wypadkach, gdy udało się
zidentyfikować radioźródła z obiektami optycznymi, stwierdzono, że pomiędzy ich widmami nie zachodzi żadna ciągłość,
że widma radiowe nie są przedłu7..eniem widm optycznych.
A zatem jakie procesy są odpowiedzialne za produkcję fal
radiowych przychodzących z Kosmosu? N a wet jeżeli poznamy
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je każdy z osobna, interpretacja wyników obserwacji może być
niezwykle trudna, gdyż promieniowanie trafiające do anteny
odbiornika może być przecież sumą wszystkich, lub tylko niektórych rodzajów emisji.
W dalszym ciągu prześledzimy kilka mechanizmów, które są
głównie odpowiedzialne za emisję fal radiowych. Niektóre zostały już omówione w poprzednich artykułach (patrz niżej):
l. Promieniowanie monochromatyczne w linii .21 cm, wytwarzane przez atomy neutralnego wodoru (Urania, nr 4, 1964 r.) .
2. Promieniowanie termiczne ciała czarnego, obserwowane
w wypadku emisji radiowej planet (Urania, nr 5, 1964 r.).
3. Promieniowanie termiczne zjonizowanego gazu, rejestrowane np. w koronie słonecznej.
4. Promieniowanie nietermiczne, emitowane w wyniku drgań
plazmy, rejestrowane na Słońcu.
5. Promieniow:anie elektronów w wyniku efektu żyrornagne
tycznego, rejestrowane na Sfońcu.
6. Promieniowanie synchrotronowe, rejestrowane na Słońcu,
w radioźródłach i materii międzygwiazdowej.
Zanim przystąpimy do omówienia wybranych mechanizmów
promieniowania (z wyjątkiem omówionych poprzednio), przedstawimy ogólne zasady emisji i absorpcji.
Jak wiemy, pmmieniowanie elektromagnetyczne o częstości
f składa się z elementarnych porcji - fotonów, których energia dana jest wzorem Plancka:
E = h·f
gdzie h - stała Plancka, f - częstość.
Absorpcja fotonu przez atom jest połączona ze wzrostem energii układu o wartość E, a emisji towarzyszy odpowiedni ubytek
energii układu. Takie przekazanie energii z układu materialnego do pola elektromagnetycznego lub odwrotnie, nazywamy
przejściem.
Jak wie my z mechaniki kwantowej, elektrony
w atomie mogą zajmować jedynie ściśle określoną liczbę orbit,
z których każda odpowiada innej wartości energii. Energia ta
jest mniejsza, gdy elektoron krąży bliżej jądra i większa, gdy
jego orbita majduje się dalej. Dozwolone odlegŁości pomiędzy
orbitami są większe dla orbit bliższych jądra i mniejsze dalej.
Stąd w danym atomie przejście elektronu z orbity drugiej na
pierwszą wyzwala foton o większej energii niż przejście z orbity
piątej na czwartą. Przejścia z orbity drugiej na pierwszą dają
linie emisyjne w nadfiolecie, pr2lejścia z trzeciej na drugą linie widzialne, z czwartej na trzecią - linie w podczerwieni.
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Przeskoki elekkonów między poziomami energetycznymi
atomu są połączone z emisją lub absorpcją promieniowania.
J

Rys. l. Poziomy energetyczne atomu, l, 2, 3, ...
kolejne poziomy dozwolone, J - poziom jonizacji, t'lE różnice energii odpowiadające
przejściom pomiędzy odpowiednimi poziomami
t'lE 1 > t'lE2 > ó.E 3 > ...), w tym wypadku poziomami absorrpeyjnymi.

3 ~
2

6

E3

1

Może jednak zaistnieć inny wypadek emisji lub absorpcji
ciągłej. Zjawisko absorpcji ciąglej występuje wtedy, gdy dostarczona elektronowi energia jest większa niż energia potrzebna do
osiągnięcia ostatniego poziomu, czyli wtedy, gdy nastąpi jonizacja atomu. Ogólne prawa promieniowania możemy ustalić rozpatrując przykładowo dwa poziomy energetyczne atomu (rys. 2).
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Rys. 2. Emisja i absovpcja promie-

niowania w atomie. I - absorpcja,
2 II
emisja spontaniczna, III -

emisja wymuszona. t'lE 1 - różnica
energii odpowiadająca przejściom
pomiędzy poziomami l i 2, f 1 ode.,oa:l:~ająca
jej
częstość
promienia1

wystąpi zjawisko absorpcji (pochłaniania),
przejściu z orbity niższej (l) na wyższą (2).

W przypadku I
towarzyszące

wystąpi zjawisko emisji spontanicznej, towarzyszące przejściu z orbity o wyższej energii (2) na niższą (1).

W przypadku II

I wreszcie przypadek III ilustruje zjawisko emisji wymuszonej.
Wystąpi ona wtedy, gdy na poziomie 2 znajdzie się elektron
zdolny wyemitować foton o częstości f 1 (~E 1 ), a z zewnątrz
układu wtargnie foton o tej samej częstości. Spełni on wtedy
rolę katalizatora przejścia; z atomu wylecą dwa fotony o czę
stości f 1 (~E 1 ). Wyzwolony z atomu foton wylatuje w tym sa' mym kierunku co foton katalizujący reakcję; promieniowanie
to ma zatem charakter anizotropowy (ukierunkowany).
Promieniowanie radiowe pochodzi na ogół (z wyjątkiem linii
21 cm i promieniowania ciał stały·ch) od swobodnych elektronów. Ponieważ poruszają się one niezależnie od skwantowanych
orbit, ich przejścia emisyjne lub absorpcyjne mogą być dowolne
i dają w efekcie ciągłe widmo promieniOIWania radiowego.
PrzykŁadem mogą tu być ciągłe widma radioź· ródeł i obszarów
Drogi Mlecznej, na której promieniowanie ciągłe nakłada się
jedynie linia 21 cm.
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Energia "fotonów" fal radiowych jest znacznie mniejsza mz
energia promieni rentgenowskich, nadfioletu, światła widzialnego czy podczerwieni. Emisja energii przez swobodne elektrony zależy od wartości ich przyspieszenia, co ujmuje następujące wyrażenie:

e2a2

E= - 61tE:c3

elektronu, a - przyspieszenie, c - prędkość
próżni, E stały współczynnik, tzw. stała dielektrycma próżni.
.
Powyższe wyrażenie jest słuszne dla prędkości elektronów
znacznie mniejszych od prędkości światła. Elektrony swobodne
pojawiają się w przestrzeni jedynie w tym wypadku, gdy wyrwane zostaną z atomu, który, jak wiadomo, składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół niego nałado
gdziee-ładunek

światła

w

wanych ujemnie elektronów. Oderwanie elektronu (jonizacja),
może zachodzić w wyniku zderzenia dwu atomów, wpływu
wysokiej temperatury, promieniowania rentgenO!Wskiego, czy
nadfioletowego. Z tego powodu atmosfera Słońca jest zjonizowana równie silnie jak gaz międzygwiazdowy otaczający jasne
gwiazdy emitujące promieniowanie nadfioletowe. W obu wypadkach obserwowano emisję radiową.
Promieniowanie obiektów obu tych typów upraszcza się
znacznie ze względu na fakt, że zarówno atmosfera Słońca jak
i gaz międzygwiazdowy składają się głównie z wodoru, którego jonizacja jest zupełna. Jest to więc gaz złożony z dodatnio
naladowarnych jąder wodoru i swobodnych elektronów. Fizyczna interpretacja zjawisk zachodzących w tych nieskomplikowanych warunkach nie jest bynajmniej łatwa i w pełni wyjaśniona.
Niemniej jej dokładne poznanie jest Qiesłychanie ważne dla
zrozumienia procesów jądrowych zachodzących w zjonizowanym gazie.
Rozpatrzmy najprostszy mechanizm promieniowania swobod-

Rys. 3. Tor elektronu (e) przelatującego w poprotonu (p); r - chwilowa odległość elektronu od protonu.
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nych elektronów. Elektrony znajdujące się w nieustannym ruchu, poruszające się wśród prawie nieruchomych z powodu
durej masy protonów. Jeżeli elektron o prędkości v zbliża się
do protonu (jak na rys. 3), to uzyskuje przyspieszenie a, które
rośnie w miarę zbliżania się (zmniejszania się odległości r).
Elektron opisuje w tym wypadku hiperbolę, w której ognisku
znajduje się proton. Wartość przyspieszenia elektronu będzie
się zmieniała w miarę zbliżania się i oddalania; wraz z przyspieszeniem będzie się również zmieniała wartość emitowanej
energii, a stąd i odpowiednia długość fali. Przedstawiony mechanizm jest niezwykle UJproszczonym modelem promieniowania, gdyż nie uwzględnia wzajemnego oddziaływania cząstek,
refrakcji i wielu innych czynników. Nie mniej ten rodzaj promieniowania termicznego można łatwo odróżnić przy obserwacji od innych rodzajów, za które są odpowiedzialne inne procesy emisji.
Innym mechanizmem promieniowania mogą być drgania
plazmy, w której elektrony i protony znajdują się w stanie
równowagi. Jeżeli jednak z dowolnej przyczyny równowaga ta
zostanie zachwiana - zaobserwujemy emisję radiową (np. na
Słońcu). Większość radiowych wybuchów słOII1ecznych ma charakter nietermkzny, gdyż obserwowane temperatury równoważne są rzędu 10 10-10 11 °K (temperatura powierzchni Sbńca
wynosi 6 · 103 °K, a temperatura korony- rzędu 107 °K). Drga-
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Rys. 4. Drgania plazmy. Kółka
krzyżykami protony, czarne
punkty- elektrony, ~x-amplituda
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nia plazmy są to ogólne drgania ujemnych ładunków elektrostatycznych, wywołane lokalnym zakłóceniem równowagi elektrostatycznej. Sytuację ilustruje rys. 4, na którym przez ~x
oznaczono zmianę położenia masy elektronowej względem protonów. Przesunięcie takie wywoła powstanie dwóch obszarów:
o ładunkach dodatnich (od protonów) i ujemnych - od elektronów. Siły elektrostatyczne protonów będą działały przycią
gająco na masę elektronową i zmuszają ją do powrotu, który
nie nastąpi jednak do położenia równowagi; elektrony "miną"
protony przyjmując położenie przeciwne. W ten sposób raz
zaczęty proces będzie się odbywał w formie drgań masy elektronowej względem protonów. Drgające elektrony będą poddawane ókresowym przyspieszeniom, a jak już wiemy, ich emisja
zależy od wartości tego przyspieszenia. Przedstawiony wyżej
mechanizm jest modelem niezwykle uproszczonym, zaniedbującym wpływ pola magnetycznego, ruchów turbulentnych i niejednorodności plazmy, które to czynniki są nieodzowne dla
pełnego wyjaśnienia zjawiska. Powstawanie zaburzenia w plazmie jest na razie w sferze domysłu. Jak przypuszcza
L S. S z k l o w ski (1964 r.), zaburzenia te mogą być wywołane pojawieniem się w plazmie naładowanych cząstek wyrzucanych ze Słońca w czasie wybuchów.
Inny rodzaj promieniowania nietermicznego może występo
wać w atmosferze Słońca wówczas, gdy elektrony przenikają
do obszarów, w których istnieje silne pole magnetyczne. Jak
wiemy, elektrony o prędkościach skierowanych prostopadle do
linii sil pola magnety,c znego opisują wokół tych linii orbity
kołowe. Częstość obiegu tych orbit, wyrażona wzorem:

e· B
21tmo
gdzie B - indukcja magnetyczna, e i m 0 - odpowiednio ładu
nek i masa elektronu, nie zależy, jak widzimy, od prędkości
elektronu. Moc promieniowania zależy od kwadratu przyspieszenia w ruchu po okręgu, natomiast częstość promieniowania
zależy od częstości obiegu elektronu po orbicie. Aby opisane
promieniowanie mogło zostać zarejestrowane przez radioteleskop, musi się ono oczywiście "wydostać" z emitującego obszaru. Niestety ten typ promieniowania nie może tego obszaru
opuścić, gdyż pole magnetyczne działa tu ekranująco i nie pozwala na obserwację efektu żyromagnetyc2)nego. Jednak radioastronomowie australijscy wykazali, że część tego typu promieniowania, produkowana przez bardzo szybkie elektrony, może
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wydostać się z ośrodka i zostać zarejestrowana! Zachodzi to
na Słońcu, gdy elektrony o wielkich prędkościach pochodzące
z obszarów aktywnych dostają się do obszarów, w których są
silne pola magnetyczne. Energie takich elektronów są rzędu
lOG eV, a we w2lorze na częstość musimy wówczas uwzględnić
poprawki relatywistyczne. W tym wypadku część energii jest
emitowana na częstości podstawowej, równej częstości obiegu
i nie wydostaje się z obszaru magnetycznego, część zaś - na
częstościach harmonicznych, które mog_ą zostać zarejestrowane.
Opisane wyżej promieniowanie wystąpi wtedy, gdy prędko
ści elektronów są rzędu kilku dziesiątych prędkości światła. Jeżeli jednak prędkości te są jeszcze więksre, bliskie prędkości
światła, to wystąpi zjawisko tak zwanego promieniowania
synchrotDOnowego. Zostało ono po raz pierwszy zaobserwowane
laboratoryjnie podczas przyspieszania cząstek do bardzo wielkich energii w urządzeniach zwanych synchrotronami. Z gru'bsza biorąc, promieniowanie synchrotronowe jest podobne do
żyromagnetycznego, przy którym elektrony obiegają po orbitach kolowych linie sil pola magnetycznego, z tą jedynie róż
nicą, że mają tu znacznie większą energię i poprawki relatywistyczne grają dużo większą rolę. Na rys. 5 pokazano zasadę

H

2oc

~~-~~~nf
Rys. 5. Promieniowanie synchrotronowe. H - jednorodne poie magnetyczne o natężeniu H, 2a - kąt wierzchołkowy stożka promieniowania.

powstawania promieniowania synchrotronowego. Promieniowanie synchrotronowe nie występuje tu jednak tylko na częstości
obiegu i jej harmonicznych, ale w całym pasmie widma cią
głego z maksymalną częstością daną wzorem:
fmax =

1,6 · 10-5BE 2

gdzie B - indukcja magnetyczna w gausach, E - energia
w elektronowoltach.
Prócz tego promieniowanie to jest spolaryzowane liniowo
w płaszczyźnie orbity elektronu a ponadto skupione jest w stoż
ku, którego oś jest skierowana zgodnie z kierunkiem prędkości
chwilowej elektronu. Kąt wierzchołkowy stożka promieniowania (2a) jest tym mniejszy, im większa jest prędkość elektronu.
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Na ogół w takiej sytuacji znajduje się znaczna liczba elektronów, których maksymalne częstości są różne, tak że efektem
sumarycznym jest ciągł:a emisja w całym widmie. Pomimo tego,
że promieniowanie pochodzi od dużej
liczby elektronów
(chmury) można oczekiwać efektu polaryzacji, gdyż każdy
obieg elektvonu będzie następował w płaszczyźnie prostopadłej
do linii sił pola magnetye~nego. Warunkiem koniecznym jest
tu jedynie istnienie jednorodnego pola magnetycznego i zachowanie warunków wydostania się niezakłóconego promieniowania z tego obszaru.
Przyspieszenie elektranów do tak wielkich energii (rzędu
lOL do 109 eV) stawia przed astronomami szereg zawiłych problemów dotyczących wyjaśnienia mechanizmów nadawania
cząstkom tak wielkich energii. W e wszechświecie powinny istnieć ogromne akceleratory cząstek o wielkości rzędu galaktyk,
o których istnieniu możemy jedynie snuć nieśmiałe przypuszczenia. Być może, cząstki te są produkowane również podczas
reakcji jądmwych, na przykład podczas zderzeń cząstek kosmicznych z jądrami atomowymi. Stwierdzono występowanie
promieniowania synchrotronowego na SŁońcu i w niektórych
obszarach Galaktyki oraz przypuszcza się, że mechanizm ten
jest odpowiedzialny za emisję niektórych radioźródeł.
Pozostał nam do omówienia jeszcze jeden rodzaj promieniowania, odkryty w 1934 r. przez C z er e n kowa i opracowany
teoretycznie przez T a m m a i F r a n k a (nagroda N ob la
w 1958 r.). Mamy na myśli świecenie obserwowane w wypadku cząstek, których prędkość w danym ośrodku j•est więk
sza od prędkości światła w tym ośrodku. Prędkość światł:a
w ośrodku o współczynniku załamania n wynosi c/n, gdzie c prędkość światła w próżni, równa około 300 000 km/sek. Jeżeli
elektron porusza się w ośrodku z prędkością większą od pręd
kości światła w tym ośrodku, to emituje wiązkę promieniowania
skierowaną zgodnie z kierunkiem ruchu elektronu. Sy, tuację
ilustruje rys. 6.
Rys. 6. Promieniowanie Czerenkowa: v 1 - prędkość cząstki w próżni
(I), v 2 -prędkość światla w danym
ośrodku (II), c prędkość światla
w próżni; 2a - kąt wierzeholkawy
stożka promieniowania.
Jeżeli więc cząstka o olbrzymiej energii dostanie się do zjonizowanego gazu, to będzie emitować wymienione promieniowanie. Trzeba tu jednak przyznać, że zbyt mato wiemy na
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razie o ośrodkach zjonizowanych istniejących w przestrzeni
kosmicznej, aby ocenić w jakim stopniu promieniowanie Czerenkowa wiąże się z radiopromieniowaniem kosmicznym.
Promieniowanie radiowe może być wywołane przez cały szereg procesów, ale przynajmniej na razie próba klasyfikacji
rejestrowanych wyników jest jeszcze zbyt wczesna. To, co
możemy uczynić obecnie, ogranicza się do odróżnienia promieniowania termicznego ciała doskonale czarnego od promieniowania nietermicznego zjonizowanego gazu. Śledząc wyniki badań radioastronomicznych omówione w poprzednich artykułach
możemy jedynie ustalić mechanizmy odpowiedzialne za rejestrowane efekty. Mogą one nam pomóc w zrozumieniu procesów
zachodzących we wszechświecie i tego, jak ogromne trudności
piętrzą się przed astronomami usiłującymi rozwikłać ich zagadkę.
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BRONISLA W KUCHOWICZ -

War s z a w a

POWSTAW ANIE PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH
WE WSZECHSWIECIE (I)
I. Powstawanie astrofizyki jądrowej
ciągu wieków poznawala ludzkość coraz więcej zjawisk
przyrody, odkrywała rządzące nią prawa. Wiele problemów naukowych, istniejących w wyraźnej postaci już od dawna,
udało się jednak zaledwie przed niewielu laty ująć w sposób
dokładniejszy, ilościowy. Są to w pierwszym rzędzie problemy
z pogranicza dwóch czy więcej nauk. Do rozwiązania ich można
przystąpić wtedy, gdy każda z tych nauk osiągnie wysoki poziom :rozwoju, gdy specjaliści z jednej dziedziny zaczną dostrzegać :rolę, jaką w ich badaniach mogą odegrać osiągnięcia innej
dziedziny, dotychczas nieznanej lub lekceważonej. W latach
powojennych, na pograniczu nauk technicznych i biologicznych
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wyrosła nowa, wspólna im problematyka cybernetyczna. Staliśmy się świadkami powstania nowej nauki, scalającej osiąg
nięcia szeregu nauk szczegółowych i zapładniającej je z kolei
swoimi metodami. Nie o triumfalnym pochodzie myśli cybernetycznej chcę tu jednak mówić. Pozwolę sobie na postawienie
bardziej przyziemnego (a jak się w dalszym ciągu okaże, może
i bardziej "pozaziemskiego") pytania: Jak powstały pierwiastki
chemiczne i - czy powstają nadal?

Zastanówmy się najpierw, jaka nauka przyrodnicza jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czy chemia? Ale przecież chemicy przyjęli od dawna istnienie pierwiastków chemicznych
jako coś danego z góry. Podręczniki chemiczne pomijają ten
problem i trudno znaleźć na to usprawiedliwienie, chyba to, że
pierwiastki nie mogą powstać w reakcjach chemicznych, muszą
powstawać w procesach jądrowych, a więc problematyka ta
należy do fizyki jądrowej. Zobaczmy więc, jak w tej, tak bujnie rozwijającej się dziedzinie wygląda dziś sytuacja.
Można śmiało rzec, że fizycy jądrowi urzeczywistnili prastare
marzenia alchemików o wzajemnym przekształcaniu pierwiastków. Na Ziemi występuje w stanie naturalnym 90 pierwiastków, w laboratoriach wytworzono 13 dalszych.*)
Występujące na Ziemi pierwiastki pojawiają się w trzystu
kilkudziesięciu odmianach, zwanych i21otopami, nie różniącymi
się własnościami chemicznymi. W laboratoriach udało się wytworzyć trzy razy więcej różnych izotopów i nie jest to jeszcze
koniec. Badanie reakcji jądrowych w laboratoriach stworzyło
potężną podstawę naukową do rozwijania kwestii pochodzenia
pierwiastków, kwestii tej jednak samorzutnie nie rozwiązało.
Wskazało ono jedynie na drogi, wzdłuż których może odbywać
się proces syntezy pierwiastków chemicznych. Gdyby udało się
ten probLem rozwiązać, stanowiłoby to poważny krok w Iderunku poznania wszechświata.
Nie bez powodu użyłem tu słowa "wszechświat", zamiast
ograniczyć się do Ziemi. Przy obecnym stanie wiedzy nie warto
bowiem zacieśniać problemu pochodzenia pierwiastków chemicznych wyłącznie do Ziemi. Kwestię tę można rozważyć na
tle ewolucji całego wszechświata wkracza tu astrofizyka
obserwacyjna z dostarczanymi przez siebie danymi o składzie
chemicznym ciał niebieskich, oraz astrofizyka teoretyczna,
*) W ostatnich tygodniach prasa doniosła o wytworzeniu przez fizyków
radzieckich, izotopu sztucznie uzyskanego pierwiastka o liczbie porząd
kowej 104 (przyp. red.).
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szczególności zaś nowy jej dział, astrofizyka jądrowa - synjądrowej i teorii budowy gwiazd.
Z każdym rokiem zdobywamy coraz nowe dowody na to, że
źródłem energii Słońca i gwiazd są zachodzące w ich wnę
trzach reakcje jądrowe. Warunkują one również ewolucję gwiazd
oraz ich skład chemiczny. Reakcje te badane na skalę laboratoryjną w różnych instytutach jądrowych wydają się laikom
czymś sztucznym, wymyślonym tylko dla rozwoju nauki "samej w sobie", tymczasem okazuje się, że występują one rzer:zywiście w przyrodzie. Stanowi to jeszcze jeden dowód na praktyczne znaczenie badań tzw. "podstawowych", na to, że jeśli

w

teza fizyki

tylko problem jest

właściwie

postawiony, wtedy jego rozstrzygzawsze praktyczne znaczenie.
Podczas, gdy postawienie problemu pochodzenia pierwiastków chemicznych jeszcze przed pół wiekiem mogło być co najwyżej genialną spekulacją, bez ścisłych podstaw naukowych,
obecnie możność rozwiązywania go jest rezultatem tego etapu
rozwoju, na którym znajduje się fizyka jądrowa. Fizycy i chemicy realizują dziś i badają rozmaite reakcje jądrowe, prowadzące do powstania pierwiastków chemicznych i ich przemian
w warunkach laboratoryjnych: Astrofizycy zaś opracowują
teoretycznie skutki reakcji jądrowych zachodzących w gwiazdach, dopasowują wyniki obliczeń do danych obserwacyjnych.
W cyklu artykułów, poczynając od następnego numeru "Uranii" mam zamiar przedstawić stan współczesny teorii syntezy
pierwiastków chemicznych w ciałach niebieskich. Zanim do tego
jednak przystąpię, zestawię w pierwszym artykule pewne prawidłowości w rozpowszechnieniu pierwiastków chemicznych we
wszechświecie, co wydaje się niezbędne z tego choćby w.lględu,
że teoria syntezy pierwiastków, która ma odpowiadać stanowi
faktycznemu, winna dawać właśnie wartości rozpowszechnienia
wszystkich pierwiastków zgodne z zaobserwowanymi. Na zakończenie przedstawię również ze względów historycznych
pewną grupę teorii syntezy pierwiastków, zwanych teoriami
syntezy "kosmicznej". W myśl tych teorii pierwiastki chemiczne
powstały podczas ewolucji wszechświata jako całości. Nie było
tu miejsca na posZJczególne obiekty astrofizyczne - gwiazdy
czy mgławice. Przyjmowano pewien stan początkowy materii,
w którym nie występowały pierwiastki chemicme, a tylko elementy składowe jądra atomowego- nukleony: bctdź neutralne
neutrony, bądź też obdaTzone dodatnim ładunkiem elektrycznym protony. W układzie takim następowało łączenie się tych
cząstek w jądra pierwiastków cięższych według praw te~monięcie mieć będzie
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dynamiki statystycznej, bądź też w jakiś inny sposób. Omówimy to dokładnie w artykule w następnym nwnerze Uranii.
Obecnie zauważymy jedynie, że teorie te mogły wyjaśnić tylko
poszczególne prawidlowości roz'Powszechnienia pierwiastków
we wszechświecie i dlatego nie mogły wytłwnaczyć pochodzenia
wszystkich pierwiastków chemicznych. Nic w tym dziwnego,
gdyż każda z tych teorii usiłowała wyjaśnić wyłącznie na
podstawie jednego mechanizmu powstawanie dużej liczby
izotopów (a trwałych izotopów w przyrodzie jest około 300)
o rozmaitych własnościach chemicznych, o różnych wartościach
liczbowych stosunku protonów do neutvonów i o razmaitym
stopni u rozpowszechnienia.
Dlatego też w ostatnim dziesięcioleciu powszechne niemal
uznanie zyskała rozwijana przez astrofizyków angielskich
G. Burbidge'a, panią E. M. Burbidge i F. Hoyle' a
oraz amerykańskich: W. Fowlera, E. E. Salpetera
i J. I. Gr e e n s t e i n a teoria syntezy pierwiastków chemicznych w gwiazdach. Według teorii tej pierwiastki chemiczne
powstają na wszystkich etapach rozwoju wszechświata w tych właśnie reakcjach jądrowych, które wyjaśniają nam
świecenie ciał niebieskich, ich ewolucję i skład chemiczny.
Synteza wszystkich pierwiastków zachodzi w szeregu różnych
procesów - każdy przebiega z określoną szybkością przy okre-ślonej temperaturZJe, gęstości i masie gwiazdy. W teorii teJ nie
trzeba przyjmować, że istniał jakiś szczególny, przedgwiezdny
stan wszechświata. Powstawanie jąder pierwiastków chemicznych oraz niszczenie ich może odbywać się we wszystkich .fazach rozwojowych wszechświata jako proces regularny, zwią
zany z ewolucją gwiazd i przebiegający również dziś.
KRONIKA
Przewidywania rozbłysków słonecznych w ZSRR
Pierwsza kosmonautka świata , Walentyna T i er e s z kowa, oświad
czyła na jednej ze swych konferencji prasCJIWych, że astronomowie radzieecy nauczyli się dość dokladnego przewidywania aktywności słon e cz
nej . Niewiele słyszano jednak dotychczas o stosowanych przez nich
metodach, dzięki którym można przewidzieć rozbłyski na Słońcu o kilka
dni naprzód . Czeski astronom B. V a l n i cek, który niedawno złożył
wizytę w Obserwatorium Astrofizycznym na Krymie, donosi o metodach
stosowanych w tym przodującym ośrodku badań nad Słońcem.
Zdaniem dr Valnicka przepowiednie oparte są na mapie plam sło
neeznych oraz badaniach ich typu biegunowości. Systematyczne pomiary
pól magnetycznych w szeregu plam słonecznych wykazały, że wyst ę pują
tam bieguny magnetyczne obu znaków. Pomiędzy biegunami przeciWhego
znaku, znajdują się obszary magnetyczne neutralne. Rozbłyski słoneczne
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odbywają się właśnie na skraju obszarów o określonej biegunowości
magnetycznej. Jeśli przeto zaznaczymy pole magnetyczne w rejonach
centralnych oraz będziemy znali zachowanie obszarów aktywnych, możemy przewidzieć moment, w którym nastąpić może wybuch.
Obserwatorium Krymskie posługuje się do zaznaczania aktywnych
obszarów słonecznych specjalnym magnetografem, przyrządem, który
kreśli bezpośrednio na papierze rozkład pola magnetycznego w danym
obszarze. Mapa ta wraz z dodatkowymi danymi charakteryzującymi
akitywność danego obszaru, służy za podstawę do skonstruowania modelu,
w któryi)ll rozbłyski słoneczne symuluje się za pomocą układu elektromagnesów.
AstTonomowie radzieccy pokrywają następnie caly model okładką niemagnetyczną z opiłkami żelaznymi. W ten sposób otrzymują dość wyraźny obraz warunków magnetycznych w badanym obszarze. Z gęstości
linii sił oraz rozkładu biegunów można następnie obliczyć prawdopodobieństwo rozbłysku w określonym obszarze.
Dr Valnicek twierdzi, że można mieć zaufanie do tej metody, a astronomowie radzieccy zorganizowali specjalną służbę prognoz słonecznych,
z głównym centrum w Obserwatorium Krymskim. Z szeTegu innych obserwatoriów Związku Radzieckiego napływają tu codziennie wiadomości
o aktywności obszarów słonecznych. Można wyrazić nadzieję, że badania
dynamiki pól magnetycznych na Słońcu przyczynią się do pogłębienia
naszej wiedzy o Slmicu.
(Wg New Scientist, 21, No 374, 172 (1964))
B. Kuchowicz
Rozchodzenie się fal radiowych a aktywność Słońca
Instytut Astronomiczny Czechosłowackiej Akademii Nauk współ
pracuje od 1957 r. z Obserwatorium Astronomicznym w Tokio w zakresie
pomiarów rozchodzenia się radiowych sygnałów czasu między Pragą
a Tokio ,a więc na odległości 9077 km. W ciągu siedmiu lat tej współ
pracy stwierdzono stopniowe skracanie czasu rozchodzenia się fal radiowych na tej odległości z 0,03225s w 195B r. do 0,3125• w 1963 r. Spadek
ten praktycznie proporcjonalny jest do spadku liczb Wolfa, które w omawianym okresie zmalały ze 190,2 w 1957 r. do 27,9 w 1963 r. Niewątpliwie
ma to związek z oddziaływaniem promieniowania słonecznego na wysokość tych warstw atmosfery ziemskiej, od których odbijane zostają
fale radiowe o długości 15 m (taka długość fali stosowana była przy tych
pomiarach).
(Według tme hvezd, 1964, nr 6)
St. R. Brzostkiewirz
Osiemdziesięcioletni okres plamotwórczej aktywności Słońca
Wysokość
maksimów U-letnich cykli plamotwórczej aktywności
Słońca wykazuje około BO-letni okres. Problemem tym zajmowało się już
szereg autorów, a ich prace dotyczyły przede wszystkim zagadnienia, czy
okres ten realnie istnieje. Poszukiwano również przejawów tego kilkudziesięcioletniego okresu aktywności Słońca, a wyniki tych badań zestawił
w jednej ze swych prac M. K o p e ck i (Instytut Astronomiczny w Ondrzejowie). Autor podaje, że BO-letni okres plamotwórczy przejawia pięć
różnych zjawisk, a to:
l - zmiana przeciętnej wartości grup plam, .co wyraża się przeciętną
powierzchnią luh przeciętnym okresem życia grup plam, a jest najwięk
sza w maksimum BO-letniego okresu.
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2 - zmiana maksymalnej szerokości heliograficznej, w której w danym cyklu 11-letnim pojawiają się plamy (ta maksymalna szerokość jest
największa w czasie maksimum BO-letniego okresu).
3 - zmiana natężenia pola magnetycznego plam, które według R i n gn e s a i Ja n s e n a (1960) u plam o jednakowej powierzchni jest
mniejsze w maksimum BO-letniego okresu, a większe w czasie jego
minimum.
4 - zmiana w asymetrii plam między północną a południową pół
kulą Słońca (stwierdzone jest, że asymetria pólnoc południe jest ściśle
związana z BO-letnim okresem, ale przyczyny tych zmian nie są znane).
5 - zmiana szybkości własnych ruchów grup plam (zjawisko to
również dotąd nie zostało dostatecznie wyjaśnione).
(Według :RBe hvezd, 1964, nr 4)
St. R. Brzostkiewicz
Satelita o

napędzie jądrowym

We wrześniu ubieglego roku wystrzeloho w Stanach
satelitę, którego aparatura po wejściu na orbitę zasilana
energią jądrową. Zawiera on generator termoelektryczny

Zjednoczonych
jest wyłącznie
SNAP-9A. Moc
elektryczna tego generatora wynosi 25 W. Jest to pierwszy generator tego
typu, który pokrywa w zupełności zapotrzebowanie umieszczonej w satelicie aparatury na energię elektryczną. Dwa podobne w typie, lecz
nieco mniejsze generatory zastosowano do satelitów wyrzuconych w 1961
roku. Część energii elektrycznej czerpały te satelity z baterii słonecznych.
Generator SNAP-9A, skonstruowany przez oddział jądrowy Martin
Compary w Baltimore, waży około 12 kg, nie zawiera on żadnych części
ruchomych. Energia cieplna z rozpadu paliwa, które stanowi promieniotwórczy iwtop plutonu Pu 238 , ulega za pomocą termopar przemianie
w energię elektryczną. Rozmiary generatora są niewielkie: około 25 cm
długości i około 50 cm średnicy. Zootal on zamocowany u końca satelity.
Powierzchnia jego jest pokryta odpowiednią substancją do odbijania
promieni słonecznych i wypromieniowania nadmiaru energii wytwarzanej we wnętrzu . Przewiduje się, że generator przetrwa około 5 lat.
Generator izotopowy ma dwie zalety: nie trzeba baterii do akumulowania energii i można go dość długo wykorzystywać. Znaczenia tego
generatora dla satelity nie trzeba podkreślać: dostarcza on całkowitej
niezbędnej mocy, nie ma teraz układu baterii słonecznych jak w innych
satelitach. Można się spodziewać, że zastosowanie generatora SNAP-9A
utoruje drogę dalszemu użyciu jądrowych źródeł energii do satelitów.
Na zakończenie warto podkreślić ważny aspekt zastosowania izotopów
promieniotwórczych - problem bezpieczeństwa (uwypuklony również
w komunikacie Komisji Energii Atomowej USA, z którego czerpiemy tę
wiadomość). Pezewiduje się, że generator będzie działać około 5 lat, satelita może jednak pozostać na orbicie do 900 lat. W ciągu tego czasu
paliwo promieniotwórcze w generatorze zdąży niemal w calości rozpaść
się. Kiedy satelita wkroczy w atmosferę ziemską, bądź to po upływie
900 lat, bądź też nieco wcześniej, ulegnie on spaleniu oraz rozpyleniu
na cząsteczki, które zostaną rozproszone w atmosferze. Zwiększą one
oczywiście nieco promieniotwórczość atmosfery ziemskiej , wzrost ten
jednak będzie tak znikomy, że nie wydaje się stanowić groźby dla ludzkości.

B. Kuchowicz
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Nowa fotograficzna kamera do obserwacji sztucznych satelitów
Jedna z brytyjskich firm optycznych skonstruowała dwie karnery
Schmidta do fotografowania sztucznych satelitów. Srednice wejściowe
tych karner wynoszą po 24 cale (ok. 60 cm), a sila światła l : l. Srednica
głównego zwierciadła wynosi 80 cm, średnica płyty korekcyjnej wynosi
65 cm. W systemie optycznym zastosowano specjalną soczewkę, której
powierzchnia .:>brazowa jest plaska. Układ optyczny jest achromatyczny
dla promieni świetlnych od długości 4800+6000 A, a więc leżących
w pomarańczowej i czerwonej części widma. Ten przedział widmowy
wybrano dlatego, że światło słoneczne odbite od powierzchni aparatów
kosmicznych ma czerwoną barwę. Srednica obrazu gwiazd w środku
pola widzenia wynosi tylko 30 ~t, przy czym można wykonywać fotografie migawkowe z ekspozycją 0,25 sek, gdyż w systemie optycznym znajduje się specjalna elektromagnetyczna migawka o średnicy 66 cm. Ma
ona niezwykle krótki czas mechanicznej bezwładności wynoszący tylko
90 ft sek. W system optyczny wchodzi także przesłona z wirującym nieprzezroczystym sektorem wykonująca 5 obrotów w ciągu sekundy. Dokładność wyznaczania pozycji satelity wynosi 1", a czasu 0,0001 sek. Tak
wysoką dokładność rejestracji czasu uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego zegara kwarcowego sprzęgniętego z migawką i wirującą przesłoną. Kamera umożliwia fotografowanie sztucznych satelitów o jasności
Dm. Są to dwie największe kamery służące do tych celów jakie znajdują
się w Wielkiej Brytanii.
(wg Industrial and Commercial Photography, 1963, 3 No l)
A. Marks

Zorze polarne i elektrony z pasów promieniowania
Dzięki satelitom udało się stwierdzić, że otaczające Ziemię pasy promieniowania mają dwie strefy - wewnętrzną od ok. 500 do 5 tys. km
i zewnętrzną do ok. 90 tys. km. Obecnie stwierdzono, że pochodzące z tych
pasów cząstki naładowane wywołują powstawanie zorzy polarnej. Przy
obserwacjach za pomocą satelitów nie ograniczano się do badania samej
zorzy, obserwowano także pasy radiacyjne. Przyrządy umieszczone na
satelicie Injun III wykazały bezpośrednią zależność pomiędzy ulewarni
elektronów a zorzą. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób elektrony, pochodzące przecież ze Słońca, nabywają tak olbrzymiej energii, jaką mają
w zorzy.
(Sci. News. Lett. 85, Nr l, 1964)
B. Kuchowicz

KRONIKA PTMA
Sympozjon obserwatorów Słońca PTMA
W dniu 20 czerwca 1964 r. z inicjatywy i pod kierunkiem prof.
dra J. M er g e n t a l er a odbyła się w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego czwarta z kolei konferencja Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA. W sympozjonie udział wzięli milośnicy astronomii, którzy
poświęcają się obserwacjom Słońca oraz pracownicy katedry heliofizyki
we Wroclawiu. Otwarcia konferencji dokonał dr P. Ryb k a, przewodniczący Komisji Naukowej Wrocławskiego oddziału PTMA, który był organizatorem narady, a przybyłych z różnych regionów naszego kraju
obserwatorów Słońca powitał prof. Mergentaler. W ostatnich latach Sekcja Obserwacji Słońcil poniosła stratę dwóch wybitnych obserwatorów,
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a to przez zgon L. W o h l f e i l a i A. B a r b a ck i e g o. Zebrani uczcili
pamięć zmarłych przez powstanie i minutową ciszę.
Pierwszym punktem w programie obrad były sprawozdania obserwatorów Słońca, którzy składali je w następującej kolejności (w nawiasach
podano dane o instrumencie i metodzie obserwacyjnej każdego obserwatora): J. Kazi m i er o w ski - Kalisz (refraktor o średnicy 70 mm,
ciemny filtr), J. W i e c z orek - Grodziec (lunetka ze szkieł okularowych o średnicy 45 mm, ciemny filtr i ekran), E. Grzyb - Radom
(luneta ziemska o średnicy 40 mm, ciemny filtr), W. S z y m a ń s ki Dąbrowa Górnicza (refraktor o średnicy 60 mm, ekran), J. S a m o jł o Legnica (lunetka ze szkieł okularowych o średnicy 35 mm, ciemny
filtr), S. B r z o s t ki e w i c z - Dąbrowa Górnicza (refraktor "Merz"
o średnicy 60 mm, ciemny filtr i ekran), R. S ak o w s ki - Wrocław
(teleskop Cassegraina - Maksutowa o średnicy 70 mm, ciemny filtr
i ekran), T. K a l i n o w s ki - Myślenice (luneta ziemska o średnicy
45 mm, ciemny filtr), dr J. P a g a c z e w ski - Kraków (refraktor
"Busch" o średnicy 75 mm, ciemny filtr) i A. S ł o w i k - Kraków (zliczanie plam przez ciemny filtr za pomocą refraktora "Busch" o śred
nicy 60 mm, a wyznaczanie współrzędnych grup na ekranie za pomocą
teleskopu Cassegraina - Maksutowa o średnicy 70 mm).

Rys. l. Uczestnicy sympozjonu obserwatorów Słońca, który odbył się
20 czerwca 1964 r. w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocław
skiego
(Fot. J. W i e c z orek)
W sprawozdaniach swych obserwatorzy poruszyli szereg problemów,
które mają wpływ na polepszenie jakości i zwiększenie ilości obserwacji.
Mówiono o trudnościach, jakie niekiedy występują przy definicji grup
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plam słonecznych , a odpowiednich wskazówek na ten temat udzielili
dr Z. Kor dyl e w ski i dr J. Jak i m i e c. Okazuje się, że nieraz
trudno jest stwierdzić , czy mamy do czynienia z jedną czy też dwoma
grupami plam. W takich wypadkach należy przez kilka dni z rzędu
rysować plamy na tarczy Słońca i dopiero na podstawie rozwoju grupy
względnie grup plam podjąć odpowiednią decyzję. Przyjmuje się, że dwie
plamy odlegle od siebie ponad 20° w długości heliograficznej lub ponad 5° w szerokości heliograficznej tworzą już dwie różne grupy.

Rys. 2. Heliostat teleskopu horyzontalnego Obserwatorium Astronomicznego we Wrocławiu
(Fot. J. W i e c z orek)
W szczególnie wątpliwych wypadkach wykonać należy dokładny rysunek tarczy słonecznej i przesłać go do Wrocławia, gdzie na podstawie
obserwacji wrocławskich lub "mapek" Słońca otrzymywanych z Instytutu Fraunhofera we Freiburgu będzie można ostatecznie sprawę tę
rozstrzygnąć.

Ze sprawozdania p. Szymańskiego wynika, że wbrew prognozom robionym przez niektórych autorów 20 cykl aktywności Słońca będzie
również wysoki. Przewidywania swoje uzasadnił dużą szerokością heliograficzną, w której pojawiają się plamy nowego cyklu. Ciekawa była też
wypowiedź p. Kalinowskiego, który na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdził korelację, jaka zachodzi między aktywnością Słońca a ilością wytwarzanego przez pszczoły miodu.
W sprawozdaniach poruszono również sprawę współrzędnych fizycznych, koniecznych do wyznaczania współrzędnych heliograficznych (war-
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tości P, B 0 i L 0), a których nie podaje "Rocznik astronomiczny" wydawany przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Obserwatorzy
zmuszeni są korzystać z trudno dostępnych wydawnictw zagranicznych
i dlatego kierują prośbę do dra G. S i t ar s ki e g o o zamieszczenie
tych danych w " Kalendarzyku astronomicznym" redagowanym w "Uranii". Nie zajmie to dużo miejsca, ponieważ dla celów miłośniczych wystarczy podawać te dane co 3 dni, a nawet co 5 dni (tak podaje "Astronomiczeskij kaliendar WAGO"). Prośbę innego rodzaju skierowano do
ZG PTMA, a idzie o pomoc w zakupie okularów mikroskopowych, które
produkują Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie (obserwatorzy zainteresowani są szczególnie okularami o silniejszych powiększeniach, np.
o ogniskowej 12,5 mm).
Po przerwie obiadowej obserwatorzy zwiedzali Instytut Astronomiczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, po którym oprowadzał i udzielał obszernych
wyjaśnień dr B. Rom p o l t. Zapoznano się więc z działaniem spektroskopu, obserwowano powierzchnię Słońca refraktorem o średnicy 11 cm,
poznano budowę i zasadę działania teleskopu horyzontalnego o średnicy
zwierciadła 30 cm i ogniskowej 11 m , za pomocą którego fotografuje
się Słońce (obraz Słońca w ognisku ma średnicę około 10 cm) . Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził koronograf, który obecnie montowany jest we Wrocławiu.
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Rys. 3. Schemat teleskopu horyzontalnego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: O - obiektyw (zwierciadło paraboliczne o średnicy 30 cm i ogniskowej 11 m), H - heliostat (zwierciadło
płaskie, które odbija promienie słoneczne poziomo i kieruje je na obiektyw), K - klisza fotograficzna (średnica obrazu Słońca w ognisku teleskopu wynosi około 10 cm)
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Ostatnim punktem w programie konferencji były dwa referaty o najnowszych osiągnięciach heliofizyki. Pierwszy referat pt. "Widmo Słońca
w ultrafiolecie" wygłosił dr T. J a r z ę b o w s k i (referat ten opracowany
został na podstawie materialu z sympozjonu pt. "Widmo słoneczne",
który odbył się w dniach 26-31 sierpnia 1963 r. w Utrecht). Drugi zaś
referat pt. "0 promieniowaniu rentgenowskim Slońca" wygłosił prof. Mergentaler. Na temat poruszony w referatach wywiązała się dyskusja,
a wszelkie niejasności wyjaśniali prelegenci.
Zjazd zakończyło przemówienie prof. Mergentalera, w którym dzię
kował milośnikom astronomii za współpracę w obserwacjach Słońca,
a w imieniu obserwatorów p. Szymański podziękował organizatorom
konferencji. Przewiduje się, że następny zjazd odbędzie się latem 1966 r.,
a więc kiedy aktywność Słońca prawdopodobnie już znacznie wzrośnie.
Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE
Czyżby "cykl Tysiąclecia"?
Znajdujemy się obecnie w bardzo ciekawym okresie aktywności Słońca:
na przelornie dwóch cykli. Kończy się cykl 19-ty a rozpoczyna się cykl
20-ty. Jaki będzie ten cykl? Nie jest to błahe pytanie. Wiemy przecież,
jak olbrzymi wpływ na większość zjawisk ziemskich wywiera aktywność

Słońca.

Niestety, nasze przewidywania wysokości cykli są jeszcze bardzo niepewne, zwłaszcza przed rozpoczęciem się cyklu. Zachodzą tu często zupełnie nieoczekiwane niespodzianki. Przyczyną niepewności przewidywań
są zbyt skąpe wiadomości o przyczynach powstawania plam słonecznych
i okresowych zmian ich nasilenia. Nieco pewniej możemy wypowiedzieć
się o wysokości cyklu, który się już rozpoczął.
Dotychczas większość astronomów przewidywała, że cykl 20-ty będzie
slaby a może nawet bardzo slaby. Przewidywania te oparte były przeważnie na uznanym powszechnie fakcie istnienia tzw. 80-letniego okresu
zmian aktywności cykli. Cykl 19 mial być ostatnim w bieżącym okresie.
Następny cykl, zgodnie z dotychczasowym przebiegiem zmian aktywności cykli, powinien był być słabym.
Gdy w październiku 1963 roku zaobserwowałem pierwsze grupy plam
nowego cyklu, pozwoliłem sobie wypowiedzieć na lamach "Uranii", że
cykl 20-ty wbrew przewidywaniom może okazać się bardzo wysokim,
może nawet jeszcze wyższym, niż najwyższy dotychczas cykl 19-ty. Za
takim wnioskiem przemawiało przedwczesne rozpoczęcie się nowego
cyklu, zgodnie z twierdzeniem, że cykl rozpoczynający się przedwcześnie
jest wyższy od cyklu poprzedniego - opóźniony zaś cykl jest od poprzedniego niższy. ("Urania", wrzesień 1957 r.).
Przez kilka miesięcy nie obserwowałem plam nowego cyklu. Dopiero
w marcu 1964 r. odnotowałem na Słońcu kolejną grupę plam, należącą
do nowego cyklu. Była to wykształcona grupa plam typu C o powierzchni
około 90 milionowych części tarczy Słońca. Uwagę zwracała niezwykle
duża odległość tej grupy od równika. Wynosiła ona około +43°. Wiemy,
że plamy na wysokościach powyżej 40° ukazują się w bardzo wysokich
cyklach i to tylko w okresie maksimum aktywności. Z dotychczasowego
przebiegu zmiap aktywności Słońca wiemy, że im wyższy cykl - tym
wyższe są średnie szerokości ukazujących się plam. (Prawo Sporera).
Ukazanie się na samym początku cyklu wykształconej grupy plam
słonecznych w odległości 43° od równika jest mocnym potwierdzeniem
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wypowiedzianego poprzednio zdania, że cykl 20-ty może być jeszcze
wyższy, niż cykl poprzedni.
Pierwsze plamy 19-tego cyklu ukazały się w październiku 1953 roku,
a więc dokładnie 10 lat przed ukazaniem się pierwszych plam 20 cyklu.
Ciekawe jest porównanie pierwszych grup obu cykli.
Bardziej wymownie wygląda to porównanie na niżej podanym wykresie, gdzie grupy plam przedstawione są w postaci kółek o powierzchniach proporcjonalnych do zaobserwowanych maksymalnych powierzchni grup.
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Cy ki 19

Lp.

Data

Typ
grupy

l. 4.10.53

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

26.10.53
9.02.64
2.03.54
8.07.54
12.07.54
2.08.54
9.08.54
21.08.54
13.10.54
11. 15.10.54
12. 21.10.54

A
B
A
D
A
B

c
c
c

A
B
A

Odle g łość

od
równika

25°
19°
39°
25°
26°
27°
25°
23°
31°
34°
29°
33°
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Cyk l 20
Maks ymaina zaobs erwoLp .
wana powierzchnia grupy

4
27
20
103
3
6
97
80
76
15
4
15

Data

l. 11.10.63
2. 12.10.63
3. 12.03.64
4. 12.06.64
5. 13.06.64
6. 14.06.64
7. 18.06.64
8. 4.07.64
9. 15.07.64

Typ
grupy

D
J

c

A
A
B
B
A

c

Odl e głość

od
równika

34°
26°
43°
25°
35°
27°
25°
27°
27°

Maksymaina zaobserwowana powierzchnia grupy

121
35
90
3
l
32
11
4
33

Na osi odciętych podany jest czas, na osi zaś rzędnych - odległość
grup od równika. K ó łka czarne przedstawiają grupy 19-tego cyklu. Kółka
białe - grupy 20-tego cyklu. Z wykresu widać, że, jak dotychczas, plamy
20-tego cyklu naogół ukazują się na wyższych szerokościach niż plamy
19-tego cyklu. Również i ilość grup zaobserwowanych w nowym cyklu jest
większa. W ciągu pie rwszych 10 miesięcy ukazało się 6 grup 19-tego
cyklu o łącznej maksymalnej zaobserwowanej powierzchni plam około
163 • 10-6 powierzchni widocznej tarczy Słońca. Obecnie zaś w tym samym czasie ukazało się już 9 grup należących do 20-tego cyklu o łącznej
maksymalnej zaobserwowanej powierzchni plam około 330 • 10- 6 powierzchni widocznej tarczy Słońca.
Wygląda więc na to, że cykl 20-ty rzeczywiście może okazać się wyż
szy, niż cykl 19-ty a więc będzie prawdziwym "cyklem Tysiąclecia".
Wszystkie podane wartości wzięte są z obserwacji własnych.
Dąbrowa Górnicza, lipiec 1964 r.
Wacław Szymański

NOWOŚCI

WYDAWNICZE

Herman B o n d i: "Wszechświat nieznany". Wyd. I. Warszawa, 1964,
Wiedza Powszechna, str. 136, cena 6 zł.
Książka "Wsz echświat nieznany" H. B o n d i' e g o jes,t jednym z tomów serii " Nowości Nauki i Techniki" Pańs,twowego Wydawnictwa
"Wiedza Powszechna" . Jest to tłumaczenie z, języka angielskiego. Tytuł
oryginału brzmi: "T h e U n i v e rs e a t l ar g e" . Autor książki jest
dobrze znanym naukowcem angielskim z zakresu kosmologii. Jest on
również wspaniałym popularyzatorem, cenionym przez liczne sz.e regi miłośników astronomii. Bondi w swej książce "Wszechświat nieznany" omawia w sposób bardzo przystępny szereg zagadnień, które zapewne zainteresują każdego, kto tę książkę weźmie do ręki. Znaleźć w niej można
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między

innymi odpowiedzi na następujące pytania. Czy wszechświat się
rozszerza; jakie są rozmiary wszechświata; z jaką prędkością poruszają
się gwiaz<ly; co się dzieje we wnętrzach gwiaz<l; jak poruszają się ciala
niebieskie; jakie są źródla magnetyzmu ziemskiego itd., itp.
Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że autor caloksztalt zagadnień
omawia rozpoczynając od zagadnień ogólnych dotyczących calego Wszechświata, następnie omawia uklady ooraz niższych rzędów zbliżając się
stopniowo do Ziemi, której poświęca dopiero ko,ńcowy roz<lzial. W ten
sposób autor podkreślił, że nasze sprawy ziemskie są drobiazgiem w porównaniu z zagadnieniami calego Wszechświata. Ze względu na niską
cenę i dużą wartość popularyzacyjną książka ta winna się znaleźć w bibliotekach wszystkich milośników astronomii.
Patrick M. H u r l e y: "Ile lat ma Ziemia". Wyd. I. Warszawa, 1964,
"Wiedza Powszechna" str. 136, cena 6 zł.
Książka "Ile lat ma Ziemia" P. M. H u r l ey' a jest również jednym
z tomów serii "Nowości Nauki i Techniki" Państwowego Wydawnictwa
"Wiedza Powszechna". Jest to tłumaczenie z języka angielskiego. Tytul
oryginału brzmi: "How old j s the Earrth"?
Autor omawia w niej budowę Ziemi łącznie z metodami badania wnę
trza Ziemi, zjawisko promieniotwórcz;ości naturalnej, efekty wtórne towarzyszące promieniotwórczości,
promieniotwórczość
wnętrza
Ziemi,
pomiary bezwzględnegp wieku Ziemi (podając krótką historię pomiarów
wieku Ziemi, przyrządy stosowane przy pomiarach wieku Ziemi, współ
czesne metody stosowane przy wyznaczaniu wieku Ziemi), histo>rię Ziemi
z historią rozwoju człowieka na Ziemi i wreszcie - w fazie końcowej początki Ziemi i wiek Ziemi w kosmicznej skali czasu.
Książkę tę powinien przestudiować ka:lJdy milośnik astronomii.
Bernard Krygier

Z HISTORII ASTRONOMII
Kopernik, jego poprzednicy i

następcy

W warszawskim tygodniku ilustrowanym "Kłosy" z dnia 20 lutego
1873 r. opublikowany jest drzeworyt pt. "Kopernik, jego poprzednicy
i następcy", który wykonany zostal na podstawie rysunku A n dr i o1 e g o. Pośrodku tej interesującej ryciny widzimy Kop er n i ka , który
prawą ręką wskazuje na system heliocentryczny nakreślony na ścianie
renesansowej budowli, a lewą opiera na swym wielkim dziele "De Revolutionibus". Obok naszego wielkiego astronoma widzimy na tej ciekawej rycinie również szereg wybitnych astronomów, którzy żyli i działali przed jak i po Koperniku.
Pierwszy po lewej strpnie ryciny siedzi Tycho B r a h e (1546-1601),
wyżej zaś P t o l e m e u s z (ur. ok. 140 r. n. e.), który w prawej ręce
trzyma cyrkiel, a lewą wspiera na systemie geocootrycznym. Obok Ptolemeusza na prawo stoi ze sferą w ręku najwybitniejszy astronom starożytności" H i p p ar c h (ur. ok. 150 r. rp. n. e.), a obok Tychona siedzi
Izaak N e w t o n (1643-1727). Dalej zaś na prawo stoi tyłem Piotr
L a p l a c e (1749-1827), a naprzeciw niego zadumany nad księgą siedzi
Woj c i e c h z Bru d z e w a (1445-1497). Po prawej stronie Kopernika
widzimy G a l i l e u s z a (1564-1642), który w prawej ręce trzyma
książkę, a lewą opiera na lunecie. Niżej zaś siedzi Ja n K e p l er (15711630), a w tyle za nim widzimy Jana S n i a d e ck i e g o (1756-1830)
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i Jana H e w e l i u s z a (1611-1687). Wreszcie na dole po prawej stronie
ryciny siedzi bokiem James Br a d l e y (1692-1762), a u góry widzimy
M oj że s z a, Egipcjanina, Hindusa oraz chińskiego astronoma C i a n -Kong a (Mojżesz, Egipcjanin i Hindus wyobrażają początki astronomii).
St. R. Brzostkiewicz

1'0 I OWO
.Jeszcze jedno "prawo" Układu Słonecznego
Od dra A. S t a c h y z Czeskiego Cieszyna otrzymałem ciekawostkę
ze starożytnej astronomii, którą chcę podzielić się z Czytclnikami "Uranii". Otóż jeżeli zestawimy i porównamy ze sobą czasy obiegów poszczególnych planet górnych po ich epicyklach i czasy obiegów epicykli po
przynależnych deferensach, a następnie obliczymy szybkości
kątowe
w&zystkich tych obiegów (dzieląc 360° przez czasy obiegów) i zsumujemy
je, to otrzymamy dla wszystkich planet górnych dokladnie tę samą wartość (szczegóły na załączonej tabeli).
Czas obiegu
Planeta

l

Mars
Jowisz
Saturn

po
epicyklu

l

l

779d
399
378

l

po
deferensie
687d
4 332
10 759

Prędkość kątowa

Suma

l

prędko-

po
po defeepicyklu rensie
0,462°
0,902
0,953

0,524 o
0,084
0,033

ści kąto-

wy ch
0,986°
0,986
0,986

Prawidłowość

ta nie kończy się na tym, ponieważ jeżeli podzielimy
360° przez 0,986°, to otrzymamy liczbę 365, a zatem długość roku
ziemskiego w dniach. Dzieląc zaś kąt 360° przez 365 otrzymujemy właśnie
0,986° . Mamy zatem prawo: "suma prędkości kątowych po epicyklu
kąt

i deferensie jest dla wszystkich planet górnych wielkością stalą, która
równa się szybkości kątowej ruchu Ziemi po jej deferensie". Prawidło
wość

ta ma swą genezę w ruchu Ziemi dokola Słońca , a dotyczy względ
nych ruchów planet górnych w odniesieniu do Ziemi. Wyjaśnienie tego
prawa podal K o p e r n i k w prostym wykresie geometrycznym w "De
Revoluiionibus".
St. R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski
1964 r.
Rankiem nad wschodnim horyzontem świeci pięknym blaskiem Wenus. Wenus przebywa w gwiazdozbiorze Lwa i 5 października możemy
obserwować bliskie zlączenie planety z gwiazdą l wielkości, Regulusem.
W ostatnich godzinach nocy widoczny jest też Mars na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa oraz pod koniec miesiąca Uran w gwiazdozbiorze
Lwa.
Jowisz widoczny jest przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka
i Barana. Saturna odnajdziemy wieczorem w gwiazdozbiorze Wodnika;
Merkury, Neptun i Pluton są w tym miesiącu niewidoczne.
Październik
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Możemy też próbować odnaleźć nad ranem dwie planetoidy: Melpomenę w gwiazdozbiorze Oriona i Metis na
granicy gwiazdozbiorów
Bliźniąt, Oriona i Byka. Obie planetoidy dostępne są przez większe lunety (jasność ich wynosi około 10 wielkości gwiazdowych).

1<1 Po wschodzie Jowisza widzimy brak jednego z jego księżyców : to

l przechodzi na tle tarczy planety; widoczny jest także na niej
l. O 20h30m znika nagle w cieniu płanety księżyc 2
(z lewej strony patrząc przez lunetę odwracającą) i prawie jednocześnie
(o 20h32m) plamka cienia księżyca l opuszcza tarczę Jowisza. Teraz
w pobliżu Jowisza widać brak jego dwóch księżyców aż do 211130m, kiedy
to księżyc l kończy swą wędrówkę na tle tarczy planety. Księży c 2
przechodzi przez strefę cienia, a potem za tarczą planety i pojawia się
znowu o 24h50m.
2<1 Tego dnia nad ranem obserwujemy nad wschodnim horyzontem
piękną konfigurację Wenus, Marsa i sierpa Księżyca. Księżyc będzie
w złączeniu z Marsem o lh i z Wenus o 4h.
3cl8h Niewidoczne zląc~enie Księżyca z Uranem.
5<1 Nad ranem obserwujemy nad wschodnim horyzontem Wenus w bliskim sąsiedztwie Regulusa, gwiazdy l wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.
Złączenie Wenus z Regulusem w odległości 0.4 nastąpi o 8h.
7/8fl Obserwujemy początek zaćmienia i koniec zakrycia l księżyca
Jowisza. O 23h5m księżyc l zniknie nagle w cieniu planety blisko jej
lewego brzegu (w lunecie odwracającej) , a po przejściu przez strefę
cienia pojawi się <>poza prawego brzegu tarczy o 2h8"'·
8/9cl Tej nocy będziemy świadkami wędrówki l księżyca i jego cienia
na tle tarczy Jowisza oraz zaćmienia jego 2 księżyca. Cień l ksi ężyca
pojawia się na tarczy planety o 20hl7 111 , a sam księżyc l styka się z brzegiem tarczy o 2lh9rn . Cień księżyca l kończy swą wędrówkę o 221t26m,
a tymczasem do brzegu tarczy zbliża się Księżyc 2 i nie docierając do
niej znika w cieniu planety o 23h4m ; teraz w pobliżu Jowisza widać brak
jego dwóch Księżyców. O 23hl6m Księżyc l kończy swoje przej 5cie,
a o 3119111 spoza tarczy planety ukazuje się także Księżyc 2.
12<1 Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego 3 Księżyca.
Plamka cienia wędruje po tarczy planety do 2lh26m. W tym czasie sam
Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy i rozpoczyna swoje przejście
o 22h40m; ukaże się znowu o 24h2lm.
14/ 15<1 Obserwujemy początek zaćmienia l Księżyca Jowisza. Księżyc
ten zniknie nagle w cieniu planety o Oh59m i nie będzie już widoczny aż
do rana.
15<120h Górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
15/ 16d Tej nocy Księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Cień
Księżyca l pojawia się na tarczy planety o 22hllm , a sam Księżyc rozpoczyna swoje przejście o 22h54m; cień schodzi z tarczy planety o Oh 20m ,
a księżyc l o lhlm. W tym czasie do brzegu tarczy Jowisza zbliży się
Księżyc 2 i zniknie nagle w cieniu planety o 11139111.
16dl9h Złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°.
17dlh Bliskie zlączenie Wenus z Uranem. Urana odnajdujemy przez
0
lunetę w odległości około 0. 1 na poludnie od Wenus.
17/18<1 Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień
Księżyca 2 pojawia się na tarczy planety o 20h34m , a sam Księżyc rozpoczyna swoje przejście o 2lh58"'· Cień Księżyca schodzi z tarczy Jowisza
o 22h59m, a Księżyc 2 ukazuje się o Ohl8lll.
księżyc

cień

księżyca
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19/20<1 Na tle tar-czy Jowisza wędruje cień jego 3 Księżyca ; pocz ą tek
samego Księżyca nastąpi o 2h2m.
22112411 Złączenie J owisza z Księżycem l, dzień po pełni.
22 123'1 Tej nocy na tle tarczy Jowisza przechodzi Księżyc l i jego cieri.
Cień Księżyca pojawia się na tarczy planety o Oh5n• , sam księżyc zaś
rozpoczyna swoje przejście o Oh38m. Koniec wędrówki cienia nastąpi
o 2hl4m, a ~siężyca o 2h46m.
23/24tl O 2lh23m nastąpi początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księ
życ ten przejdzie dalej przez strefę denia i ukaże się spoza tarczy planety
o Oh4111.
24/25d Tej nocy na tle tarczy planety wędrują kolejno księżyce l i 2
oraz ich cienie. Foczątek i koniec zjawisk podaje poniższa tabelka:
przejścia

--

Przejście

l
Foczątek

l

Koniec

l

cień

l8h33m
20 43

--

Księżyc

19h04m
21 12

l

- --

Przejście

l

l

l

cień

23hll m
l 36

l

2
Księżyc

Oh15m
2 35

l

29<110h Niewidoczne złączenie Marsa z Księżycem.
29/30<1 Po północy obserwujemy początek przejścia l Księżyca i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Cień rozpoczyna przejście o 1h59m, a księżyc
l o 2h221ll .
30dl7h Niewidoczne zlączenie Urana z Księżycem .
30/31<1 Obserwujemy koniec zakrycia 3 księżyca Jowisza oraz początek
zaćmienia i koniec zakrycia Księżyca l. Wieczorem w pobliżu Jowisza
widzimy brak Księży-ca 3; księżyc ten ukryty był początkow o w cieniu,
a potem za tarczą planety i ukaże się spoza niej o 20h50m . Natomiast
Księżyc l znika nagle w deniu planety o 23hl7n• , a ukazuje się spoza
niej o lh48•n.
31<1 Tym razem po tarczy Jowisza wędruje Księżyc l i jego cień . Cień
pojawia się na tarczy planety o 20h27•n, a księżyc l rozpoczyna swoje
przejście o 20h48 111 ; cień schodzi z tarczy planety o 22h37m, a księżyc l
o 22h56n•. O północy nastąpi niewidoczne złączenie · Wenus z sierpem
Księżyca.

Momenty wszystkich zjawisk podane
pejskim.
Odległości

są

w czasie

bliskich planet
MARS

WENUS
Data
1964

od
j.

IX 28
X 8
18
28
XI 7

a.

0.721
0.720
0.719
0.719
0.718

Słońca

mln km
107.8
107.6
107.5
107.4
107.4

l

od Ziemi
j.

środkowo-euro

a.

0.930
1.002
1.072
1.138
1.202

mln km

139.0
149.8
160.2
170.2
179.7

od
j.

a.

1.585
1.596
1.606
1.616
1.675

Słońca

mln km
237.0
238.6
240.2
241.6
243.0

od Ziemi

l

- -j.

a.

1.888
1.820
1.747
1.669
1.587

l

mln km
282.2
272.0
261.1
249.5
237.2
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1964
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l h czasu
środk.-europ.

l

a.

PLANETY I PLANETOIDY

1964 r.

8

l Warszawa
l wsch. l zach.

l h czasu

środk.-europ.

l

a.

8

MERKURY
hm

IX 27
X 7
17
27

o

1124
12 29
13 32
14 33

+ 5.8
- 1.3
- 8.8
-15.4

WENUS

hm

hm

4 06
5 07
611
7 09

17 04
16 53
16 37
16 21

Niewidoczny.

IX 27
X 7
17
27

15 39
15 14
14 49
14 21

Widoczny w drugiej polowie nocy
na granicy gwiazdo~~:blorów Raka
l Lwa jako czerwona gwiazda
około +1.5 wielk. gwiazd.

SATURN

~-13.111710

IX1712211
X 7 22 07
27 22 05

-13.5
-13.6

15 50
14 30

l

+
+

IX 18
X 8
28

l

o

m

14 55.3
14 57.7
15 00.5

hm

15
15
15
15

Iw

JOWISZ
+18.0
19 06
+17 .9
18 25
+17.7
17 44
+17.4
17 Ol

3 35
3 33
3 30
3 25

57
43
29
12

o

-14 55 1
-1506
-1518

10 26
9 42
9 00
8 13

Widoczny przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka i Barana (- 2.4 wielk. gwiazd.).

10 52
lO 57
1100

l

+
8.0 l
+ 7.5

17 23
16 07
2 51
137 1 14 49

4 Ol

+ 7.2

Widoczny nad ranem w gwiazdozbiorze Lwa jako gwiazda około
6 wielkości.

l

połud.

o

Iwpołud.

PLUTON

NEPTUN
h

hm

126
148
2 14
2 40

+t4.3
+11.2
7.5
3.3

URAN

2 52
l 29
o 06

Widoczny w pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika
(+ 0.8 wielk. gwiazd.).

a.

o

hm

9 30
10 14
lO 59
1143

Widoczna rankiem nad wschodnim horyzontem jako jasna gwiazd a - 3.6 wielkości.

MARS
o04
+19.6
23 53
+IB. l
23 47
+16.5
23 39
+14.8

8 40
9 04
9 27
9 49

l Warszawa
l wsch. l zach.

hm

h

14 41
13 25
12 09

1123 46
1126 24
1128 44

Niewldoc~~:ny.

m

s

~6~2 1

+18
+ts 34.1
+18 26.5

h m
1111
9 55
8 39

Niewidoczny.

PLANETOIDA 18 MELPOMENA
IX 22
5 13.6
+ 9 46
4 45
X 2
5 25.5
+ 8 49
4 18
7 45
3 46
12
5 34.3
22
5 39.5
+ 6 38
3 13
XI l
5 40.8
+ 5 33
2 36

+

Około 9.6 wielk. gwiazd. Widoczna w ostatnich godzinach nocy
w gwiazdozbiorze Oriona.

PLANETOIDA 9 METIS
5 44.0
+22 09
5 16
+22 31
4 49
5 56.9
+22 53
4 20
6 07.6
615.7
+2317
3 49
+23 45
3 15
6 20.7
Około 9.7 wielk. gwiazd. Widoczna
nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Oriona l Byka .

PlanetOidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównuJąc rysunk1
z kilku nocy okolicy nieba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0).

r

.
Październik
l

-

1964 r.

SŁONCE

l

1h czasu

r. emu /
m

IX 27
l 7
17
27
XI 6

ex

h m

+ 8.9
+12.1
+14.6
+16.1
+16.4

l

Poznań

Szczecin

środk.-europ .

Data 1

Wrocław

Gdańsk

l

Kraków

l

Warszawa l Rzeszów

l

o

12 14 - 1.5
12 50 - 5.4
13 27 -9.2
14 05 -12.7
14 44 -15.9

1h czasu
lśrodk.·europ.

ex

hm

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

849
9 46
lO 40
1131
12 21
13 08
13 56
14 43
15 31
16 20

l

6

o

Białystok

wsch ./ zach. wsch. / zach . wsch./ zach. wsch ./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch./ zach. j wsch./ zach.

6

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

hm

hm

17 49
17 25
17 02
16 40
16 21

5 46
6 02
6 21
6 38
6 57

17 39
17 16
16 53
16 33
16 14

5 46
6 02
619
6 35
6 53

17 39
17 17
16 55
16 36
16 18

5 39
5 57
6 17
6 36
6 56

17 32
17 07
16 43
16 21
16 00

5 33
5 49
6 05
6 21
6 38

17 28
17 06
16 45
16 26
16 09

5 30
5 46
6 04
6 21
6 41

17 23
17 00
16 38
16 18
15 58

hm

5 56
613
6 32
6 50
7 10

5 25
5 41
5 57
613
6 30

17 20
16 58
16 37
16 18
16 Ol

5 21
5 38
5 57
615
6 34

17 14
16 50
16 27
16 06
15 47

KSIĘZYC

Data

l

Warszawa
wsch. / zach.
hm

+21.3 +17.9 l 02
+13.5 2 23
+ 8.5 3 43
+ 3.2 4 58
- 2.2 614
- 7.4 7 28
-12.2 8 40
-16.3 9 52
-19.8 lO 59

hm

1h czasu

Data

środk . ·europ.

ex

hm

l

Fazy

Warszawa
wsch./ zach.

6

o

hm

16 06 lll 17 10 -22.3 12 03
12 18 Ol -23.9 13 Ol
16 33
16 54
13 18 53 -24.4 13 49
17 12
14 19 45 -23.7 14 29
17 29
15 20 37 -22.0 15 02
17 46
16 2128 -19.·2 15 29
18 03
17 2218 -15.5 15 49
18 22
18 23 08 -11.0 16 OB
18 44
19 23 58 - 5.8 16 25
19 12
20 o 48 - 0.2 16 43

hm

1h czasu

Data środk . ·europ.
ex

hm

19 47 l 21 139
22 2 33
20 31
23 3 29
2124
24 4 28
22 26
25 5 30
23 33
26 6 33
27 7 35
045
2 Ol
28 8 36
29 9 33
3 18
4 38
30 lO 27
31 1119

l

Warszawa
wsch./ zach.

l

o

+ 5.6
+11.2
+16.2
+20.3
+23.2
+24.4
+24.0
+22.2
+19.0
+14.8
+to.o

hm

17 02
17 25
17 52
18 29
19 18
2019
21 31
22 50

hm

6 00
7 25
8 52
10 16
1134
12 41
13 33
14 10
14 39
o 10 15 Ol
l 28 15 20

Księżyca:

d

Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw.

13 18
21 6
27 23
XI 4 8

Pełnia

Ostatnia kw.
Nów

l Srednlca
tarczy

Odległość
Księżyca

od Ziemi
d

h

IX 28 16
X 5 17

h

Najw. X 12 41
Najm. X 23 23

29~5

32.7
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Kuchowicz - Powstanie pierwiastków chemicznych we wszechświecie (II),
Andrzej Marks- Dyskusja na temat mię
dzynarodowego laboratorium księżycowego,
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Bronisław

Ilustracje na

okładce

Pierwsza stron a okładki: Pierwszy rysunek powierzchni Księżyca oglądanej przez
Galileusza za pomocą jego teleskopu. Rysunek ten pochodzi z dzieła Galileusza "Sidereus Nunclus" wydanęgo w 1610 r.
Druga strona okładki: U góry - okolica
krateru Schickard (w prawym dolnym rogu). Fotografia została wykonana za pomocą
208 cm teleskopu w obserwatorium McDonalda. U do.tu - ta sama fotografia "rektyfikowana" pokazuje szczegóły powierzchni Księ
życa bez zniekształceń perspektywicznych.
Patrz notatka o kotlinach księżycowych.
Trzecia strona okładki : Księżycowe Mare
Nubium i Mare Humorum. Strzalką wskazany jest krater Guericke. Szczegóły w notatce: N a s z a ok l a d k a.
Czwarta stron a

okładki:

Jedna z fotogra-

0fil wykonanych z pokładu rakiety księżyco

wej "Ranger 7". Szczegóły w notatce:
s z a o k l a d k a.

Niektórzy Czytelnicy mado nas pretensje, że
o bieżących wydarzeniach
astronautycznych, donosiliśmy później niż prasa codzienna czy cotygodniowa
i że poświęcamy tym sprawom niewiele miejsca. Ła
two na to odpowiedzieć.
"Urania" nie jest przecież
pismem
astronautycznym
lecz astronomicznym, toteż
prowadząc kronikę wydarzeń astronautycznych staramy się zwracać uwagę
przede wszystkim na te
sprawy, które w jakiś sposób ściślej wiążą się z astronomią, a pomijać te, które
mają
z naszą dziedziną
niewiele wspólnego. Punkt
drugi. nie możemy konkurować z prasą codzienną
pod względem szybkości,
wszak przygotowanie numeru do druku trwa kilka
tygodni. Staramy się zabierać glos wtedy, gdy mamy do powiedzenia coś
więcej ponad ogólniki komunikatów prasowych.
W
numerze
znajdują
Czytelnicy komentarz na
temat zdjęć "Rangera 7".
Do tych spraw będziemy
jeszcze zapewne wracali
w przyszłości w miarę publikowania nowych, danych.
Zamieszczamy też inne
artykuly na tematy księ
życowe, dalszy ciąg rozważań o powstawaniu pierwiastków we wszecnświe
cie, interesujące dane o aktywności Slońca w
odleglych epokach oraz ·oglaszamy wielki KONKURS.
ją

N a-

Zarząd Główny PTMA Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 - a d res
teLegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro czynne codziennie
z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w poniedzlalkl i piątki do 19, w soboty od 8-12.
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POWSTANIE PIERWIASTKOW CHEMICZNYCH
WE wązECHSWIECIE (II)

II.

Prawidłowości

rozpowszechnienia pierwiastków

Dane dotyczące rozpowszechnienia pierwiastków chemicznych, a nawet poszczególnych ich izotopów w różnych cialach
niebieskich odgrywają pierwszorzędną rolę przy rozpatrywaniu
kwestii pochodzenia pierwiastków chemicznych. Rozpoczęło się
od badania prawidłowości rozpowszechnienia pierwiastków
w skorupie ziemskiej . W roku 1889 C l ark e pierwszy próbował znaleźć zależność między względnym rozpowszechnieniem pierwiastków w skorupie ziemskiej, a ich liczbą porząd
kową. Poszukiwano zmian okresowych, co wiązało się z tendencjami rozwoju chemii w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego
stulecia. Wtedy właśnie M e n d e l e j e w wykrył prawo okresowych zmian różnych własności pierwiastków chemicznych.
Zadna jednak z prób odkrycia periodycznej zależności w rozpowszechnieniu pierwiastków nie powiodła się. Okazało się, że
rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej nie wiąże się w żaden sposób z ich włla.snościami chemicznymi, nieraz pierwiastki o podobnych własnościach chemicznych różnią się poważnie pod względem rozpowszechnienia.
Dla przykładu podamy w procentach wagowych rozpowszechnienie metali alkalicznych w skorupie ziemskiej (w kolejności
od najlżejszych): Li- 0,005, Na- 2,4, K - 2,35, Rb- 0,008,
Cs- 0,001. Bywa też odwrotnie: pierwiastki o całkiem odmiennych wartościach chemicznych miewają identyczne rozpowszechnienie, np. fosfor (0,12Q/o masy skorupy ziemskiej) i mangan (O,l'Ofo masy skorupy ziemskiej).
Po odkryciu przed 50 laty, że wszystkie niemal pierwiastki
chemiczne występują w kilku odmianach, różniących się masą
jądra atomowego, rozpoczęto badania nad rozpowszechnieniem
w skorupie ziemskiej tych właśnie odmian, zwanych izotopami.
(Tak nazwał je S o d d y w 1911 r.; oznacza to "zajmujące to
samo miejsce" w układzie okresowym Mendelejewa).
Dzięki rozwojowi spektrometrii mas poznaliśmy już skład
izotopowy wszystkich znanych pierwiastków występujących
w przyrodzie. Tylko 22 pierwiastki (np. Au, Na, P, Mn, Bi)
składają się z jednego rodzaju atomów, mają po l izotopie
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trwałym. Są

to wszystko pierwiastki "nieparzyste", tzn. mające
Z. Pozostałe pierwiastki, z reguły
parzyste, mają po kilka izotopów trwałych, cyna np. aż dziesięć.
nieparzystą liczbę porządkową

Pomówmy teraz krótko o trwalooci jąder, by do problemu tego już
nie wracać. W jądrach izotopów trwałych pierwiastków lekkich liczba
protonów (równa liczbie .porządkowej Z) równa się mniej więcej liczbie
neutronów N (N = A-Z, gdzie A oznacza liczbę masową izotopu). Stosunek liczby neutronów do protonów jest rzędu jedności, podczas gdy
w trwałych izotopach pierwiastków najcięższych stosunek ten dochodzi
do 1,6. We wnętrzu jąder działają sily jądrowe pomiędzy nukleonami
oraz sily odpychania elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi protonami. W wyniku ich działania trwałymi okazują się tylko te izotopy,
w których stosunek N/Z leży w pewnych granicach, zmieniających się
w miarę wzrostu Z. Izotopy, zawierające zbyt dużo neutronów, rozpadają się poprzez przemianę beta minus, kiedy to jeden neutron z jądra
przemienia się w proton, przy czym z jądra wyrzucony zostaje elektron
e oraz cząstka o masie spoczynkowej zero, zwana antyneutrinem i;).
Przemianę tę zapisujemy następująco dla jądra o liczbie porządkowej Z
i liczbie masowej A
A

A

-

zX -+z+ 1X +e-+ v
Podobnie jądro o nadmiarze protonów ulega analogicznej przemianie beta
plus, podczas której jeden z protonów zamienia się w neutron, a z jądra
wyrzucone zostaje pozytron (elektron dodatni) i neutrino, co zapisujemy:

Zamiast przemianie beta plus może jądro podlegać wychwytowi elektronu, znajdującego się ną jednej z powlok atomowych:

zXA+ e--+z-lXA+ v
Szczególnie trwale są jądra, w których liczba neutronów względnie
protonów wynosi 2, 8, 20 ,28, 50, 82 lub 126. Są to tzw. liczby magiczne,
które w teorii budowy jądra atomowego odgrywają tę samą rolę, co
liczby 2, 10, 18, 36, 54 i 86 w teorii budowy atomu. Te ostatnie liczby
są to właśnie liczby porządkowe gazów szlachetnych, które mają wła
śnie taką liczbę elektronów, tworzących zamkniętą powlokę, atomy ich
zaś odznaczają się szczególną trwałością i do niedawna sądzono, że nie
wchodzą wcale w związki chemiczne z innymi pierwiastkami. W podobny
sposób "liczby magiczne" neutronów względnie protonów w jądrze, odpowiadają zamkniętym powlokom neutronowym względnie protonowym
w jądrze, kiedy jądro odznacza się podwyższoną trwałością i trudno do
niego dalsze neutrony czy też protony dołączyć.

Przytoczmy kilka faktów, potwierdzających zależność trwaatomowych od zawartości p rotonów i neutronów.
Pierwiastki zawierające nieparzystą Hczbę protonów, mają jeden trwały izotop, w ostatecznym razie- dwa. Należą do nich
w~zy"tkie pierwiastki lekkie aż do azotu. Dla pierwiastków
łości jąder
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- - - - - - - -- - - - - - - - - - - cięższych od
trwałymi są

azotu i mających nieparzystą liczbę porządkową Z
tylko te izotopy, które mają nieprzyste wartości
liczby masowej A. A więc: jeśli mamy izotop pierwiastka nieparzystego o Z> 7, wtedy jest on trwały tylko dla parzystej
liczby neutronów.
Weźmy z kolei pierwiastki o parzystej liczbie porządkowej Z.
Mają one izotopy tak o parzystej jak i o ni~arzystej lic:zJbie
neutronów, brak jednak izotopów trwałych o takich wartościach A, z jakimi występują izotopy dla pierwiastków sąsied
nich o nieparzystym Z. Dwa nuklidy o tej samej liczbie masowej nie mogą być jednocześnie trwałe, jeśli ich wartości Z
różnią się o jednostkę.
Obecnie zajmiemy się prawidłowościami rozpowszechnienia
izotopów pierwiastków na Ziemi. N a pierwszy rzut oka trudno
tu zauważyć jakąś prawidłowość. Z tablicy l widać, że niektóre
pierwiastki (np. brom, antymon) składają się z izotopów o prawie identycznym rozpowszechnieniu, dla innych zaś różnice
TABLICA l
Skład

izotopowy niektórych pierwiastków w skorupie ziemskiej

Pierwiastek
Poszczególne izotopy i ich

zawartość

z/ A

w

%

-Hel ,He
Węgiel

1
2He

6c

6C

12

:

0,00013;

:

98,892;

2He• : 100
6 C' '

--

Wapń

20Ca

20Ca 40 : 96,97;
44
20Ca : 2,06;

Brom 3 ~Br
.Cyna 50Sn

3 ~ Br

79

2oCa 42 : 0,64;
2oCa 46 : 0,003;

:

3 ~ Br

50,56;

5oSn 11 2 : 0,95;
5nSn 116 : 14,24;
~ 0 Sn 11 9 :

8,58;

114
50S n
5oSn 1' 7
~ 0 Sn 120 : 32,97;

:
:

121 : 57,25;
51Sb

Antymon 5,Sb

: 1,108

81

20Ca 43 : 0,145;
2oCa 48 : 0,185
: 49,44

--

O,R5;
~ 0 Sn 11 5 : 0,34;
7,57;
50Sn 118 : 24,01;
~ 0 Sn 122 : 4,71; 5oSn 124 : 5,98
~~ Sb 121 :

42,75

-Cer 5sCe

58 Ce

136 :

0,193;

~ 8 Ce 13 8 :

58Ce 14 '
Uran s•U

:

0,250;
11,07

~ 8 Ce 110

: 88,48;
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w rozpowszechnieniu izotopów sięgają kilku rzędów wielkości.
Szczególnie charakterystyczna pod tym względem jest różnica
w rozpowszechnieniu izotopów helu.
Badano względne rozpowszechnienie izotopów w różnych
miejscach na Ziemi. Okazało się, że skład izotopowy pierwiastków chemicznych na Ziemi w zasadzie jest stały i nie zależy
od tego, czy pierwiastki te wydzielimy z minerałów czy też
z wody morskiej.
Skład izotopowy pierwiastków w meteorytach zbliżony jest
do składu izotopowego na Ziemi. W tablicy 2 podajemy przykładowo skład i~otopowy żelaza.

TABLICA 2
Skład

izotopowy

żelaza

Zawartość

Izotop

w skorupie ziemskiej
Fe ~•

6,37

Fe ~ 6

2,37
0,34

Fe ~ 8

6,32

100

100

Fe ~ 7

w meteoryta_c_h_ _

2,32
0,33

- - - -- - - - - - - ' - - Uwaga : Wszystkie
jętej jako

wartości liczbowe
równą 100.

odniesiono do

zawartości

Fe 58 , przy-

Wszystko to wskazuje na pochodzenie pierwiastków z jednej
i tej samej substancji kosmicznej oraz na jednakowy charakter
procesów jądrowych, w wyniku których powstały pierwiastki
na Ziemi i w meteorytach.
Prawie jednocześnie z badaniem składu skorupy ziemskiej
rozpoczęto wyznaczanie składu chemicznego atmosfery słonecz
nej i atmosfer innych gwia~d, stosując metody spektralne. W tablicy 3 podaliśmy przykładowo zawartość pierwiastków w atmosferach niektórj'ich gwiazd i materii międzygwiazdowej. Uderza
zasadnicza zbieżność danych. Zamiast przytaczania dalszych
tablic ograniczę się do przedstawienia krzywej rozpowszechnienia izobarów*) w zależności od liczby masowej (Rys. l) oraz
krzywej rozpowszechnienia pierwiastków (Rys. 2). W obu przy*) Izobary ·- jądra o jednakowej liczbie masowej , tzn. jednakowej
liczbie nukleonów, różniące się stosunkiem liczby protonów do neutronów.
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padkach na osi odciętych przyjęliśmy skalę logarytmiczną, dla
ustalenia zaś wielkości odniesienia przyjęto rozpowszechnienie
krzemu jako równe 106 • Obie krzywe przedstawiają rozpowszechnienie oparte głównie o dane dla naszego układu słonecz
nego i galaktyki.

Rys. l. Zależność względnego rozpowszechnienia izobarów od liczby
masowej A. Rozpowszechnienie podano w skali logarytmicznej, przyjmując rozpowszechnienie krzemu (Si) równe 10 8 •

Z wykresów widać, że rozpowszechnienie pierwiastków gwał
townie (skala logarytmiczna!) malej•e, gdy liczba masowa rośnie
do A = 100, potem po przejśCiu przez minimum następuje slaby
wzrost. Na krzywej średniego mzpowszechnienia występują
wyraźne maksima lokalne dla jąder zawierających magiczną
liczbę protonów lub neutronów, co dałoby się wytłumaczyć
względnie wysoką stabilnością tych jąder, jak również trudniejsze do wytłumaczenia maksimum dla pierwiastków z grupy
żelaza. Anormalnie mało jest litu, boru i berylu. Ponadto
stwierdzamy następujące prawidłowości natury ogólnej:
l) Najbardziej rozpowszechnione są izotopy o parzystej liczbie protonów i neutronów. Stanowią one oko~o 60°/o wszystkich
izotopów trwałych. Izotopy o nieparzystej liczbie protonów
bądź neutronów są mniej rozpowszechnione- jest ich ok. 36<0/o.
N a izotopy wreszcie o nieparzystej liczbie i pvotonów i neutronów przypada tylko 400 /o masy.
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2) Rozpowszechnienie pierwiastków parzystych wyższe jest
na ogól niż rcrzpowszechnienie sąsiadujących z nimi pierwiastków nieparzystych, różnica między nimi maleje jednak w miarę
wzrostu Z. Szezególnie wysokie jest rozpowszechnienie jąder,
których liczba masowa jest wielokrotnością czwórki, np. 2 He4,
56 (stanowią one 86,81°/o masy skorupy ziemskiej).
16 ,
80
26 Fe
3) Wśród pierwiastków lżejszych od bromu (Z= 35) rzadsze
są izotopy o dużym nadmiarze neutronów, wśród pierwiastków
znów cięższych niż brom przeważają izotopy o dużym nacimiarze neutronów. Zjawisko to wskazuje na różnicę w charakterze procesów, w wyniku których powstały te duże grupy pierwiastków.
Wszystkie teorie pochodzenia pierwiastków chemicznych
muszą zdawać sprawę z powyższych prawidłowości, a zgodność
obliczonego rozpowszechnienia z danymi obserwacyjnymi staRys. 2. Zależność względnego rozpowszechnienia pierwiastków chemicznych od liczby porządkowej Z.
Rozpowszechnienie . podano w skali
logarytmicznej , przyjmując rozpowszechnienie krzemu równe 10°.

lO

---

ZD

1/J

40

80

9(JZ
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nowi kryterium poprawności. Wiedzieć jednak trzeba rówmez
o odchyleniach od średniego rozpowszechnienia - nie stanowią
one utrudnienia, lecz wprost przeciwnie, służą jako dodatkowe
dane, ułatwiające wysunięcie odpowiedniej teorii.
Zawartość

Pierwiastek
Wodór
Węgiel

Azot
Tlen
Magnez
Glin
Krzem
Potas
Wapń

Uwaga: Za

TABLICA 3
niektórych pierwiastków w kilku

ciałach

ATMOSFERA

l

Słońca

560
0,37
0,16
1,0
0,062
0,0040
0,037
0,00029
0,0031

\t

Skorpiona[ 'f Pegaza
1000
0,17
0,39
1,0
0,058
0,0037
0,064

l

-

jednostkę przyjęto zawartość

10 000
0,05
0,23
1,0
0,31
0,011
0,09

-

l

niebieskich
Materia

m'ędzygwiazdowa

2000

-

'

-

1,0
0,001

0,0002 i
0,000 l

l

tlenu.

Największe różnice w składzie ciał niebieskich wyrstępują dla
wodoru - najbardziej mz:p owszechnionego pierwiastka. Tworzy
on podstawową masę substancji gwiazdowej, promieniowania
kosmicznego i niektórych planet. Brak go jednak w gwieździe
Wiedelmana HD160641, w niektórych białych karłach, a mało
występuje w gwiazdach węglowych, supernowych i mgłia
wky Krab, która powstaŁa po wybuchu supernowej w 1054 r.
Drugie miejsce po wodorze zajmuje hel, którego jest średnio
dziesięć razy mniej niż wodoru. Gwałtowny spadek na krzywej
rozpowszechnienia, odpowiada następnie izotopom litu, berylu
i boru, których w układzie słonecznym jest sto milionów (10 8)
razy mniej niż wodoru. Później krzywa średniego rozpowszechnienia podnosi się izotopów węgla, azotu i tlenu jest ok.
1000-10000 razy mniej niż wodoru. Zaczynają występować
różnice składu izotopowego. I tak względne rozpowszechnienie
izotopów węgla C13/C 12 na Ziemi, w meteorytach i atmosferze
słonecznej wynosi 0,001, w materii międzygwiazdowej 0,2,
w atmosfeTach gwiazd węglowych - od 0,02 do 0,5. Nie bę
dziemy już dalej analizować różnic, wskażemy jedynie na ich
wielkie znaczenie dla rozwiązania problemu pochodzenia pierwiastków, ich syntezy w gwiazdach, oraz kolejnej ewolucji
w przestrzeni k·o smicznej i planetach.
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III. Pierwsze teorie kosmicznej syntezy

jąder

atomowych

Revenons a nos moutons- czyli wreszcie do teorii pochodzenia pierwiastków. O teoriach, które mam zamiar tu naszkicować, mówiłem już we wstępie.
Wszystkie one miały jako punkt wyjścia średnie kosmiczne
rozpowszechnienie pierwiastków, z pominięciem anomalii. Za
pomocą jednego procesu chciano wytłumaczyć wszystko. Byłoby to oczywiście chwalebne, gdyby wyniki potwierdzone były
przez obserwacje. To ostatnie wydaje się więcej niż wątpliwe.
Już w 1931 r. Pokrowski podał podstawowe założenia
teorii powstawania jąder atomowych w warunkach równowagi
termodynamicznej. Teorię tę rozwinęli później B e s k o w,
T re f f e n b e r g, K l e i n i inni. Istnieją dwie postaci tej
teorii: w jednej przyjmuje się, że synteza pierwiastków odbywa
się w środowisku złożonym z eząstek naładowanych. Układ ten
istnieje w bardzo wysokiej temperaturze rzędu 10 10 stopni, gę
stość jego zbliżona jest zaś do gęstości materii jądrowej (około
101 4 g/cms). W układzie tym występuje równowaga termodynamiczna pomiędzy powstawaniem i rozpadem jąder atomowych.
Z równań równowagi można obliczyć stężenie wytworzonych
jąder atomowych. Jak teraz przejść od tych osobliwych warunków do stanu dzisiejszego? W teorii tej przyjmuje się, że osiąg
nięty stan równowagi uległ szybkiemu " zamrożeniu", np.
w wyniku wybuchu, kiedy substancja została tak silnie rozproszona, że nie zdążyły zajść już reakcje, prowadzące do ustalenia nowego stanu równowagi. W wyniku kolejnych przemian
beta (bo znaczna część jąder powstałych była nietrwała w nowych warunkach) ustaliło się końcowe rozpowszechnienie jąder
W pierwotnych warunkach wysokiej temperatury i gęstości
reakcje jądrowe przebiegały nader intensywnie i było ich wiele.
znajomość konkretnych procesów jądrowych nie odgrywa jednak roli, skoro przyjeliśmy założenie równowagi termodynamicznej. Już to wystarcza dla obliczenia rozpowszechnienia.
OkazaŁo się, że teoria ta oddaje dość dobrze przebieg krzywej
rozpowszechnienia dla jąder lżejszych, o liczbie masowej poniżej 50. Rozbieżności rozpoczynają się od ostrego maksimum
w obszarze żelaza i zwiększają się ze wzrostem A. Dla jąder
najcięższych wartości obliczone są 10 100 razy mniejsze od obserwowanych.
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Inną postać powyższej teorii stanowi podana w 1940 r. przez
C z er d y n c e w a teoTia powstawania jąder atomowych
w środowisku neutronowym. Układ początkowy jest tutaj bardzo zagęszczonym gazem neutronowym, z domieszką protonów,
którą trzeba było przyjąć by poprawić zgodność wyników z obserwacjami. Mimo to teoria nie jest w stanie wytłumaczyć
wszystkich cech charakterystycznych krzywej rozpowszechnienia, w szczególności większego rozpowszechnienia jąder o zamkniętych powłokach oraz niskiego rozpowszechnienia litu,
berylu i boru.
Głównym zarzutem wysuwanym przeciw teoriom syntezy
w warunkach równowagi termodynamicznej jest to, że jak dotychczas nie wiadomo, co ma stanowić przyczynę "zamarznię
cia" układu, w którym przebiegają reakcje jądrowe. Oprócz
tego otwarty pozostaje problem ciał kosmicznych, w których
winno nastąpić ustalenie się równowagi. Ciała te musiałyby
mieć zbyt wysoką gęstość i temperaturę, · co trudne byłoby do
przyjęcia dla współczesnej astrofizyki.
Wobec fiaska teorii syntezy w warunkach równowagi wysiłek
uczonych skierował się na znalezienie nierównoważnych_reak
cji syntezy jąder, które przebiegały w niższych tempemturach
niż reakcje w stanie równowagi. Teorię alfa beta - gamma
wysunęli w 1948 r. Alpher, Bethe i Gamow, rozwijało
ją jeszcze wielu uczonych. W teorii tej przyjmuje się, że
w pierwszym momencie istnienia wszechświata materia pierwotna stanowiła tzw. ylem, zagęszczony gaz neutronowy pod
dużym ciśnieniem. W miarę rozszerzania wszechświata ciśnienie
w ylemie spadało, skutkiem czego dobywała się przemiana beta
neutronów:

n--rp+e+~
gdyż

gaz złożony wyłącznie z neutronów może istnieć jedynie
pod olbrzymim ciśnieniem. W rezultacie wychwytu neutronów
przez powstale protony wytworzyły się deuterony - jądra cięż
kiego izotopu wodoru H 2 • W wyniku ko1ejnych wychwytów
neutronów przez powstające coraz to cięższe jądra i odpowiednich przemian beta minus (gdyż powstawały często jądra
o nadmiarze neutronów) powstały dalsze jądra. Cały proces
powstawania pierwiastków trwał nie dłużej niż pól godziny.
Obecnie przedstawmy plusy i minusy tej teorii. Rozpowszech-
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nienie jakiegoś jądra winno być według niej odwrotnie proporcjonalne do przekroju czynnego a na wychwyt neutronu*).
Jeśli jądro łatwo chwyta neutron, tzn. ma duży przekrój czynny, wtedy winno łatwo przemieniać się w jądro cięższe i rozpowszechnienie jego będzie małe. Rozpowszechnienie jądra
jest odwrotnie propor·c jonalne do jego przekroju czynnego na
wychwyt neutronów. Można to zapisać w postaci stosunku
rozpowszechnień dwu kolejnych izotopów:

!!A±.!.._
NA

-

0
A
0A + l

Małe

rozpowszechnienie jąder o dużych wartościach przekroju
czynnego a na wychwyt neutronu potwierdziło tę zależność.
Z badań jądrowych nad wychwytem neutronów wiadomo ponadto, że prawdopodobieństwo jego rośnie ze wzrostem A aż
do A = 100, później utrzymuje się na mniej więcej tej samej
wysokości. I to zgadzało się z rozpowszechnieniem, można było
nawet za pomocą teorii alfa-beta-gamma wytłumaczyć szczególnie wysokie rozpowszechnienie jąder o magicznej liczbie
neutronów, odznaczających się niewielkimi przekrojami czynnymi ma wychwyt neutronu.
Przeciw rozpatrywanej teorii wysunięto również szereg za,
rzutów, które w końcowym efekcie zmusiły uczonych do odstąpienia od niej. Oto najważniejsze z tych zarzutów:
l. W przyrodzie brak stabilnych jąder o liczbach masowych
5 i 8, przez te zaś jądra wg teorii Gamowa miała prz,echodzić
kolejna synteza pierwiastków. Dodając neutron do helu nie
otrzymujemy trwałego jądra. Można by przyjąć wychwyt aż
dwu neutronów na raz, ale proces taki nie może zachodzić
przy stosunkowo małych gęstościach prz,ewidzianych w te;>rii.
2. W teorii tej powstające jądra o dużym półokresie zaniku
zdążą WY'chwycić więcej neutronów zanim się rozpadną. Teoria
daje zbyt wielki udział liczebny jąder o nadmiarze neutronów,
i to nawet dla danego pierwiastka - samych jego najcięższych
*) Przelkrój czynny a dla reakcji jądrowej stanowi miarę jej prawdopodobieństwa. Wielkość ta jest zdefiniowana następująco: niech na cienką
tarczę poddaną działaniu cząstek, pada liczba N tych cząstek w -::iągu

jednej sekundy na 1 cm2 powierzchni tarczy. W tarczy tej mamy ogólero
jąder poddanych działaniu powyższych cząstek i obserwujemy, że
w ciągu jednej sekundy zachodzi n n·a~cji jądrowych. Wtedy przekrój
czynny ó dany jest wyrażeniem:

q

o=_n_

N. q

i ma wymiar powierzchni.
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izotopów, podczas gdy niemożliwe jest powstanie izotopów
o nadmiarze protonów.
3. Teoria ta nie jest wreszcie w stanie wytłumaczyć wystę
pującego na krzywej rozpowszechnienia maksimum w pobliżu
lżejszych,

żelaza.

4. Liczba powstałych ciężkich jąder zbyt szybko maleje ze
wzrostem liczby masowej.
Po odrzuceniu teorii alfa-beta-gamma pozostaje do omówienia jeszcze najnowsza teoria syntezy jąder odbywających się
stale we wnętrzach gwiazd. Teorię taką próbowal już podać
w latach trzydziestych A t ki n s o n, rozwój jednak jej datuje
się od pracy Hoyle'a z 1954 r. Przedstawieniu tej teorii oraz porównaniu jej wyników z danymi obserwacyjnymi poświęcone
będą dwa kolejne artykuły w następnych numerach "Uranii".
ANDRZEJ MARKS -

Wa rszawa

DYSKUSJA NA TEMAT
LABORATORIUM

(Z

materiałów

MIĘDZYNARODOWEGO

KSIĘZYCOWEGO

XV Kongresu Astronautycznego)
wr:reśnia

odbył się

w Pałacu KulJubileuszowy Kongres
Międzynarodowej Federacji Astronautycznej. Jeden z głównych
tęmatów Kongresu stanowiły problemy związane z przygotowaniem lotu czlowiekia na Księżyc, lotami bezzałogowych aparatów księżycowych i inne zagadnienia księżycowe. Ze szcZJeg9lnym zainteresowaniem a nawet entuzjazmem przyjęty został referat wybitnego amerykańskiego uczonego Prof. W. P i ck.er i n g a, który pr:z;edstawił przebieg lotu i wyniki uzyskane
prZJez amerykański aparat kosmiczny Ranger 7, przy czym po
raz pierwszy zademonstrowane zostały dwa filmy na ten temat.
Niestety w ramach krótkiego artykułu nie można przedstawić calości problematyki księżycowej poruszonej na warszawskim Kongresie, pragnąłbym więc zatrzymać się na obradach
specjalnej sesji dyskusyjnej, poświęconej omówieniu założeń
"Międzynarodowego Laboratorium Księżycowego" ponieważ jako jej sekretarz naukowy miałem możność uczestniczyć także
w zamkniętej konferencji przygotowawczej do niej (jako jedyny przedstawiciel naszego kraju).
Sam pomysł umiędzynarodowienia badań Księżyca nie jest
nowy i był już poruszany przez różnych uczonych wielokrotdniach od 7 do 12
br.
W tury
i Nauki w Warszawie XV
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nie. Główna zasługa rozwijania tego problemu należy jednak do
uczonego amerykańskiego pracującego w Europie Prof. F. M al i n y. Niestrudzenie stara się on upowszechnić tę ideę i jego
zasługą bylo zorganizowanie warszawskiej
dyskusji na ten
temat.
Poprzedzona ona została zamkniętą konferencją przygotowawczą w gronie kilkuna$tu naukowców
reprezentujących
różne kraje i różne specjalności, wspólnie interesujących się
jednak problemami księżycowymi. Na konferencji tej Prof. Malina przedstawił opracowane wcześniej przez poszczególnych
uczonych tezy do dyskusji publicznej zaznaczając, że dyskusja
ta nie będzie mieć charakteru oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli różnych krajów, a jedynie prywatnych poglądów poszczególnych uczonych. Po tym wprowadzeniu wywiązała się
dyskusja, które obracała się głównie kolo tego, ile sprawa utworzenia załogowego stalego laboratorium na Księżycu należy
jeszcze do odleglej przyszłości, niemniej jednak podjęcie badań
na ten temat już obecnie niewątpliwie jest cenne dlatego, że
należy się liczyć z szeregiem istotnych trudności natury organizacyjnej, a także dlatego, że sam problem techniczny jest
niezwykle trudny i skomplikowany tym bardziej, że zbyt jeszcze malo wiemy o Księżycu na to, aby móc szczegółowo rozstrzygnąć pewne problemy. Na ogól wypowiedzi dyskutantów
pokrywały się z opracowanymi wcześniej tezami. Gdy zaproponowano mnie zabranie głosu zwróciłem uwagę na to, że
w tezach tych pominięto problemy selenodezji, w której to
dziedzinie poważne osiągnięcia mają polscy astronomowie
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwrócilem także uwagę na to,
że niezręczne jest powszechne używanie przez dyskutantów
terminów geografia Księżyca, geofizyka ~siężyca itd., skoro
istnieją od dawna terminy selenografia, selenofizyka itd. W czasie tej konferencji przygotowawczej ustalono także, ile na
następnym kongresie astronautycznym, który odbędzie się
w 1965 r. w Atenach przeprowadzone zostanie specjalne sympozjum naukowe na temat utworzenia "Międzynarodowego Laboratorium Księżycowego".
Publiczna dyskusja na temat Międzynarodowego Laboratorium Księżycowego odbyła się w dniu 11 września po połud
niu. Otworzył ją Prof. Malina, a następnie kolejno zabrali glos:
Andrew H a l e y (Stany Zjednoczone, socjolog-prawnik), który podkreślił, że utworzenie Międzynarodowego Laboratorium
Księżycowego będzie miało ogromne znaczenie dla ludzkości
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dlatego, że oznaczać ono będzie wzniesienie się ponad przektórymi dziś nacechowane są jeszcze stosunki między
narodowe. W związku z tym z naciskiem podkreślił on, że nie
może być mowy o czyjejkolwiek jurysdykcji nad Księżycem.
Zwrócil on także uwagę na to, że istnieją już liczne między
narodowe precedensy we wspólnym prowadzeniu badań naukowych, a co za tym idzie, że widzi pomyślne prognozy dla
umiędzynarodowienia badań Księżyca. Sprawa ta wymaga jednak bardzo starannego podejścia prawnego i odpowiednich oficjalnych porozumień międzynarodowych.
Dr C. H e n d er s o n (Stany Zjednoczone, Centrum Załogo
wych Lotów Kosmicznych USA) przedstawił przyszle etapy
opanowywania Księżyca po zrealizowaniu pierwszego lotu.
Sprowadzają się one do tego, że na Księżyc będą dostarczane
załogowe aparaty kosmiczne zmontowane na podwoziach umoż
liwiających poruszanie się po powierzchni naszego satelity.
Służyć one będą jednocześnie jako pomieszczenia laboratoryjne
i mieszkalne. Umożliwić one mają stopniowe przebadanie całej
powierzchni Księżyca. Pierwszy taki aparat będzie umożliwiał
15-dniowy pobyt 2 ludzi, będzie mial zasięg 320 km i 270 kg
przyrządów naukowych ostatni piąty z serii umożliwiał bę
dzie 24-miesięczny pobyt 18 ludzi, będzie mial zasięg 12 000 km
i 6200 kg aparatury naukowej. Hendersan uważa, że realizacja
tych przedsięwzięć będzie możliwa po roku 1980, choć będzie
niezwykle skomplikowana, a przez najbliższe 30 lat nie będzie
mowy o usamodzielnieniu się baz księżycowych od stałych dostaw z Ziemi. Zwrócil on także uwagę na niekorzystny fakt,
iż tylko 10°/o czasu uczeni mogą poświęcić na faktyczne badania naukowe, a pozostały czas zajmują im inne czynności, a co
za tym idzie, że ogromne znaczenie mieć będzie ułatwienie
tych czynności, czyli że ogromne znaczenie ma problem odpowiedniego zaprojektowania bazy i jej urządzeń.
J. Flor o w (Związek Radziecki, architekt) przedstawił odmienny projekt bazy księżycowej. Zostałaby ona wykonana
w ten sposób, iż w gruncie Księżyca umies:oczonoby silny ła
dunek wybuchowy, którego eksplozja wyrwalaby w nim pokaźny lej. W leju tym umieszozonoby pneumatyczną konstrukcję mieszkalną, którą następnie zasypanoby zostawiając tylko
śluzę wyjściową. Konstrukcja ta mialaby trzy piętra: dolne
techniczne, środkowe mies:zJkalne i górne laboratoryjne. Na
każdym z pięter mieściloby się 4 do 6 małych oddzielnych
kabinek. Uczony zwrócił uwagę na konieczność maksymalnej
sądy,
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optymalizacji całej konstrukcji i jej urządzeń i możliwość
ewentualnego wykorzystania do celów konstrukcyjnych materiałów księżycowych.

Rys. l. Schemat bazy naukowej umieszczonej w gruncie
Księżyca,

według

pomysłu

I.

Florowa (ZSRR). l - piętro
laboratoryjne, 2 -piętro mieszkalne, 3 -piętro techniczne.

G. M i t c h a m (Stany Zjednoczone, selenolog) zwrócił uwana to, iż zbyt mało jeszcze wiemy o Księżycu na to, aby
rozstrzygnąć czy na Księżycu lepsze jest budownictwo na gruntowe czy pod gruntowe, w każdym razie jest on jednak zwolennikiem pomieszczeń ·pod gruntowych choć z drugiej strony
jest przeciwnikiem robót kopalnych na Księżycu .
Prof. N. B o n e f f z Bułgarii (astronom) wypowiedział pogląd, iż na Księżycu zbadać trzeba będzie przede wszystkim
wnętrza kraterów dlatego, że jak wykazują badania uczonych
radzieCkich istnieje tam czynna działalność plutoniczna, a co
za tym idzie prawdopodobnie i wysoka temperatura wewnętrz
na. Boneff zwrócił także uwagę na opracowaną przez niego
astronomiczną metodę wyznaczania czasu na Księżycu.
Prof. W. P i ck er i n g (Stany Zjednoczone, Dyrektor Je t
Propulsion Labaratory w Pasadenie) zwrócił uwagę na potrzebę
dalszych prac kartograficznych przy użyciu aparatów podobnego typu jak Ranger, Surveyor, LO (satelita księżycowy). Jednocześnie jednak wyraził przekonanie, iż pierwsze loty ludzi
na Księżyc zostaną na pewno zrealizowane przed zakończe
niem dokładnej kartografii całej powierzchni Księżyca. Następnie Prof. Pickering zwrócił uwagę na to, że Księżyc dobrze
się będzie nadawał do badań promieniowania ikosmiCZJnego
i radiacji słonecznej dlatego, że nie ma na nim atmosfery i pola
magnetycznego. Sądzi on, że na Księżycu stanie się możliwe
opracowywanie dokładnych prognoz aktywności słonecznej, ale
gę
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jednocześnie ostrzegł przed biologicznymi niebe2lpieczeństwami
radiacyjnymi na powierzchni naszego satelity.
Prof. W. B e n i u c h ze Zwią?Jku Radziedkiego (Almdemia
Nauk) poruszył sprawę niszczącego oddziaływania warunków
księżycowych na powierzchnie optyczne przyrządów badawczych, a co za tym idzie na konieczność badań w tym zakresie
i odpowiedniego opracowywania konstrukcji aparatury pomiarowej.
Bardzo interesująca była W)llpowiedź dr S. G o r g o l e wski e g o, radioastronoma z Uniwersytetu Toruńsikiego, który
21wrócił uwagę na to , że na Ziemi badania radioastronomiczne
natrafiają na wie~kie przes2Jkody ze strony atmosfery, jonosfery, a także skonstruowanych pr21ez ludzi urządzeń radiowych.
W związku z tym na Księżycu, a szczególnie na jego odwróconej od Ziemi stronie panują wręcz idealne waruniki dla badań
radioastronomkznych szc21ególnie w nocy, gdyż wtedy nie ma
także zakłóceń radiowych ze strony Słońca.
.,
J. S t o d d a r t z Wielkiej Brytanii (Instytut Medycyny Lotnicznej) omówił sprawy niekorzystnych oddziaływań na organizm ludzki występujących w czasie lotu na Księżyc i pobytu
na nim (przeciążenia , nieważkość, małe ciążenie i inne, a sz,czególnie ich wpływu na J<;rążenie, system oddechowy i system
nerwowy) , a co za tym idzie na sprawy zdrowotności załogi
bazy księżycowej. W zwiąZ'ku z tym konieczny jest dobór najwłaś ciwszych osobników do tych zadań i odpowiedni ich trening. Osobną uwagę należy zwrócić na czas i zasięg adaptacji
ludzi do innych warunków.
R. A n g i b o u s t z Francji (lekarz medycyny lotni:czej) zatrzymał się na sprawach oddziaływania waruników księżyco
wych i izolacji od Ziemi (przy jednoczesnym przebywaniu
w otoczeniu tych samych ludzi) na psychikę selenonautów,
a co za tym idzie na odpowiedni ich dobór i trening z tego
punktu widzenia. Angiboust ostrzega, że może wówczas wystąpić niebezpieczeństwo halucynacji, które zmuszać będzie do
automatyzacji aparatury w bazie badawcrej na Księżycu
i w ogóle maksymalnego ułatwienia ludziom znoszenia tych
warunków. Poważne znaczenie będzie miała także na Księżycu
sprawa oceny odległości i wysokości i motorycznego dostosowania się do sześciokrotnie słabszej siły ciążenia.
Głos zabrał także Prof. L. S i e d o w Zie Związku Radzieckiego (z Akademii Nauk) nazywany "ojcem sputników" i Dr C h.
D r a p e r ze Stanów Zjednoczonych (Instytut Technologiczny
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Massachusets). Dr Draper poruszył sprawę konstrukcji aparatury badawczej dla bazy księżycowej, od której wymagać
się będzie maksymalnej efektywności przy jednoczesnej jej
maksymalnej miniaturyzacji i pewności działania. W a żną sprawę stanowić będzie właściwy dobór aparatury, toteż bynajmniej nie za wcześnie jest na podjęcie tych prac. W ogóle
przeważają dwa przeciwne poglądy w sprawie apaTatury. Według jednego z nich na Księżycu należy umieszczać tylko czujniki pomiarowe a dane przez nie uzyskane telemetrować na
Ziemię, według drugiego na Księżycu powinno być prowadzone także opracowywanie pomiarów oczywiście przy wykorzystaniu wszystkich możliwych udogodnień w rodzaju elektronowych maszyn matematycznych itd.
Obradom tej dyskusyjnej sesji (pierwszej tego typu jaką zorganizowano) przysłuchiwało się przeszlo 100 naukowców z róż
nych krajów.
Jak widać, dyskusja powyższa miała charakter swobodnej
wymiany poglądów między różnymi uczonymi pochodzącymi
z różnych krajów i bynajmniej nie pretendowała ona do wyczevpania choćby tylko 'p odstawowych pvoblemów. Ważny jest
jednak pionierski charakter i idea jaką na niej sformułowano,
idea umiędzynarodowienia wysiłków nad badaniami i wykorzystywaniem Księżyca. Dobrze się więc stało, że dyskusję tę przeprowadzono właśnie w naszym kraju, który jest ojczyzną pierwszego na świecie selenografa.
Ewentualne formy organizacyjne dla da,l szej ko~retnej
współpracy w tej dziedzinie może dać Organizacja Narodów
Zjednoczonych, czy jej agendy naukowe, w każdym razie na
Warszawskim Kongresie Astronautycznym :zJOSiala wskazana
jedyna, jak się zdaje, słuszna droga do dalszego rozwoju badań
selenologicznych, droga ścisłej współpracy międzynarodowej.
KONRAD RUDNICKI -

W ar s z a w a

TADEUSZ RAKOWIECKI
(refleksje rocznicowe)
węzłami personalnymi
astronomią; począwszy od K
był wziętym lekarzem, a dopiero

medycyna jest związana
o p e r n i k a, który za ży
cia
po śmiel'ci został oceniony
jako astronom, 'p oprzez astronomów-lekarzy okresu klasycznego, takich jak O l b e r s aż do postaci współczesnych, których
przedstawicielami w Polsce byli na prz}"klad Jędrzej e w i c z
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i Feliks P r z y p k o w s k i. Jednym z współczesnych lekarzyastronomów jest dr Tadeusz Rak o w i e ck i, który w bieżą
cym roku obchodzi splot rocznice: 85 urodziny, 60 rocznicę zainteresowań astronomicznych, 35 pierwszei publikacji naukowej z zakresu astronomii, a ponadto w życiu prywatnym
50-lecie małżeństwa.
Tadeusz Rakowiecki od młodości interesował się naukami
ścisłymi, odrzucił jednak myśl o studiach matematycznych uważając je za zbyt odbiegające od żywych potrzeb społeczeństwa.
Ukończył medycynę.

25-letni lekarz internista RakowieCki zobaczył na wystawie
książkę innego lekarza, "Kosmografię" Jędrzejewicza. Kupił ją,
przestudiował i zainteresowany treścią rozpoczął systematyczne, własne studia astronomiczne. Sięgając stopniowo do coraz
bardziej fachowych i specjalistycznych dzieł zaczął prowadzić
samodzielne rachunki w dziedzinie mechaniki niebieskiej. Powstały własne przemyślenia, własne ujęcia zagadnień naukowych. W ten sposób przed wybuchem pierwszej wojny świa
towej zostaje przygotowany do druku podręcznik "Drogi Planet i Komet". Wybuch wojny uniemożliwia doprowadzenie do
skutku planów wydawniczych. Po pełnych przygód, niepokojów, pracy lekarskiej i społecznej latach wojennych i powojennych dr Tadeusz Rakowiecki jako prowincjonalny lekarz
osiada w 1925 roku w Hajnówce, a w 1928 roku ukazuje się
wreszcie pierwszy tom "Dróg Planet i Komet". Pierwsza publikacja naukowa z dziedziny astronomii w 50 roku życia!
Za nią następują liczne przyczynki w publikacjach naszych
obserwatoriów i czasopismach naukowych. Są to prace z zakresu mechaniki niebieskiej, teorii zaćmień, orbit gwiazd podwójnych. Łącznie w ciągu 35 lat - 24 publikacje naukowe.
Kilka prac przygotowanych do druku leży w rękopisie. Wyn:ik
zupełnie przyzwoity nawet dla etatowego astronoma, a tym
bardziej dla kogoś, kto w tym samym czasie organizował szpitale, kłerował przychodniami i przyjmował dziennie nieraz
po ·kilkudziesięciu pacjentów. Prace Rakowieckiego uzyskują
uznanie w kraju i za granicą. "ces ... importants Memoires" pisze "l' Astronomie" w lipcowym numerze z 1936 roku i podobnie wyraża się o następnych przyczynkach naukowych Rakowiedkiego. Określenie "un important memoire" znajdujemy
znów w marcowym numerze "!'Astronomie" z 1956 roku.
W rdku 1930, po śmierci prof. Er n s t a, Uniwersytet Jana
Kazimierza projektuje powołać Rakowieckiego na katedrę astro-
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nomii. Los Rakowieckiego może ulec całkowitej zmianie. Zamiast pracować samotnie w miasteczku oddalonym od centrów
kulturalnych, może mieć codzienny dostęp do urządzeń naukowych i bibliotek, dostęp do bieżącej literatury naukowej,
bliski kontakt z innymi naukowcami. Wstępne pertraktacje
prZJeprowadza z nim prof. B a n a c h i e w i c z. Ale dr Rakowiecki, - zgodnie ze swym najgłębszym przekonaniem odpowiada, że jest tylko samoukiem, miłośnikiem astronomii; ma
wiedzę w zakresie wąskiej specjalności, nie umiałby studentom przedstawić obiektywnie całości wiedzy astronomicznej,
nie nadaje się więc do pracy dydaktycznej. Pozostaje lekarzem
w Hajnówce.
Ostrożne, krytyczne podejście do własnych osiągpięć i wyników cechuje stale Rakowieckiego. Na rok 1966 przewidział
właśnie powrót komety Sperra (1896 IV), a przynajmniej kto
inny w tej sytuacji powiedziałby, że powrót komety został
przewidziany. Je:lleli przewidywania się nie sprawdzą, kometa
się nie ukaże, no to trudno. Komety są kapryśne. Wiele przewidywań w tej dziedzinie przecież zawiodło. Ale dr Rakowiecki
formułuje to zupełnie inaczej. Pokazuje mi gotową efemerydę
i zarazem mówi, że nie miał dostępu do oryginalnych danych
o obserwacjach, że rachunki są wykonane nie najpewniejszą
metodą, że nie uwzględnił tych i innych czynników, że sło
wem to nie jest w zasadzie przewidywanie, tylko ra<::zei możli
wość. (Mimo woli nasuwa się porównanie z niektórymi współ
czesnymi astrofizykami, którzy bez zająknienia potrafią przewidzieć stan fizyczny Słońca za kilka miliardów lat.)
Rozmawiam z pp. Rakowieckimi w wynajętej części drewnianego domku bez wygód w Hajnówce. "Tak dorobiliśmy się na
astronomii" - mówi z zadumą p. Rakowiecka. Rzeczywiście
tę samą pracę, za którą inni astronomowie pobierają pensję,
dr Rakowiecki wykonuje po godzinach pracy za darmo. Gdy
inni lekarze dorabiali się na intratnych stanowiskach, on wybierał gorsze, mniej płatne zajęcia, aby tylko mieć więcej czasu
na astronomię. A jedynymi jego "dochodami" astronomicznymi były drobne honoraria autorskie za niektóre publikacje. Za
największe dzieło, dwutomowe "Drogi Planet i Komet" honorarium nie przyjął. Nie jestem powołany do przedstawiania
dr Rakowieckiego jako lekarza, ale widziałem jak mimo choroby, 1która właśnie go złożyła, kilka razy dziennie wstawał,
aby przyjmować pacjentów, którzy natrętnie domagali się wizyty właśnie u niego, mimo że Hajnówka posiada dziś kilka
przychodni i wielu lekarzy. Chyba o czymś to świadczy. Choć
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sam dr Rakowieoki twierdzi skromnie, że rzecz w tym, że po
prostu bierze mniejsze honoraria od prywatnych pacjentów traktuje zawód jako funkcję społeczną.
Dziwny człowiek Tadeusz Rakowiecki... Wszystko co robi,
czy to jest praktyka lekarska, czy praca astronomiczna, traktuje z pur1ktu widzenia pożytku ludzi, ich zdrowia, pomyślno
ści, rozszerzenia horyzontów duchowych. Państwo Rakowieccy
prowadzili dawniej ożywioną działalność kulturalno-społeczną,
organizowali biblioteki, placówki oświatowe. Dr Rakowiecki
rozmawia ze znawstwem na tematy historyczne, polityczne,
społeczne, artystyczne, moralne, religioznawcze. Z ca~kowitym
spokojem mówi o własnej śmierci, która kiedyś niedługo powinna przecież nadejść. Nie z każdym można tak rozmawiać
o śmierci...
Podobno tacy ludzie żyli ongiś w dawnych czasach. Okazuje
się, :lle i dziś można ich znaleźć. Po kilku godzinach rozmowy
nie dziwię się już biorąc niespodzianie do ręki tomik krytyk
literackich Tadeusza Ra:kowiedkiego napisanych w młodzień
czych latach przed okresem pasji astronomicznej. Zapewne
więcej niespodzianek mo:żma tu jeszcze spotkać.
Myślę o niektórych absolwentach astronomii, którzy nie dostawszy etatu w obserwatorium uważają to za wystarc:oojącą
wymówkę, aby odejść od pracy badawczej, lub nawet w ogóle
od astronomii. Myślę o innych, którzy otrzymany etat naukowy uważają jako należny im i do niczego nie zobowiązujący.
Porównuję to z podejściem do życia Tadeusza Rakowieckiego.
Niewątpliwie przy takim podejściu nie mo:llna się dorobić luksusowego mieszkania i majątku, a jednak chyba właśnie takie
życie stwarza wartości, których można pozazdrościć. Chyba
tylko z ta:kiego życia można być naprawdę zadowolonym, gdy
ogląda się je w starości, można spokojnie przyjąć starość i myśl
o śmierci, można nie żałować życia tak, jak nie żałują go pań
stwo Rakowieccy, którzy są przekonani, że inaczej nie warto
by żyć.
Z okazji 35-lecia działalności naukowej, z okazji 85-lecia urodzin należałoby - ja:k to w zwyczaju - życzyć jubilatowi
długich lat życia i działalności, dalszej owocnej pracy naukowej. I życzymy tego. Mamy nadzieję, że nazwisko Tadeusza
Rakowieckiego będzie podpisane pod wieloma dalszymi publikacjami astronomicznymi. Ale temu osobliwemu człowiekowi
chciałdby się życzyć czegoś więcej. Przede wszystkim, aby
wśród młodszych milośników astronomii znalazł naśladowców,
którzy pojmą, że być prawdziwym miłośnikiem astronomii, to
\
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znaczy być astronomem. A wśród kolegów astronomów - fachowców, a~by znalazł kontynuatorów swoich idei, że praca
naukowa powinna być związana ściśle ze służbą dla człowieka.
Niewątpliwie na wiele sposobów można te idee wcielać w życie.
KRONIKA
Kotliny

księżycowe

Obserwując powierzchnię Księżyca niewieil.k.i.m nawet telesJropem możemy stlwierdzić, że w środkowej części jego tarczy kratery mają kształt
okrągly (np. Ptolemaeus, Hipparchus, Flammarion). Natomiast w partiach brzegowych Ik ratery mają ksztalt elipty=y i elipsy te są tym
więcej spłaszczone, im dany krater polOŻ;Ony jest w większej odległo
ści od środka Księżyca (np. Archimedes, Posidonius, Gassendi, Langrenus, Hevelius). Nie znaczy to oczywiście, że w brzegowych partiach
tarczy Księżyca kraJtery rzeczywiście mają taki ksztalt. Jest to tyllko
pozorne, a dzieje się tak dlatego, że Księżyc jest przecież kulą i na
kratery te patrzymy po prostu z bokJU (kratery w środlkowej części
tarczy oglądamy jaik gdyby z góry). Slru1Jki.em skrótu persa>eJlm:ywicznego nie tylko kraJtery i morza ulegają porornemu znieksz.talceni:u, ale
dotyczy to również innych detali oraz wzajemnej odległości między
poszczególnymi utworami księżycowymi (rys. 1).

Rys. l. Mare Cristium: A kształt zni~tałcony skrótem
perspektywli=ym, B - ksztalt
rzeczywisty (wg P h. F a ut ha).

A

Wydawałoby się, że z Ziemi niemożliwe jest poznać rzeczywiste kształ
ty ik'raterów i innych formacji księżycowych , które rpolożone są poza
środkiem jego tarczy. Tymczasem astronomowie wpadli na bardzo pomysłowy i stosunikowo prosty sposób, aby z.e zwykłych rojęć i rysunków Księżyca otrzymać "zenitalne" rojęcia poszczególnych partii jego
powierzchni. W tym celu zwykle rojęcia powierzchni Księżyca wyświetla się za pomocą aparatu [projekcyjnego na ekran, który tworzy
biała kula o średnicy 90 cm. Następnie z innego już miejsca fotografuje
się odpowiedni wycinek obr~ Księżyca na tej ·kiuli i w ten sposób
otrzymuje się tzw. rojęcia re!ktyfilwwane (rys. 2). Na zdjęciach takich
kratery oraz inne utwory księżycowe mają już rzeczywiste kształty,
a to ma doniosłe znaczenie dla selenografii, szczególnie zaś dla morfologiCZlllych studiów Księżyca. W Stanach ZjednOCZIOilych qpracowywa111y
jest w ten sa>OSób atlas Księżyca; będzie to zbiór relk,tyfikowanych zdjęć
i rysunków pos2lCzególnych części jego powierzchni. Do :rektyfikowania
wybrano najlepsz-e :zldjęcia otrzymane za pomocą wielkich teleskopów
w cz.terech amerylkańskich Obserwaioriach (Lioka, Y er1kesa, Me Donalda
i M t Wilson).

l
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Na takich właśnie rektyfikowanych zdjęciach Księżyca Ku i per ze
swymi współpracownikami odkrył nieZiilane i nie zauważone dotąd
utwory na jego powierzchni, które otrzymały nazwę kotlin księżyco
wych. Kotliny te tworzą niektóre morza i wielkie kratery, które oprócz
własnego brzegu górskiego są otoczone dodatkowo jednym, a nawet
kilkoma koncentrycznymi pierścieniami górskimi. Dotąd odkryto 12 takich kotlin, a ich rprzegląd podaje poniższa tabela.
Nazwa kotliny
Mare Nectaris

Pierścień

wewnętrzny

400
600
840
410
560
700
670
970
1340
320
480
620
930
1300
290

Catharina
Al taj

Mare Humorurn

wewnętrzny

Mersenius
Cavendish
Mare Imbrium
Mare Orientale

Poludniowo-wschodnia
kraina

wewnętrzny

Alpy
.AJpeniny
wewnętrzny

drugi
trzeci
Eichstadt
Rocca
wewnętrzny

środkowy

(niewyrażny)

zewnętrzny

Mare Humboldtianum

w

wnętrzny

zewnętrzny

Mare Crisium

wewnętrzny

środkowy

(slaby)

zewnętrzny

Schiller

wewnętrzny

Grimaldi

wewnętrzny

Janssen

Srednica w km

zewnętrZiily
zewnętrzny
wewnęt•zny

zewnętrzny
zewnętrzny

Bailly

wewnętrzny

Pingre

wewnętrzny

zewnętrzny

zewnętrzny

(pierwszy)
(drugi)

620
300
620
450
670
1060
180
350
220
410
160
350
540
320
660
300
660

Obszar wewnątrz kotliny jest depresją, która otoczona bywa kilkoma pierścieniami górskimi, czym różmi się od zwyczajnego mm·za lub
klrateru (kotliny kraterowe są też z reguły więlksze od normalnych k•aterów). Wewnętrzne stoki pierścieni są bardziej strome niż stoki zewnętrzne, a obszar w pierścieniu wewnętrZillym oraz niżej poloŻOine
miejsca w zewnętrznych częściach kotliny są zalane ciemną lawą (rys. 3).
Z kotlinami związany jest także koncentryc=y system szczelin oraz
dolin i łańcuchów górskich, które układają się promieniście w sto-
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Rys. 2. Schemat otrzymywania rektyfikowanych zidjęć powierzchni Księżyca: zwykle
:zdjęcie powierzchni Księżyca
jest wyświetlane z lewej strony (P) na białą kulę (r = 45
cm), a następnie z pewnej odległości (R = 4,7 promienia kuli) za pomocą kamery (K) fotografuje się odpowiedni wyrunek wyświetlanego obrazu
na kuli (F = 30°).

'\

'

'\

\l
\

l
l

\

?

sunku do środka kotliny. Pierścień wewnętrzny w większości przypadków utworwny jest z pojedynczych i iwlowanych szczytów górskich, a zewnętrzny zaś z łańcuchów górskich .
Znane są wypadki, gdy powstający krater uszlkodził ściany kotliny,

p2

l

l
l

l
l

l

p1

___L_lf--L---?-li
l

l
l

~-----------------~
l

l

l

k "- l

~Jf!@@A!L?_~--·

l

Rys. 3. Schemat kotliny księżycowej' U - uskok, G lańcuch górski,
L - obszar zalany lawą, P 1 - pierścień wewnętrzny, P 2 - pierścień
środkowy, P 3 pierścień zewnętrzny.
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a z kmei krater ten wstał zalany lawą (!1J>. Fracas,t orius na Ma.re
Neota.ris, Gassendi i DoPIPelmayer na Mare HumOl1UiiU lub Sinus II1i.dum
na Mare Imbrium). Wynika z tego, że Um'atery te powstały już po utworzeniu się kotliny, ale przed zalaniem jej lawą. Kuiper i H ar t m a n n,
którzy odkryli kotliny Qmiężyoowe, zajmują się dziś studiowaniem ·i opisem tydh ciekawych formacji. Opmcowano również hipotezę, która
wyjaśnia powstanie tych utworów upadkiem wielkich meteorytów (małych planetek) na powierzchnię Księżyca. W następstwli.e takiego upadku
nastąpila eksplozja, w wyniku której wyzwoliła się bardzo duża temperatura i materia meteorytowa oraz część materii powierzchni Księ
życa po prostu W}'!Parowala.
(Wedlug Jłi§e hv~zd, 1964, nr 6)
Stanislaw R. Brzostkiewicz
15 000 planet
Aistronom indyjski S. S. Ku m ar zajmuje się od pewnego czasu zagadnieniem ,g wiazd o ib ardzo małej masie (patrz Urania, 1964 r., nr 7~,
str. 209). Jalk zdaje się wynikać z jego prac, warunkiem świecenia gwiazdy na koszt energii jądrowej jest, aby masa gwiazdy była większa od
0,07 masy Słońca . Kule gazowe o mniejszej masie mają temperatury
centralne zbyt niskie dla zapoczą1Jkowania reakcjj termojądrowych. Kule
takie świecą jedynie na kosm enel.'gii grawitacyjnej wyzwalanej podczas kontrakcji. Taka kula jest gwiazdą tylko przez bardzo króllki w astronomicznej skali - okres czasu. Tak np. gwiazda o masie 0,04
masy Słońca już po stu milionach lat od swych "narodzin" przestaje
świecić zamieniając się w czarnego !karla.
Kulllalr zwraca uwagę, że ocena całkowitej masy materii występują
cej w sąsiedztwie Słońca jest wyższa od 'Całkowitej masy widzialnych
gwiazd i gazu międzygwiazdowego. Różmicę proponuje przypisać właśnie
czarnym karłOiffi, ciałom typu planetarnego. Według oceny Kumara liczba
tego typu ciał w prOiffiieniu 20 pa.rS€1ków (65 lat światła) wokół Słońca
może wynosić aż 15 000.
(Astronomical Journal, 1964 r., tom 69, stT. 143)
A. Wróblewski
Najdalszy obiekt w Kosmosie

Za najdalszy Olbiekt w kosmosie uważano do niedawna !l"adiogalakty'kę 3C295 (por. fotografię na okładce Uranii, nr 6, 1961 r.), którą póź
niej zaliczono do tzw. quasigwiazd. Na podstawie obserwowanego przesunięcia prąZków lk!U czerwieni oceniono choć przy tak dużych odległościach oceny są bardzo ni~ewne że obiekt 3C295 jest od nas
odległy o około 6 milia~dów lat świetlnych.
Niedawno M. S c h m i d t i T. A. M a t t h e w s zmierzyli przesunięcie
prą.żJków lku czerwieni w widmie innej quasigwiazdy, ()(lJllaczonej symbolem 3C147. Okazało się, że to przesunięcie wynosi aż 54,5% długości fali
światła . (dla 3C295 ()!koło 4()ll/o). Można stąd ocenić, że obiekt 3C147
jest o 1Q-200fo bardziej oddalony od obiekitru 3C295, jest to więc najdalszy 7ll'lany obecnie obiekt we wszechświecie.
Dla porównania: dla quasigwiazdy 3C48, k!tórej fotografię zamieści
liśmy na okladce numeru czerwcowego, przesunięcie pr~w ku czerwieni wynosi 370fo długości fali.
(Astrophysical Journal, 1964 r., nr 2, str. 781)
A. Wróblewski

ZARZĄD GŁÓWNY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMil
ogłasza

KONKURS
pod

hasłem :

ZDOBYWAMY NOWYCH CZŁONKÓW PTMA
l PRENUMERATORÓW URANII
W konkursie mogą brać udzial indywidualnie wszyscy Czytelnicy naszego miesięcznika oraz zespołowo Zarządy Oddziałów PTMA, w drodze
współzawodnictwa o tytuł najaktywniejszego organizatora prenumeraty.
Warunkiem udziału w konkursie jest zwerbowanie i pisemne zgło
szenie nowych abonentów "Uranii". Za nowych abonentów uważani
będą:

- nowo zgłoszeni prenumeratorzy, którzy opłacą roczną prenumeratę
pisma na roik 1965, w kwocie zł 72.- nowi Członkowie PTMA, zwerbowani indywidualnie bądź zespołowo przez Oddziały PTMA, którzy wstępując do Towarzystwa opłacą
roczną składkę członkowską wraz z prenumeratą na rok 1965 w kwocie
zł 60.Zgłoszenia nowych Członków i prenumeratorów "Uranii", tak indywidualne jak i zespołowe ·przez Oddziały PTMA, należy nadesłać w formie imiennego wykazu, podając czytelnie nazwisko i imię oraz doikładny
adres zamieszkania każdego nowo zwerbowanego abonenta.
Zgłoszeni abonenci zostaną uznani z chwilą dokonania wpłaty na
konto Zarządu Głównego PTMA, K r aków, ul. Solskiego 30/8 w PKO I OM
w Krakowie nr 4-9-5227, względnie prze~azem pocztowym pod powyż
szym adresem.
Termin zakończenia konkursu ustala się na dzień 31 stycznia 1965 r.
Wyniki konkursu i podział nagród Jury ogłosi w "Uranii" nr 3/65 r.
Dla uczestników konkursu, tak indywidualnych jak i zespołowych,
przewidziano szereg cennych nagród.

NAGRODY
Indywidualne dla uczestników, którzy zwerbują najwięcej nowych
nowych abonentów "Uranii":
I nagroda - aparat fotograficzny
trzy II nagrody - komplety wydawnictw astronomicznych (importowane, ścienne mapy nieba i Księżyca oraz nowe wydanie "Obrotowej
Mapy Nie ba".
Wśród pozostałych uczestników konkursu rozlosowanych zostanie
10 nagród pocieszenia w formie bezpłatnej rocznej prenumeraty "Uranii".
Zespołowe dla Oddziałów PTMA współzawodniczących w konkursie, za
największą ilość nowo zwerbowanych Członków i prenumeratorów:
I nagroda - teleskop syst. Newtona (/) 150 mm.
II nagroda - rzutnik
III nagroda - Atlas Coeli A. Beł:vara
Zapraszamy wszystkich Czytelników i Zarządy Oddziałów PTMA do
udziału w konkursie. Zyczymy jak najlepszych wyników i zdobycia cennych nagród.
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Komunikat

Oddziału

PTMA we Fromborku

Nową siedzibą Oddziału jest Wieża Wodna gdzie mieści się dostrzegalnia i sekretariat czynny codziennie w godz. 16-18. Zebrania odbywają się w dr ugi czwartek każdego miesiąca. P okazy n ieba w ka ż dy
pogodny wieczór, po porozumieniu się z kierownikiem dostrzegalni.

NASZA

OKŁADKA

354 lalta dzieli pierwszy rysunek szczegółów powierzchni Księżyca
wykonany przez G a l i l e u s z a od wspaniałego sukcesu myśli ludzkiej,
jakim lbyl!o sfotografowanie z bliskiej odległości powierzchni Księżyca
z polkiładiu traaciety " Ranger 7". Dwie ilustracje ozdabiające okładkę bieżącego numeru "Uranii" stanowią ramy pierwszego okresu badań Księ
życa, olkresu badań na odległość. Po tym wstępnym akresie nadejdzie
niewątpliWiie już w najbliższej przyszłości okres badań be7JPośrednich,
kiedy na powierZIChni naszego satelity .wstaną założone bazy i labocatoria badawcze.
Nie wszystkde z fotografii wykonanych przez Rangera 7 :wstały dotychczas qpublikowane, nie mówiąc już o ich ·p rzejrzeniu i orpraoowaniu.
Zdjęcie zameszczxme :na 4 str. dkŁadki .wstało wykonane z wysokości
około 750 •km. Obejmuje ono pólnocny kraniec Morza Chmur (Ma>re
Nubium) i okolice wielikiego •k.rate>ru Guerioke. Właśnie na rprzykladzJie
srezególów widocznych w tym kraterze można się przekonać o fantastycznej dokładności :z.djęcia i o postępie jaki przyniósł eksperyment
z Rangerem 7 w badaniach powierzchni Księżyca.
~ater Guericke ma średnicę okolo 58 km. Tyllko częściOIW'O jest otoczony regularnym walem. Od strony
pólnocnej (dól zdjęcia!) wal ten prawie nie istnieje. Wewnątrz plaszczy:z.ny kraJteru znajdują się dwa
spore i wyraźnie widoczne kratery
o średnicach kiU~u .kilometrów oraz
bardzo wiele kmterków małych
o średnicach od dwóah iki.lometrów
do k!i.lkruset metrów. Zwracamy uwagę Czytelników, że na fotografii na
4 str. dkladlki l mm odpowiada l km
lila powierzchni Księżyca, tak że najmniejsze dostrzegalne na zdjęciu
kraterlki mają po ikilkaset .metrów

·-

średnicy.

Powierzohnia krateru Guericke
bY'la wielokrotnie badana przez
najbard2liej znanych selenologów.
Za najdokładniejsze przedstawienie
wnętrza krateru byl dotychczas uważany rysunek WY'konany w 1952 r .
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przez znanego obserwatora H. P. Wilk i n s a za pomocą 83 cm refraktora w obserwatorium Meudon (narzędzia, za pomocą którego A n t o n i a d i
obserwował niegdyś Marsa). Rysunek Wilkinsa zamies:oczamy obok (reprodukcja z książki "T he Moon" P. M o o~ e' g o i H. P. Wilk i n s a).
Nie trudno zauważyć, porównując rysunek ze rojęciem "Rangera 7", że
mimo ogromnej wprawy i wspaniałego teleSkQPu Wilkins zdołał odtworzyć sz.czegóły wnętrza krateru tylko w najbaix:l.zi.ej ogólnych zarysach. Niektóre szczegóły są narysowane zupełnie fałszywie a wielu kraterów zupełnie na rysunku braik. Na tym przykładzie widać jak mało
jeszcze znamy rtopografię Księżyca i jak trudny byłby los astronautów,
gdyby przed odlotem na Księżyc zostali zaopatrzeni jedynie w mapy
wyJ]«>nane z powierzchni Ziemi.
A. Wróblewski

KRONIKA ZALOBNA
W lipcu br. zmarł członek Zarządu Dąbrowskiego Oddziału PTMA
prof. Wacław Bargiel. Zmarły prowadził pracę popularyzatorską wśród
młodzieży, był szanowanym i bardzo lubianym przez młodzież pedagogiem wykladowcą astronomii oraz założycielem i opiekunem Kola Mło
dzieżowego PTMA przy I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej.
Cześć Jego Pamięci.
Zarząd Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej

W dniu l października br. zmarł w 76 roku życia członek Katowickiego Oddziału PTMA, p. Józef Fabrowski. Zmarły był członkiem PTMA
od 1923 r., przez szereg łat pełnił funkcje wiceprezesa Oddziału Sląskiego
a następnie członka Zarządu Oddziału Katowickiego. W osobie zmarłego
traci PTMA wielkiego przyjaciela oraz miłośnika i popularyzatora astronomii.
Cześć Jego Pamięci.
Zarząd Oddziału PTMA w Katowicach

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski

Listopad 1964 r.
Ra:nkiem nad wschodnim horyzontem błyszczy pięknym blaskiem
Wenrus. Nieco słabszy, ale rróWlilież bardzo jasny Jowisz widoczny jest
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka i Barana. Saturna
odnajdziemy wieczorem w gwiazdoZJbiorze Wodnika, a Marsa i Urana po
pólnocy w gwiazdozbiorze Lwa. Mevkury, Neptun i Pluton są w tym
miesiącu niewidoczne.
Pnez większe lunety możemy też prawie całą noc obserwować dwie
planetoidy około 9 wielkości gwiazdowej: MeLpomenę w gwiazdozbiorze
Oriona i Metis w gwiazdozbiorze Bliźmiąt. Najbardziej atrakcyjne będą
jednaik obserwacje czterech gruileusmwych księżyców Jowisza; dokladna momenty ciekawszych zjawisk w ich układzie podane są w odpowiednim dniu.
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l/2d Po pólnocy obserwujemy początek przeJSCla 2 księżyca Jawisza
i jego cienia na tle tarczy planety. Cień pojawia się o lh48m, a sam
księżyc 2 ro2i)OCZyna swoje przejście o 2h3Qm.
2tl7h Saturn nierruchomy w rektascensji (zmienia kierunek swego pozornego ruchu wśród gwiazd). Wieczorem możemy obserwować począ
tek zaćmienia i koniec zakrycia 2 <księżyca Jowisza. O 20h6m księżyc
ten zniknie nagle w cieniu planety tuż kolo lewego brzegu jej tarczy
(patrząc przez lunetę odwracającą), a pojawi się spwa prawego brzegu
tarczy o 23hlm.
4<1211 Zlączenie Marsa z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdorzbiorze Lwa. Marsa odnajdziemy jako czerwoną gwiazdę
w odległości około 1°.5 na pólnoc od Regu1usa. Planeta i gwiazda mają
prawie tę samą jasność (różnią się tylko barwą).
5<l8h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem jeden dzień po
nowiu.
6f7d Tej nocy będziemy świadkami początków zaćmień i końców
zakryć aż dwóch !księżyców Jowisza. O 211127m znika w cieniu planety
tuż kolo lewego brzegu jej tarczy 'księżyc 3, a ukazJUje się spoza prawego brzegu tarczy o Qh7m. Podobny "los" spotyka teraz księżyc l,
który znika w cieniu planety o lhl2m, a ukazuje się spwa jej tarczy

o 3h32m.

7/Bd Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc l
do brzegu tarczy planety z prawej strony (w lunecie odwracającej) i o 22h22m pojawia się na niej jego cień. Sam księżyc dociera
do brzegu tarczy i znika na jej tle o 22h3lm. Plamka cienia schodzi
z tarczy planety o Qh3lm, a sam księżyc kończy SIWą wędrówkę i znowu
się ukazuje o Qh39m.

zbliża się

Bll Wiecnorem w pobli2lu Jawisza nie widzimy jednego z jego księ
życów. To księżyc l ukryty jest za tarczą planety (początek zaćmienia
nastą.pil o 19h4lm) i ukaże się spoza niej o 2lh5Bm.
9d24h Złączenie Neptuna ze Słońcem.
9/lOd Księżyc 2 Jowisza przechodzi poza tarczą planety. O 22h4lm
księżyc ten mika nagle w cieniu planety tuż okolo lewego brzegu jej
tarczy i po przejściu poza tarczą ukazuje się spoza prawego brzegu
o lhl51ll.
Ud Wieczorem obserwujemy koniec wędrówki księżyca 2 i jego cienia
po tarczy Jowisza. Plamkę cienia łatwo odnajdziemy na tarczy planety. Spróbujmy tuż kolo plamki cienia księżyca dostrzec zarysy tarczki samego księżyca 2. Cień schodzi z tarczy planety o 20h1Qm, a sam
księżyc pojawia się obok niej o 201112m.
13dO 3h złączenie Saturna z Księżycem w odległości 3°. O Uh Jowisz
w przeciwstawieniu (w opozycji) ze Słońcem W?.ględem Ziemi.
14dl3h Niewidoczne złączenie Mer~urego z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielikości w gwiazdozbiorze Skorpiona.
14/15d Obserwujemy wędrówkę księżyca l i jego cienia na Ue tarczy
Jowisza. Zwróćmy uwagę na zmianę kolejności zja!Wisk po QIPOZYcji
Jowisza. Teraz najpierw księżyc znika na tle tarczy planety (o Qh14ID),
a potem Ulkazuje się na niej jego cień (o Qh16m). O 2h23m księżyc l
ukazuje się obok tarczy Jowisza, a o 2h26m plamka cienia schodzi
z tarczy planety.
15d Obserwujemy przejście księżyca l za tarczą Jowisza również
w odwrotnej kolejności niż przed opozycją. O 2111 33m księżyc l skryje
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się

za tavczą planety, a o 23h46m [pOjawi się nagle z jej cienia tuż około
prawego brzegu ta!rczy (patrząc przez lunetę odwracającą) .
18d9h Złączenie Wenus z Kłosem Panny (Spica), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny. Wieczorem obserwujemy wędrówkę
księżyca 2 i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 znika na tle
tarczy planety o 20h6m , a jego cień pojawia się na niej o 20h2lm.
Księżyc 1kończy swoje przejście o 221127111, a jego cień o 22h47m.
19t15h Jowisz w złączeniu z Księżycem bliskim pełni.
22/ 23d O 23hl6m obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza
przez tarczę planety. Koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi o lh4lm .
23tl Księżyc l Jowisza przechodzi przed tarczą planety. Foczątek
przej ścia księżyca o 201124111, jego cienia o 20h40m; koniec wędrówki
o 221132rn , a jego cienia o 221149111 .
24d Wieczorem w pobliżu Jawisza dostrzegamy brak jego dwóch księ
żyoów: "księżyc l ukryty jest za tarczą planety, a księżyc 3 przechodzi
właśnie na jej tle. O 191120111 na tarczy Jowisza pojawia się plamka
cienia księżyca 3. Obydwa niewidoczne księżyce ukazują się niemal
jednocześnie z dwóch stron tarczy planety: księżyc 3 o 20h8m, a księ
życ l o 20hlOm. Cień księżyca 3 widoczny jest na tarczy planety do
2lh31111 .
25/ 26d

Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc
dociera do brzegu tarczy i znika na jej tle o 22h20m, a jego cień pojawia się na niej o 221153111; 'kJsiężyc kończy swoje przejście o Oh42m,
a jego cień opuszcza tarczę planety o lh24m.
26tl Księżyc w niewidocznym złączeniu kolejno z dwiema planetami:
o 17h z Marsem i o 24h z Uranem.
30tlllh Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca.
WtPraiWdzie kąt tego odchylenia wynosi 21 o i teoretycznie Me11kury
powinien być widoczny w pobli:hu Słońca, jednakże planeta znajduje
się na części swej orbity połoWilej pod płaszczyzną ekliptyki, w związ
ku z czym Merkury zachodzi niemal razem ze Słońcem i ginie wieCZlOTem w jego blasku. Obserwujemy natomiast dzisiaj przejście l księ
życa i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l rozpoczyna swoje
przejście o 22h8m, a jego cień o 22h34m; księżyc kończy swą wędrówkę
o 24hl6m , a jego cień o 241144m.
Minima Algola W Perseusza): listopad 3d3h, 6dOh, Sd20h, 23d5h, 26dlh,

28d22h .
Odległości

bliskich planet

WENUS

---

Data
1964

od
j.

X 28
XI 7
17
27
XII 7

a.

0.719
0.718
0.719
0.719
0.720

Słońca

mln km

107.4
107.4
107.4
107.5
107.7

od Ziemi

l
j.

a.

1.138
1.202
1.263
1.320
1.373

III t1
170.2
179.7
188.8
197.3
205.3

od
j.

a.

1.616
1.675
1.633
1.641
1.647

MARS

Słońca

mln km

241.6
243.0
244.2
245.3
246.2

od Ziemi

l
j.

a.

mln km

1.669
1.587
1.500
1.411
1.319

249.5
237.2
224.3
210.9
197.2
l
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Listopad 1964 r.
Data
1964

PLANETY I PLANETOIDY

l h czasu
środk.-europ.

l

a

l

Warszawa

l h czasu
środk.-europ.

l wsch. l zach.

!l

l o l wsch. l

a

MERKURY
hm

X 27
XI 6
16
26

o

-15.4
-20.7
-24.3
-25.8

14 33
15 35
16 37
17 36

hm

hm

7 09
8 06
8 54
9 24

16 21
16 10
16 08
16 15

MARS
+14.8
+13.1
+11.4
9.7

23
23
23
23

+

39
23
22
10

14
13
13
12

21
54
24
54

ści.

SATURN

X 271 22 05 ~-13.6114 30
22 05
22 08

-13.5
-13.2

13 11
11 53

l

O06

22 45
21 30

Widoczny wieczorem w gwiazdozbiorze Wodnika (około +0.9 wielk.
gwiazd.).

a

l

hm

o

1143
12 27
13 13
13 59

X 28
XI 17
XII 7

o

lw

12
54
37
19

o
-1518 1
-15 31
-1542

813
7 26
6 40
5 53

Widoczny przez calą noc na granicy gwiazdozbiorów Byka i Barana (-2.4 wielk. gwiazd.).

11 00
11 03
11 05

URAN
37
ol 24
+ 6.7
23 03

l+
+ 7.2,
6.9

l 1413 4932
12 15

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Lwa (około 6
wielk. gwiazd.).

połud.

l

a

o

Iw

połud.

PLUTON
m

s

hm

h

12 09
10 53
9 38

1128 44
11 30 34
1131 12

Niewidoczny.

PLANETOIDA 18 MELPOMENA
X 22
5 39.5
3 13
+ 638
XI l
5 ~0.8
2 36
+ 533
11
5 38.1
l 53
+ 438
21
5 31.7
l 08
+ 359
XII l
5 22.6
o 20
+ 343
OkoŁo

hm

15
14
14
14

JOWISZ
+17.4
17 Ol
+17.1
1618
+167
1536
+16.4
14 54

3 25
3 20
314
3 09

NEPTUN
m
15 00.5
15 03.4
15 06.3
h

hm

2 40
3 07
3 38
4 08

+ 3.3
- 1.2
- 5.7
-10.2

Widoczna rankiem nad wschodnim
horyzontem jako jasna gwiazda
około --3.5 wielkości.

Widoczny w drugiej polowie nocy
w gwiazdozbiorze Lwa jako czerwona gwiazda około +1.2 wielko-

XI 16
XII 6

zach.

WENUS

Niewidoczny.

X 27
9 49
XI 6 10 11
16 10 30
26 lO 49

Warszawa

l

9.2 wieLk. gwiazd. Widoczna
prawie całą noc w gwiazdozbiorze
Oriona.

~6~5~

+1a
+ta 24.3
+18 27.7

h

m

8 39
7 22
6 04

Niewidoczny.

PLANETOIDA 9 METIS
3 49
615.7
+2317
3 15
6 20.7
+2345
2 37
+2419
6 22.0
l 56
619.5
+24 58
110
+2540
6 13.2
Około 9.2 wielk. gwiazd. Widoczna
w drugiej polowie nocy w gwiazdozbtor:lle Bl!iźniąt.

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

SŁOSCE

Listopad 1964 r.
1h czasu

r. emu

a

l

l

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

o

hm

+16.1 14 05 -12.7 6 50
+16.4 14 44 -15.9 710
+ 15.3 15 25-18.7 7 29
+12.8 16 07-20.9 7 46
+ 9.1 , 16 501-22.5 8 02

h m

hm

h m

hm

h m

hm

hm

hm

hm

hm

hm

h m

h m

hm

6 38
6 57
715
7 32
7 46

16 33
16 14
15 58
15 46
15 40

6 35
6 53
7 lO
7 26
7 40

16 36
16 18
16 03
, 15 52
15 46

6 36
6 56
716
7 34
7 50

16 21
16 00
15 43
15 30
15 22

6 21
6 38
6 54
7 09
7 23

16 26
16 09
15 55
15 45
15 39

6 21
6 41
6 58
715
7 29

hm

16 40
16 21
16 04
15 52
15 44

1618
15 58
15 43
15 31
15 25

613
6 30
6 46
7 Ol
7 15

16 18
16 Ol
15 47
15 37
15 31

615
6 34
6 52
710
7 25

16 06
15 47
15 31
15 18
1511

KSIĘZYC

1h czasu
Data

śr odk .·euro p .

a

h m

XI

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

12 07
12 55
13 41
14 28
15 15
16 04
16 54
17 45
18 36
19 28

l

3

o

B i ałystok

Rzesz ów

wsch. l za ch. wsch.l zach. wsch. l zach. wsch . l za ch. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch.J zach. wsch.J zach.

3

m h m

X 27
XI 6
16
26
XII 6

Póznań

Szczecin

śr o d k . -euro p .

Data

Warszawa
wsch. l zach.
hm

+ 4.8 244
- 0.6 3 58
- 5.8 511
-10.7 6 24
-15.2 7 36
-18.9 8 46
-21.8 9 53
-23.7 10 54
-24.5 1146
-24.3 12 29

hm

1h czasu
Data

środk . ·eu rop .

a

hm

l

Fazy

Warszawa

1h czasu
Data

wsch.l za ch.

3

o

hm

15 36 II 11 20 20 -22.9 13 03
15 52
12 2110 -20.5 13 31
13 22 00 -17.2 13 54
16 08
14 2249 - 13.0 14 12
16 25
16 45
15 23 37 - 8.1 14 30
17 12
16 o 26 - 2.7 14 47
17 43
17 116 + 3.0 15 04
18 23
18 2 09 + 8.7 15 24
19 12
19 3 04 + 14.2 15 48
20 09
20 4 03 + 18.8 16 22

hm

2115 XI 21
22
22 25
23
23 37
24
o 52 25
26
210
27
3 29
28
4 53
29
6 20
7 48
30

środk .·europ .

a

hm

5 06
611
7 16
8 20
919
10 15
11 07
1157
12 44
13 30

l

wa rszawa
wsch.J za ch.

3

o

+22.3
+ 24.3
+ 24.5
+23.0
+ 20.0
+ 16.0
+11.3
+ 6.1
+ 0.8
- 4 .5

hm

17 05
18 04
1916
20 34
21 57
23 16

h m

9 13
lO 30
1129
12 13
12 45
13 09
13 29
o33 13 45
147 14 00
3 00 14 16

Księżyca:

d

Ostatnia kw.
Nów
Pierwsza kw.
Pełnia

Ostatnia kw.
Nów
Odległość
Księżyca

XI 4 8
XI 12 14
XI 19 17
XI 26 8
XII 4 2
Srednlca
tarczy

od Ziemi
d

h

X 27 23

h

Naj w. XI 8 23
Najm . XI 21 l

29!5
33.2
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SPIS TRESCI
Powstanie pierwiastków chemicznych w gwiazdach (I).
Andrzej Mark.s Galaktyki karłowate.
Krontk.a: Aktywność Słońca w miocenie. - Nowe ciała niebieskie. - Najlepsze
fotografie Księżyca. Nowa propozycja
.,akcji Pluton". Pierścleń
komet poza
orbitą Neptuna. Jasność zaćmienia Księ
życa z 25 czerwca 1964 r. Pomiar średnicy
Wegi. - U węgierskich milośników astronomii. - Identyfikacja związków chemicznych w widmie Jowisza. - Moment pędu
gwiazd wizualnych podwójnych.
z historii astronomii: ,.Uranographia"
Jana Hewellusza.
Bronislaw Kuchowicz -

To i owo.
Kalendarzyk. astronomiczny.

ILU STRACJE NA OKLADCE
strona ok.ladk.t:
Zdjęcie
powierzchni Księżyca wykonane przez .,Rangera 7" z wysokości 13 km. Widoczny jest
obszar o powierzchni około 5,5 km kwadratowych. Najmniejsze kratery mają po 8 m
Pierwsza

średnicy.

Druga strona

nocnego

z

ok.ladk.t: Mapa

dzieła

Jana

nieba pólH e w e 11 u s z a

.,Prodromus astronomiae cum Catalogo fixarum et firmamentum Sobiesclanum sive
Uranographia", Gdańsk, 1690 (mapę rytowal

Karol H a y e). Należy zwrócić uwagę , że
współrzędne na mapie nle są podane w ukła
dzie równikowym, lecz w układzie ekliptycznym.
Trzecia strona ok.ladk.i: Mapa nieba południowego wg Jana Heweliusza. Patrz objaśnienia wyżej
oraz w notatce ,.Uranographia" w Kronice.
czwarta strona ok.ladkt: Galaktyka karłowata typu nieregularnego w gwiazdozbiorze Panny. Jej średnica wynosi prawdopodobnie tylko klikaset Jat świetlnych. Odległość i średnica tej galaktyki nle są jeszcze
dokladnie poznane. Fotografia została wykonana za pomocą 305 cm reflektora w obserwatorium Licka.

W dalszym ciągu wyo pochodzeniu
pierwiastków chemicznych mgr B. KUCHOW ICZ omawia reakcje
jądTowe "spalania" wodoru
we
wnętrzu
gwiazd.
Mgr. A. MA RKS pisze o bardzo ciekawych
tworach niebieskich galaktykach karłowa
tych. Niedawno odkryte, przypuszczalnie przeważają one wśród galaktyk, tak jak karlywśród gwiazd.
Bieżący numer "Uranii" przynosi dwa dalsze zdjęcia powierzchni Księżyca wykonane
z najbliższej odległości
przez kamery na pokładzie
"Rangera 7" .
Przypom{nając o KONKURSIE z pop1·zedniego
numeru "Uranii" komunikujemy, że nagrody
k ładu

czekają .

Kończąc

swą

pracę

dotychczasowy
zespól
redakcyjny
"Uranii"
składa wszystkim Autorom i Czytelnikom podziękowania za pomoc
w redagowaniu czasopisma.

UWAGA Czło n kowie PTMA i Prenumer atorzy - Administracja URANII prosi
o dokonywanie wpłat tyt. prenumeraty na rok 1965, na konto zarządu Głównego
PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, PKO nr 4-9-5227. Prenumerata roczna wynosi:
72.- z!, dla Członków PTMA: 60.- z!.
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BRONISLA W KUCHOWICZ -

W ar s z a rwa

POWSTAW ANIE PIERWIASTKO W CHEMICZNYCH
W GWIAZDACH (l)

Pierwsza faza: spalanie wodoru
pierwiastków chemicznych we wszechW artykule "Powstanie
który
w poprzednim numerze Uranii,
świecie",
ukazał się
spróbowałem naszkicować zarys rozwoju nowego działu astronomii astrofizyki jądrowej, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na to, jak udaje się wytłumaczyć dane obserwacyjne
dotyczące rozpowszechnienia pierwiastków we wszechświecie.

W przedstawieniu teorii syntezy kosmicznej pierwiastków zatrzymałem się na 1957 roku, który stanowi datę dość istotnego
przełomu w naszych wyobrażeniach o powstawaniu pierwiastków. Wysuwane do tego czasu teorie próbowały objaśnić wytworzenie pierwiastków chemicznych za pomocą jednego me-

chanizmu, jednego rodzaju procesu, co spotkało się z niepowodzeniem. Nie znaleziono jakiegoś takiego jednego procesut
w wyniku którego mogłyby powstać wszystkie znane dziś rodzaje pierwiastków, w stosunkach ilościowych zgodnych z danymi obserwacyjnymi. W poprzednim artykule przedstawiłem
bardziej szczegółowo trudności, jakie wyłoniły się przed owymi
teoriami tzw. kosmicznej syntezy pierwiastków. Można się zapytać, dlaczego użyłem tu przymiotnika "kosmicznej". Wynika
to stąd, że wszystkie te teorie miały pewną cechę wspólną przyjmowały proces powstawania pierwiastków jako coś nie
wiążącego się z występowaniem tych pierwiastków w konkretnych ciałach niebieskich - przesuwały proces ten na jakiś
wcześniejszy etap istnienia wszechświata, kiedy pierwiastki powstawały w wyniku przemian jądrowych w bryle "pramaterii".
Reakcje jądrowe odgrywały tu istotną rolę, ale nie miały one
nic wspólnego z tymi procesami jądrowymi, które przebiegają
stale we wnętrzach gwiazd i są ich źródłem energii. Teorie te
usiłowały wytłumaczyć jeden zespół faktów roZ'powszechnienie pierwiastków w ciałach niebieskich - za pomocą jednego mechanizmu. Odwoływanie się do jakiegoś pierwotnego,
rzekomo odmiennego od dzisiejszego stanu materii, stanowiło
niesprawdzalną hipotezę. Można by się ostatecznie i z tym zgodzić, gdyby przynajmniej obliczone teoretycznie wartości rozpowszechnienia pierwiastków odpowiadały wielkościom zaobserwowanym. Tak jednak nie było i to ostatecznie zadecydowało
o konieczności szukania innych sposobów wytłumaczenia, dla-
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czego rozpowszechnienie pierwiastków jest takie a nie inne.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną słabą stronę
teorii powstawania pierwiastków chemicznych w rozszerzają
cym się Wszechświecie. Rozszerzanie się wszechświata uniemoż
liwia z czasem zachodzenie reakcji jądrowych w rozszerzającej
się bryłce pierwotnej materii, w wyniku jego bowiem następuje
stałe obniżenie temperatury i gęstości materii. Tymczasem
w procesie syntezy pierwiastków powstawać mają pierwiastki
o coraz to większych liczbach porządkowych. Jądra ich będą
coraz cięższe i o coraz większym ładunku elektrycznym i siły
odpychania elektrycznego będą coraz silniej oddziaływały mię
dzy nimi. Jeśli więc mają kolejno powstawać coraz to dalsze
pierwiastki chemiczne, niezbędne jest, by reagujące ze sobą
cząsteczki jądrowe miały coraz to większą energię, tak by mogły pokonywać rosnące bariery odpychania wzajemnego. Moż
liwe to będzie wtedy, gdy w miarę upływu czasu procesowi
powstawania wciąż cięższych i cięższych jąder towarzyszyć bę
dzie wzrost temperatury i gęstości materii - odwrotnie niż to
zachodzi w rozszerzającej się bryłce pramaterii.
Warunki powyższe nie są wcale trudne do spełnienia. Tak
jest właśnie, jeśli przyjąć, że pierwiastki chemiczne powstają
w gwiazdach. Już od kilkudziesięciu lat wiadomo o procesach
jądrowych, które stanowią źródło energii cial niebieskich i tłu
maczą ich ewolucję, dopiero jednak stosunkowo niedawno udało
się powiązać powstawanie pierwiastków chemicznych w wspólną
calość z tymi właśnie procesami. Synteza pierwiastków w gwiazdach zachodzi w wyniku szeregu kolejno działających procesów. Każdy z nich wymaga określonej temperatury i gęstości,
powstają w nim inne grupy pierwiastków. Teoria ta, dla
wyjaśnienia aktualnego ro:zJpowszechnienia pierwiastków we
Wszechświecie, nie wymaga istnienia jakiegoś szczególnego,
przedgwiezdnego stanu Wszechświata. Proces powstawania pierwiastków chemicznych odbywa się we wszystkich fazach rozwojowych gwiazd w ścisłym powiązaniu z reakcjami jądro
wymi, które decydują o jasności gwiazd, ich składzie chemicznym i ewolucji. Proces ten zachodzi na przestrzeni calego czasu
istnienia Wszechświata, jako proces regularny - i trwa dziś
nadal.
Wprawdzie pewne próby stworzenia teorii powstawania pierwiastków chemicznych w reakcjach jądrowych we wnętrzach
gwiazd datują się jeszcze z lat trzydziestych, śmiało można
jednak za twórcę tej teorii uważać angielskiego astrofizyka
F. Hoyle'a. Wraz z małżonkami Burbidge'ami i W. A.
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F o w l er e m ogłosił on w 1957 mku w amerykańskim kwartalniku "Reviews of Modern Physics" obszerny monograficzny
przegląd problemu powstawania pierwiastków chemicznych
w gwiazdach. Obszerna ta praca stanowi do dziś podstawę dalszego rozwoju astrofizyki jądrowej, ukazanie jej zaś znamionuje
datę przełomową, od której hipoteza o powstawaniu pierwiastków chemkznych nie w jakimś jednym procesie, lecz w całym
ciągu pmoesów, wiążących się jak najśdślej z ewolucją gwiazd,
zyskała pełne prawo obywatelstwa we współczesnej nauce.
(Przezomie nie wymieniłem tutaj gałęzi nauki: fizyki względ
nie astronomii, jesteśmy bowiem i w tym przypadku świad
kami spełnienia się żywej tendencji wiedzy współczesnej· bujnego rozrostu dyscyplin pogranicznych, przenoszenia zdobyczy
jednej gałęzi, mam tu na myśli fizykę jądrową, do drugiej astronomii).
Teoria- powstawania pierwias1!ków w gwiazdach opiera się na
uznanym już dziś powszechnie fakcie realizowania się reakcji
jądrowych we wnętrzach gwiazd. Reakcje te, w których uwalniana jest energia jądrowa w olbrzymich ilościach, dostarczają
gwiazdom energii do świecenia, a zarazem powodują przemianę
zawartych w niej jąder atomowych w jądra trwalsze. Z fizyki
jądrowej wiadomo, że jądrami atomowymi, w których ich czę
ś-ci składowe nukleony (neutrony i protony) związane są
naj silniej, są jądra pierwiastków, położonych w tablicy Mendelejewa w pobliżu żelaza. Nie dziwmy się zatem, jeśli z doświad
czenia wynika dość duże rozpowszechnienie tych jąder.
Jaki jest punkt wyjściowy teorii syntezy płerwiastków
w gwiazdach? Dane obserwaeyjne dowodzą, że najstarsze gwiazdy, które jeszcze dziś jesteśmy w stanie ,obserwować, zawierają w swoich otoczlkach pr:awie czysty wodór, z domieszką co
najwyżej 0,1 do 110/o tej ilości pierwiastków cięższych, którą
stwiel'dzamy w układzie słonecznym. Co najwyżej jest tam
może trochę helu, ale trudno go wykryć na drodze spektroskopowej i zresztą nie zmieni to i tak ogólnej tendencji vozpowszechnienia. Wydaje się, że najsłuszniej jest przyjąć jako hipotezę !'oboczą, ż e pierwotna materia Galaktyki składała się
z czystego wodoru. Za chwilę zobaczymy, że proste to założe
nie wyjściowe w niczym nie ogranicza dalszej teorii. Hoyle,
Fowler i Burbidge'owie unikają odwoływania się do konkretnego modelu, kosmologicznego - teoria ich wydaje 'się w zasadniczych swych rysach pozostawać słuszną niezależnie od tego,
jaką kosmologię przyjmiemy. Jeśli bowiem przyjąć kosmologię
stacjonarnego wszechświata, wtedy można przyjąć, że pierwot-
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ny wodór jest to właśnie owa stwarzana stale w tej kosmologii materia. Jeśli z kolei, przyjąć w fazie początkowej wybuch, wtedy wskazane już w poprzednim artykule przy omawianiu teorii Alphera, Gamowa i Bethego trudności uniemożli
wiają wytworzenie pierwiastków cięższych w jakichkolwiek
znaczniejszych ilościach w tej fazie. Wydaje się, że jeśli nawet
nastąpiła eksplozja jakiegoś neutronowego "ylemu", wtedy r;adczas rozszerzania jego następawały po prostu rozpady neutronów i tworzenie neutralnych atomów wodoru. Dopiero w wyniku dalszych procesów nastąpiła istotna zmiana składu chemicznego materii. Teoria, którą zamierzam w dalszym ciągu
przedstawić, nie może w żadnym wypadku stanowić jakiejś
próby podbudowy którejkolwiek z kosmologii. Teoria ta jest
teorią jak najbardziej fenomenologiczną, opartą na ostatnich
osiągnięciach fizyki jądrowej, w szczególności fizyki reakcji ją
drowych, drugą zaś jej podstawę stanowią obserwacje astrofizyczne, spektroskopia w różnych zakresach fal, ostatnio wykraczająca nawet poza badanie widma fal elektromagnetycznych i usiłująca badać inne rodzaje promieniowania gwiazd
(promieniowanie neutrinowe i korpuskularne, o którym będzie
mowa w jednym z najbliższych numerów).
J es zez e raz pragnę podkreślić, że wiele danych obserwacyjnych podtrzymuje hipotezę o tym, iż Galaktyka powstała
z praktycznie czystego wodoru. Była to z 1 ewnością pierwotnie
wirująca masa gazowego wodoru, poruszającego się ruchem
turbulentnym. Pod wpływem sił grawitacyjnych i fluktuacji
statystycznych w obszarach większej gęstości powstały gwiazdy.
W miarę zagęszczania materii gwiezdnej (znów pod wpływem
grawitacji) nastąpiło rozgrzanie wnętrza gwiazd. Cząstki atomowe- jądra wodoru - uzyskały teraz tak dużą energię kinetyczną ruchu cieplnego, że możliwe stało się rozpoczęcie
egzoenergetycznych reakcji jądrowych. Pierwszym z tego rodzaju procesów był proces przemiany wodoru w hel - z towarzyszącym temu wydzieleniem olbrzymiej ilości energii, potem nastąpiły dalsze procesy, w których powstawały coraz
to cięższe pierwiastki. Proces przemiany jednego rodzaju jąder
w drugie trwa na ogól aż do wyczerpania jąder, stanowiących
paliwo. Jednocześnie ciśnienie wewnętrzne układu jąder atomowych obdarzonych dość dużą energią zabezpiecza gwiazdę
przed dalszym kurczeniem grawitacyjnym. Proces zachodzący
w gwieździe nazywa się dość krótko spalaniem, trzeba jednak
pamiętać, że jest to spalanie jądrowe, a nie to spalanie chemiczne, do którego przywykliśmy na Ziemi.
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Procesu takiego nie udało się w praktyce zrealizować w ziemskich warunkach laboratoryjnych, mimo wielkiego wysiłku
uczonych szeregu krajów, pracujących nad tzw. kontrolowanymi reakcjami termonuklearnymi. Proces ten realizuje się jedynie jako błyskawiczny wybuch w postaci bomby wodorowej
(gdzie zresztą znikoma tylko ilość paliwa ulega zużyciu, reszta
zostaje rozproszona). Podstawową trudność stanbwi tutaj utrzymanie rozżarzonego do wysokiej temperatury gazu, tzw. "plazmy", w określonej objętości, w której chcemy reakcję syntezy
termojądrowej realizować. Cząstki obdarzone dużą energią termiczną rozbiegają się na wszystkie strony, toteż próbuje się je
utrzymać za pomocą odpowiedniego pola magnetycznego. Tak
ustabilizowaną plazmę udało się uczonym radzieckim utrzymać w określonej objętości przez czas rzędu setnych części sekundy. Jest to wiele z punktu widzenia prób laboratoryjnych,
mało jednak w porównaniu z przyrodą. Wszak w gwiazdach
stan stabilny, w którym w plaźmie zachodzą reakcje termonuklearne, trwać może miliardy lat. Możliwe jest to dzięki temu, że kwestia niestabilności dla układów o olbrzymiej masie
rzędu masy Słońca właściwie nie istnieje. To grawitacja stabilizuje gwiezdną plazmę. Gwiazdy nie są niczym innym, jak
tylko gigantycznymi reaktorami termonuklearnymi, w których
energia wydzielana powstaje kosztem przemiany jednego rodzaju jąder w inne.
W miarę odbywania się coraz to nowych procesów jądro
wych zmienia się skład chemiczny gwiazdy, co pociąga za sobą
zmianę jej struktury i przejawiającą się na zewnątrz zmianę
ja sności i typu widma. Trwa ewolucja gwiazdy. W późnej fazie ewolucji jądro gwiazdy ulega silnemu skurczeniu, stan ten
jest nietrwały i dochodzi do wybuchu. Gwiazda rozpada się
i przynajmniej część jej materii, wyrzucona w przestrzeń kosmiczną, zostaje wymieszana ze znajdującym się tam wodorem.
A przecież wyrzucona z gwiazdy materia zawiera już sporo
zsyntetyzowanych w jej wnętrzu pierwiastków. Z tej materii,
która teraz już od samego początku zawiera domieszkę pierwiastków cięższych, powstają przez kondensację nowe gwiazdy,
które już w początkowej fazie swego rozwoju zawierają pierwiastki cięższe od wodoru. Gwiazdy następnej z kolei generacji zawierają w swej pierwszej fazie rozwojowej jeszcze wię
cej pierwiastków ciężkich, ewolucja ich potoczy się więc trochę
odmiennie. Dane obserwacyjne wydają się wspierać podane tu
rozróżnienie pomiędzy gwiazdami starymi i nowymi, wiążące
się z różnicami w ich składzie chemicznym.
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Przy okazji warto zwroc1c uwagę na pewien dość istotny
materii pomiędzy gwiazdami a ośrodkiem
Jest to wymiana stała: gwiazdy w drodze
silnych eksplozji (jak Nowe i Supernowe) czy też po prostu
lagodniejszych procesów (jak czerwone olbrzymy, mgławice
planetarne, a nawet nasze poczciwe Słońce) odrzucają w przestrzeń sporą część materii, która z reguły zawiera więcej pierwiastków cięższych niż to ma miejsce w materii międzygwia
zdowej. Z tej materii powstają nowe gwiazdy. Wskazują na to
po · rednio pewne dane astrofizyczne. Otóż pewne gwiazdy są
tak jasne w stosunku do swej masy, że nawet przy założeniu
procesów jądrowych jako źródła ich energii nie można przyjąć,
iż świeciły dłużej niż od paru milionów lat. Gwiazdy te znajdują się w tych obszarach Galaktyki, w których dużo jest gazu
międzygwiezdnego. Nie wydaje się więc bezpodstawnym przypuszczenie, że powstały one z materii międzygwiezdnej. Mało
jasnych gwiazd znajduje się natomiast w obszarach, w których
brak gazu i pyłu kosmicznego. Występują tam jedynie gwiazdy
o niewielkiej masie, niskiej temperaturze w środku i wynikającE>j stąd bardzo niskiej szybkości przebiegu reakcji jądrowych
w ich wnętrzu. Są to ci "outsiderzy" z pierwszej generacji
gwiazd, którzy jeszcze nie zdążyli wypalić paliwa jądrowego
i zakończyć swej ewolucji.
Powyższe wiąże się z przynależnością gwia?Jd do populacji.
Gwiazdy należące do populacji II (podsystemu kulistego) zawierają bardzo niewiele pierwiastków cięższych, ilość ta jest więk
sza w gwiazdach podsystemu płaskiego, zwłaszcza tych, które
znajdują się w ramionach spiralnych. Ze względu na to, że tam
właśnie rodzą się nowe gwiazdy, nie dziwi to w ramach przedstawianej tu teorii syntezy pierwiastków w gwiazdach.
Podstawową przemianę jądrową, od której zależy ewolucja
wszystkich gwiazd, stanowi przemiana wodoru w hel. Z tego
też powodu omówię w tym artykule te reakcje jądrowe, dzięki
którym przemiana ta następuje. Okazuje się, że większą część
swego życia gwiazda przebywa w fazie spalania wodoru.
Z punktu widzenia wydajności energetycznej na jednostkę masy proces ten jest najbardziej wydajnym procesem jądrowym.
Wszystkie inne procesy egzotermiczne, choć mogą odgrywać
poważną rolę z uwagi na powstawanie pierwiastków chemicznych, nie dorównują mu w charakterze źródła energii. Proces
ten rozpoczyna się w zagęszczającej się masie pragwiazdy
z chwilą, gdy w jej wnętrzu gęstość i temperatura doszły do
wartości, przy której proces ten może się już samorzutnie rozszczegół: wymianę
międzygwiezdnym.
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począć. Proces ten rozpoczyna się oczywiście w środku gwiazdy,
gdzie gęstość i temperatura są najwyższe. Zmniejszają się one
zwolna ku powierzchni gwiazdy, jak to widać na rys. l. Gdy
temperatura w środku dojdzie do 107 stopni, gęstość zaś osiągnie
wartość 100 g/cm3 , wtedy jądra wodoru mają dostatecznie wysoką energię, by mogły zderzając się wytwarzać ciężki wodór deuter 2D w veakcji:
1H+1H-+ 2D+e+ +v
(R)
Tutaj symbol 1H oznacza wodór, 2D - deuter, e + - pozyton,
v - neutrino. Następnie w wyniku zderzenia deuteru z wodorem zw)11kłym powstaje izotop helu 3He i kwant gamma y,
a w końcu w zderzeniu dwóch jąder 3He powstaje trwałe jądro
4 He i dwa protony (jądra wodoru); można to zapisać nastę
pująco:

I.
2D+1H-+ 3 He + y
3
He
He ~ 4 He
2 1H
W procesie, złożonym z reakcji (R) i I., następuje synteza jednego jądra helu-4 z czterech jąder wodoru oraz wydzielona
zostaje energia 26,21 MeV *).
Oprócz powyższego możliwe są jeszcze dwa inne mechanizmy
przemiany czystego wodoru w hel. Oba rozpoczynają się od
reakcji (R). Pierwszy mechanizm polega na tym, że jako przejściowy produkt spalania wodoru powstaje jądro izotopu litu
7Li (zawierającego 7 nukleonów):

+

3

+

II.
2D+1H-+ 3He + y
He+ 4 He-+ 7Be+y
7Be + e- -+ 7Li +v+y
7Li + 1H-+ 4 He+ 4 He
Proces ten może odbywać się już tylko w środowisku, w którym powstało nieco helu-4. Energia wydzielona na tej drodze
podczas syntezy helu z wodoru wynosi 25,65 MeV.
Jest wreszcie trzeci mechanizm powstawania helu z wodoru,
możliwy również w środowisku, w którym poprzez proces I.
wytworzona została pewna ilość helu-4. Po reakcji (R) nastę
puje cykl przemian:
3

*) MegaeleiJctronowolt (MeV) jest jednostką energii stosowaną w fizyce
jądrowej i
dżul = 4,45

związany jest z innymi jednostkami: l MeV = 1,6 X lO- tS
X l0-20 kWh.

URANIA

329

III.
2D+tH-+ 3He+y
3He+ 4 He-+ 7 Be+y
7Be+ 1H-+ 8 B+y
8 B-+ 8 Be*+e++v
8 Be*-+ 4 He+ 4 He
Cykl ten charakteryzuje się tym, że jednym z etapów przejścio
wych jest wytworzenie nietrwałego, promieniotwóvczego izotopu berylu-8. Dane jądrowe wskazują na to, że jądro to nie
może istnieć w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej
energii), tylko co najwyżej w stanie wzbudzonym, o energii
wyższej, który oznaczyliśmy gwiazdką. W stanie tym istnieje
ono i tak nadzwyczaj krótko, około 10- 21 sekundy. Energia wydzielona w powyższym procesie wynosi 19,1 MeV. Wszystkie
trzy procesy syntezy helu różnią się między sobą nie tylko
wartością wydzielonej energii, lecz także ułamkiem jej, który
zostaje stracony dla gwiazdy i uchodzi z niej natychmiast pod
postacią neutrin v. Cząstki te, najsłabiej oddziałujące z materią
spośród wszystkich znanych cząstek elementarnych, nie muszą
powoli przedzierać się ku powierzchni gwiazdy jak promieniowanie elektromagnetyczne - wprost przeciwnie, nie doznając
ani oddziaływań elektromagnetycznych (gdyż nie niosą ładunku
elektrycznego ani pola elektromagnetycznego jak fotony), ani
jądrowych i mając masę spoczynkową równą zeru, niemal natychmiast po powstaniu przedostają się na powierzchnię gwiazdy i opuszczają ją. Ilość energii utraconej bezpowrotnie przez
gwiazdę w ten sposób wynosi około 20fo w procesie I (wraz
z (R)), 40fo - w procesie II i 29°/o w procesie III.
Zwróćmy teraz uwagę na temperatury gwiazd. Proces I. moż
liwy staje się już przy temperaturze w środku około 10 7 stopni.
W miarę ewolucji gwiazdy rośnie nieznacznie temperatura,
znacznie zaś rośnie stężenie wytworzonego helu-4 w rdzeniu
gwiazdy. Jeśli temperatura przeikroczy teraz wartość 1,3 · 107
stopni, wtedy mogą już przebiegać procesy II i III (ten drugi
jest mniej prawdopodobny). Pierwsze dwie reakcje obu tych
procesów są wspólne. Powstaje jądro berylu-7, które przy niż
szych temperaturach wychwytuje jeden z wielu swobodnych
elektronów, tworząc lit-7, ten zaś z kolei w reakcji z protonem
(jądrem wodoru) daje dwa jądra helu-4. Jedno z nich jest to
właściwie odtworzone jądro helu, które w drugiej reakcji procesu wkroczyło do niego, drugie jądvo - powstało kosztem
czterech jąder wodorowych. Można powiedzieć, że hel-4 ode-
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grał w tym procesie rolę katalizatora. Analogia z reakcjami
chemicznymi nie jest oczywiście pełna, ale określenie roli
helu-4 wydaje się dość trafne.
Proces III wreszcie staje się bardziej prawdopodobny przy
wyższych temperaturach, rzędu 2 · 107 stopni. Jądra wodoru
mają już teraz większą energię kinetyczną i latwiej trafiają
w jądro 'berylu, tworząc nietrwale jądro boru-8 (o czasie życia
około pól sekundy), z którego w drodze dwóch kolejnych rozpadów powstają dwa jądra helu-4. Proces ten, odgrywający.
rolę przy wyższych temperaturach, sprawia, że gwiazda traci
wtedy więcej energii pod postacią neutrin. Do kwestii tej powrócę jeszcze pod koniec cyklu artykułów o syntezie pierwiastków i wskażę na pewne interesujące konsekwencje. Będą
one związane z bezpośrednim pomiarem neutrinowego promieniowania wysyłanego przez Słońce.
W miejscu tym warto dodać, że wszystkie przedstawione tutaj reakcje zostały zrealizowane na skalę laboratoryjną i przebadane przez fizyków - z wyjątkiem jednej. Właśnie z wyjątkiem tej reakcji podstawowej (R), od której rozpoczynają
się wszystkie procesy. Nie dziwmy się jednak temu. Jest to
reakcja nadzwyczaj mało prawdopodobna. Wytworzenie cięż
kiego wodoru w wyniku zderzenia dwóch jąder wodoru zwykłego jest zjawiskiem bardzo mało prawdopodobnym w porównaniu do normalnego zjawiska rozpi'oszenia protonu na protonie. Zderzenia protonów nie są czymś rzadkim we wnętrzach
gwiazd przy temperaturze i gęstości tego rzędu, jak przedstawiliśmy wyżej prawie wszystkie one jednak podobne są do
zderzeń sprężystych kulek bilardowych. Obliczenia teoretyczne oparte na analogii z innymi, już zaobserwowanymi procesami, pozwalają przewidzieć wystarczającą szybkość reakcji
tworzenia deuteru (R) we wnętrzach gwiazd przy wskazanej
wysokiej temperaturze i gęstości. To powolne powstawanie
deuteru jest przyczyną powolnej ewolucji np. Słońca. Dzięki
temu Słońce już od około 4,5 miliarda lat wytwarza energię
w sposób stacjonarny w procesie spalania wodoru i na pewno
jeszcze drugie tyle czasu upłynie, zanim to źródło energii sło
necznej ulegnie wyczerpaniu, ilość zaś wytwarzanej energii
wynosi obecnie (jkoło 3,8 · l 033 erg/sek.
Szybkość spalania wodoru we wnętrzu gwiazdy zależy od
temperatury i gęstości. Widać to choćby z rys. l, na którym
przedstawiłem zależność zmiennych wewnętrznych w gwieź
dzie od odległości od środka. Przebieg jest słuszny dla gwiazd
zbliżonych do Słońca. Na osi odciętych znajduje się wielkość
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bezwymiarowa - stosunek odległości od środka gwiazdy do
jej promienia. Wielkość ta może się oczywiście zmieniać tylko
od O do l. Skala na osi rzędnych z lewej strony podaje tern35
1,6
.lO

Rys. l. Zależność zmiennych wewnętrznych gwiazdy od odległości
od jej środka. Objaśnienia odnoszące
się do skal podane są w tekście.
Krzywa E (przerywana) - energia
wytwarzana w erg/g • sek, odnosi
się do skali z prawej strony, Krzywe: T (ciągła, temperatura w 10 7
stopni) i G (gęstość w jednostkach
100 g/cm 3) odnoszą się do skali z lewej strony.
peraturę wyrażoną w jednostkach 10 7
żoną w jednostkach 100 g/cm3 • Rzędna

stopni i gęstość wyraz prawej strony podaje
wytwarzaną energię w ciągu s~kundy na l g substancji
(w ergach). Przyjęto, że początkowe stężenie wodoru wynosiło
80°/o. Podobny charakter miałyby oczywiście wykresy przedstawione dla innych wartości początkowego stężenia wodoru.
Na uwagę zasługuje to, że energia wytwarzana jest w niewielkim obszarze środkowym, stanowiącym zaledwie parę procent całkowitej objętości gwiazdy. Temperatura w otoczce jest
zbyt niska na to, by reakcje jądrowe mogły się w niej rozwijać.

Przedstawiłem tutaj pokrótce spalanie wodoru w gwieździe,
w której temperatura początkowo jest na tyle niska, że inne
procesy nie są w stanie odgrywać roli. W następnym artykule,
w którym przedstawię kolejny etap ewolucji gwiazdy, kiedy to
następuje "spalanie" helu i powstają kolejne pierwiastki lekkie, wskażę na jeszcze jeden proces, w wyniku którego spala
się wodór ale w obecności niektórych pierwiastków lekkich,
spełniających rolę katalizatora. Na koniec pragnę dodać, że
izotopy takie jak 2D, 3He, 7Li, które stanowią produkty pośred
nie w procesie spalania wodoru, mają tak małe stężenie w przypadku, gdy proces prz~biega w sposób stacjonarny, że praktycznie nie wnosi to żadnego wkładu do ich rozpowszechnienia.
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa

GALAKTYKI

KARŁOWATE

eszcze przed około czterdziestu laty uważano, że wszystkie
galaktyki mają mniej więcej te same rozmiary i masę, a jedyne odstępstwo w tej dziedzinie stanowią małe galaktyki satelity towarzyszące niektórym "normalnym" - dużym galaktykom. Dobrze znanymi obiektami tego ostatniego typu były
Mały i Wielki Obłok Magellana stanowiące pewnego rodzaju
satelity naszej Galaktyki i dwa podobne obiekty towarzące
Wielkiej Galaktyce w Andromedzie.
W 1938 r. znany astronom Harlow S h a p l e y odkrył jednak na fotografiach wykonanych w Obserwatorium Boyden
w Południowej Afryce dwa obiekty znajdujące się w gwiazdozbiorach Sculptor (Rzeźbiarz) i Fornax (Piec), które po bliż
szym zbadaniu okazały się regularnymi eliptycznymi galaktykami o jasności absolutnej tysiące razy mniejszej jednak od
jasności dotychczas znanych "normalnych" galaktyk. Nie udało
się od razu dokładnie zmierzyć ich odległości od nas, niemniej
jednak stwierdzono, że znajdują się one blisko naszej Galaktyki i że ich rozmiary są znacznie mniejsze od rozmiarów "normalnych" galaktyk. Obiekty te można więc nazwać "galaktykami karłowatymi".
Z chwilą gdy do eksploatacji weszły nowe wielkie teleskopy,
podjęto intensywne badania tych obiektów, a jednocześnie zaczęto odkrywać dalsze obiekty tego typu. Szczególnie owocne
były obserwacje przeprowadzone za pomocą uruchomionego
w 1948 r. największego wówczas na świecie 122 centymetrowego teleskopu typu Schmidta, który został ustawiony w Obserwatorium na Falomar Mountain. Jak wiadomo, pierwszym
przedsięwzięciem naukowym przeprowadzonym za pomocą tego
teleskopu było sfotografowanie całego nieba dostępnego do obserwacji z miejsca ustawienia tego teleskopu. Po raz pierwszy
uzyskano wówczas kompletny obraz północnego nieba przy
użyciu tak wielkiego instrumentu obserwacyjnego. Nic więc
dziwnego, iż na tych fotografiach odkryto bardzo wiele nowych
interesujących obiektów, a między nimi R. H. H ar ring t o n
i G. W i l s o n odkryli cztery nowe galaktyki karłowate, które
od nazw gwiazdozbiorów w jakich je znaleziono nazwano: Leo
(Lew) I, Leo II, Draco (Smok) i Ursa Minor (Mała Niedźwie
dzica). Zwiększyło to liczbę znanych w 1948 r. obiektów tego
typu do 10.
•
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fotometru fotoelektrycznego zainstalowanego na
teleskopie świata Walter B a a d e i Henrietta
H. S w o p e wyznaczyli, że odległość galaktyki karłowatej Draco od naszej Galaktyki wynosi tylko 330 000 lat świetlnych.
Stwierdzono więc, że jest to najbliższa względem naszej Galaktyki galaktyka (o ile nie brać pod uwagę Obłoków Magellana). Przy użyciu mniej dokładnych metod stwierdzono, że
obiekt Ursa Minor jest w tej samej mniej więcej odległości od
naszej Galaktyki, a obiekty Leo I i II są oddalone mniej więcej
o 750 000 lat świetlnych.
Mimo tak bardzo małego oddalenia, obiekty te ze względu
na małą jasność z trudem tylko są dostrzegalne nawet rprzez
wielkie teleskopy.
Odkrycie w najbliższym sąsiedztwie naszej Galaktyki (według "galaktycznej" miary odległości) aż 10 galaktyk karłowa
tych zmusiło do uznania, że właśnie tego rodzaju małe galaktyki, a nie "normalne" - wielkie galaktyki muszą dominować
we wszechświecie. Jednocześnie należało uznać, iż średnie odległości międzygalaktyczne są kilkakrotnie mniejsze niż to dotychczas przyjmowano.
Co prawda początkowo nie było wiadomo, czy nie jest to
przypadkiem cecha szczególna tylko dla tej gromady galaktyk,
w której znajduje się nasza Galaktyka.
W 1950 r. Gibson Re a v e s z Obserwatorium Licka odkrył
jednak wielką liczbę galaktyk karłowatych w najbliższej w stosunku do nas gromadzie galaktyk w gwiazdozbiorze Panny.
Jak się wydaje więc, galaktyki karłowate dominują w całym
wszechświecie nad "normalnymi" galaktykami, tym bardziej,
że w 1956 r. podobne odkrycie dokonano w gromadzie galaktyk
w gwiazdozbiorze Fornax. (Odkryta w 1938 r. przez Shapleya
w tym gwiazdozbiorze galaktyka karłowata nie należy oczywiście do tej gromady galaktyk dlatego, że znajduje się bardzo
blisko naszej Galaktyki). Ponieważ stosunek ilości galaktyk
karłowatych do galaktyk "normalnych" wynosi w gromadzie
galaktyk Fornax aż 5 :l, wymownie świadczy to o roli galaktyk
karłowatych we wszechświecie.
Szczegółowsze badania tych obiektów doprowadziły do odkrycia, że istnieją dwa podstawowe ich typy: jeden stanowiący
twory o bardzo regularnym eliptycznym kształcie i zawierający
tylko gwiazdy stare i drugi stanowiący twory o kształcie nieregularnym zawierający gwiazdy różnego wieku, głównie jednak jasne i młode. Jak się zdaje, mamy tutaj do czynienia nie
największym
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tylko z obiektami o różnym wieku, ale także z obiektami, których powstanie i ewolucja różnią się od siebie.
Stosunkowo dobrze zbadanym przedstawicielem pierwszej
grupy galaktyk karłowatych jest obiekt Ursa Minor. Dokładne
jego badania wykazały, że ma on bardzo regularny eliptyczny
kształt, przy czym gęstość przestrzenna gwiazd regularnie maleje w miarę oddalania się od środka obiektu. Nawet w środku
obiektu gęstość ta jest jednak bardzo mala, gdyż wynosi mniej
więcej jedną gwiazdę w obszarze przestrzeni o objętości miliarda sześciennych lat świetlnych, czyli jest tysiące razy mniejsza od gęstości przestrzennej gwiazd w otoczeniu Słońca. Wiek
gwiazd w tej galaktyce karlowatej wynosi mniej więcej 10 miliardów lat, czyli jest to obiekt stosunkowo stary.
Biorąc jako punkt wyjścia wielką regularność kształtu tego
obiektu okazuje się jednak, iż jego wiek winien być znacznie
większy, gdyż winien on wynosić około 10 bilionów lat; dopiero
po tak długim okresie czasu wewnętrzne oddziaływanie grawitacyjne między gwiazdami w galaktyce mogłoby bowiem wytworzyć obiekt o tak regularnym kształcie. Ponieważ stoi to
w wyraźnej sprzeczności z uprzednio oszacowanym wiekiem
gwiazd w tej galaktyce karłowatej i w ogóle naszymi poglą
dami na wiek gwiazd, więc przyjmuje się, iż galaktyka ta ewoluowała najpierw przez bardzo długi okres czasu jako obłok
gazu i pylu, a dopiero po podziel€'niu się tego wielkiego nieregularnego początkowo obłoku mającego masę około milion razy
większą niż masa Słońca, na szereg mniejszych obłoków (przy
czym zachodzące między nimi oddziaływania grawitacyjne i zderzenia doprowadziły do ich regularnego rozmieszczenia w przestrzeni) nastąpiło szybkie powstanie w nim gwiazd, po czym
nastąpił końcowy etap ewolucji galaktyki mającej już regularną
postać. W związku z tym, iż prawie cała materia gazowo-pyłowa została zużyta w tym krótkim "gwiazdotwórczym" okresie rozwoju galaktyki, dalsze gwiazdy nie mogły już później
powstawać i dlatego wszystkie gwiazdy w galaktykach karło
watych tego regularnego typu mają ten sam wiele
Inna jest charakterystyka nieregularnych galaktyk karłowa
tych i inaczej prawdopodobnie przebiegała ich ewolucja.
Stosunkowo dobrze L'Jbadanym ich przedstawicielem jest
obiekt nazwany re 1613. (Nazwa re stanowi skrót słów "Index
eatalogue" stanowiącego uzupełnienie dobrze znanego katalogu
NGC). Obiekt ten był szczególnie intensywnie badany w ciągu
kilku lat przez wybitnego astronoma Baadego. Obiekt ten zawiera gwiazdy o różnym wieku, a w tym wiele gwiazd bardzo
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młodych o wieku zaledwie milionów lat, a także pewną ilość
gwiazd starych o wieku sięgającym 10 miliardów lat.
Karłowate galaktyki nieregularnego typu początkowo rozwijały się prawdopodobnie w bardzo podobny sposób jak galaktyki karłowate typu regularnego, to znaczy powstawały one
z nieregularnego obłoku materii gazowo-pyłowej, który dzielił
się na szereg mniejszych obłoków. Tutaj jednak wystąpiła prawdopodobnie pierwsza różnica polegająca na tym, że obłoki były
prawdopodobnie mniejsze niż w protegalaktykach regularnego
typu. Z tych mniejszych obłoków powstawały następnie gwiazdy. Tutaj jednak wystąpiła druga istotna różnica polegająca na
tym, że powstawanie gwiazd zachodziło sporadycznie w dużych
· odstępach czasu, a nie jak w przypadku karłowatych galaktyk
regularnego typu - w przeciągu jednego krótkiego "gwiazdotwórczego" okresu czasu. Jak się jednak zdaje, szczegółowe
przeanalizowanie procesu powstawania gwiazd w galaktykach
karlowatych nieregularnego typu będzie możliwe dopiero po
dokładnym zbadaniu charakterystyk dużej ilości oddzielnych
gwiazd w tych galaktykach co aczkolwiek trudne, nie jest obecnie niemożliwe do przeprowadzenia.
Jak widać z tych kilku uwag badanie galaktyk karłowatych
ma wielkie znaczenie dla astronomii dlatego, że pozwala rzucić wiele światła na zagadnienie powstawania i ewolucji gwiazd
i zagadnienie powstawania i ewolucji galaktyk i to nie tylko
karłowatych, ale także i "normalnych". Badanie galaktyk karłowatych daje jednak znacznie więcej bardzo istotnych, aczkolwiek w pierwszej chwili nieoczekiwanych korzyści.
Jak wiemy obecnie odkryto szereg galaktyk karlowatych
w stosunkowo bardzo malej odległości od naszej Galaktyki,
mniejszej niż jakichkolwiek innych obiektów pozagalaktycznych. Tym samym odkryto szereg obiektów znajdujących się
w obszarze stosunkowo silnego oddziaływania grawitacyjnego
naszej Galaktyki. Jednym z przejawów tego oddziaływania jest
ograniczenie rozmiarów, jakie może osiągnąć w nim galaktyka
karłowata. Badanie rozmiarów bliskich do naszej Galaktyki
galaktyk karłowatych i ich odległości od naszej Galaktyki pozwala więc na wyznaczenie na zupełnie nowej drodze masy naszej Galaktyki. Aczkolwiek dokładność tych oszacowań nie jest
narazie duża dlatego, że nie znamy jeszcze dokładniej odległo
ści, rozmiarów i masy poszczególnych galaktyk karłowatych,
niemniej jednak obliczenia wykonane przez J. G. Brandt a
z Obserwatorium Kitt Peak wykazują, że masa naszej Galaktyki jest prawdopodobnie dwa razy większa, niż to dotychczas
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przyjmowano, to znaczy jest ona około 400 miliardów razy
masa Słońca.
Obliczenia te wylwnano oczywiście przy założeniu, że mię
dzygalaktyczne oddziaływania grawitacyjne są zgodne z Prawem N ewtana. To, że uzyskano zgodność między obliczoną
i obserwowaną średnką galaktyk karłowatych świadczy więc,
że prawo to jest słuszne i dla tych wielkich odległości, chociaż
uprzednio niejednokrotnie zastanawiano się nad tym czy
w przypadku bardzo wielkich odległości oddziaływania grawitacyjne nie będą mieć innego charakteru lub też czy przy tych
wielkich odległościach nie będzie odgrywać większej roli oddziaływanie siłowe innego być może dotychczas nieznanego,
rodzaju.
Badanie bliskich galaktyk karłowatych pozwoli także być
może na określenie wzajemnej odległości galaktyk w minionych dkresach czasu.
Jak widać, badania tych nowego rodzaju obiektów niebieskich, stosunkowo bardzo mało dotychczas poznanych, otwierają nowe perspektywy naukowe w astronomii. Badania te wymagają jednak zastosowania największych teleskopów i nie są
łatwe. W pełni rozwiną się one zapewne dopiero po zastosowaniu pozaatmosferycznych urządzeń obserwacyjnych dlatego, że
obiekty te znajdują się przeważnie na granicy widoczności
w przypadku wykonywania obserwacji z powierzchni Ziemi.
większa niż

KRONIKA
Aktywność Słońca

w miocenie

Niezwy'kle cielkawe dane o aktywności Słońca w odległej przes zł ości
uzyskali uczeni węgierscy M. B ak t a i, I. F e y e s h i A. H o r vat.
Zbadali oni szerokość słojów rocznego przyrostu na skamieniałym okazie
sosny (Pinus tarnocienzica) pochodzącym sprzed około 25-30 milionów
lat, z okresu geologicznego dolnego miocenu. Eksponat ten znajduje się
w Węgierskim Muzeum Naruk Przyrodniczych.
Jak wiadomo, szerokość slojów rocznego przyrostu drzew jest bardzo
dobrym wskaźnikiem poziomu aktywności Słońca. A. E. D o u g l a s s
w swych !pionierskich pracach, wykonywanych w latach trzydziestych
wykazał, że roczny przyr"Ost drzew jest większy w latach zwiększonej
aktywności Słońca. Zestawione przez niego krzywe grubości rocznego
przyrostu drzew znakomicie oddają charaikter zmian liczb Wolfa. Aktywność Słońca wpływa na przyrost drzew oczywiście pośrednio, poprzez
zmiany warunków klimatycznych (temperatura, opady, itd.).
Uczeni węgierscy przeprowadzili badania na oszlifowanym przekroju
drzewa. Pomiacy grubości słojów wykonano w 26 różnych kierunkach
licząc od środka drzewa i wyniki uśredniemo. Badany przekrój zawierał 41 słojów rocznego rprzyrostru. Krzywa zmian grubości słoj6>w wyka-
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zuje 4 maksima i 5 minimów. Najciekawsze, że maksima dzielą okresy
5, 7, 6 i 10 lat, a minima: 7, 7, 7, 8 i 9 lat. Gdyby więc przyjąć, że
w miocenie WMOSt drzew byl z aktywnością Słońca związany tak samo
silnie jak obecnie, to zachowany szczątek sosny jest świadectwem, że
przed 30 milionami lat okres aktywności slonec=ej wynosił okolo 7 lat.
a nie okolo 11 lat, jak obecnie.
Autorzy zwracają się z apelem o poszrukiwaiiJ.ie podobnych skamieniałych okaWw drzew, które mogą się znajdować w muzeach. Badania tych
okazów pozwolilyby stwierdzić, czy rzeczywiście ok:res wahań aktywności Słońca w odleglej przyszłości ulegal zmianom.
(wg Astronomiczeskij żurnal, 1964 r., tom XLI, nr 2, str. 413)
A. Wróblewski

Nowe ciała niebieskie. Najlepsze fotografie Księżyca
W trzecim kwartale 1964 r. wprowadzono na orbity 23 sztuczne satelity, zwiększając dotychczasową liczbę lokat do 267. Oddano też jeden
strzał do Księżyca. Statystyka wykazuje, że z liczby 249 sztucznych ciał
niebieSikich stworzonych do dnia 15 maja 1964 r. w tym dniu było jeszcze "na chodzie" - oprócz 10 niekontrolowanych sz.tucznych planetoid65 satelitów, tj. 23°/o. Reszta spłonęła w atmosferze ziemskiej. Do badań
przestrzeni okołoziemskiej ZSRR włączy! w okresie sprawozdawczym
13 Kosmosów (nr 33-46).
z satelitów na sz.czególną uwagę zasługuje Syncom 3 z 19 sierpnia
1964 r. "zawieswny" na średniej wysokości 35250 km nad równikiem na
przecięciu z nim linii zmiany dat. Został przeznaczony do telewizyjnych
transmisji przebiegu Olimpiady w Tokio.

Rys. l. Ostatnia fotogmfia powierz.chni Księ
życa dokonana z wysokości około 300 metrów
przez "Rangera 7". Odpowiada to zbliżeniu
1200000 razy. Na zdję
ciu obejmującym obszar
100X60 metrów widać
mikrokratery o średnicy
okolo l metra i głębo
kości 30 cm. Zdjęcie zostało przekazane na Ziemię
tylko częściowo,
gdyż
ra'k ieta podczas
przekazywania rozbiła
się o powierz.chnię Księ·
życa.
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W okresie sprawozdawczym przybyły cztery satelity "wieczne" (trzy
Sentry 2 i jeden Syncom 3), przez co liczba ich wzrosła do 16.
Za nowość wprowadzoną przez starterów należy uważać odstrzał
dwóch lub trzech satelitów przy pomocy jednej rakiety. W ten sposób
wkroczyły na orbity 11 lipca 1964 r. dwa Elektrony, 17 lipca trzy Sentry, 18 sierpnia trzy Kosmosy oraz 22 sierpnia także trzy Kosmosy. Te
ostatnie weszły na zasadniero różniące się od siebie tory (apogeum 1079
i 39855 km).
Na czoło osiągnięć naukowych w okresie sprawozdawczym wysuną!
się Ranger 7, który wyposażony w 6 kamer telewizyjnych trafil w Księ
życ, przesyłając przedtem na Ziemię w dniu 31 lipca 1964 r. w ciągu
16 minut 40 sekund ponad 4000 dobrych zdjęć naszego naturalnego
satelity. "Najechał" on na pólnocną polać Mare Nubium pod kątem 25°,
dając pod koniec lotu szczegóły powierzchni 1000 razy mniejsze niż najlepsze dotychczasowe fotografie dokonane z Ziemi. Ujawnił całkiem
nowe nieznane szczegóły rzeźby księżycowej, sięgając do kraterów
o średnicy jednego metra. W jednym z nich widzieliśmy głaz metrowej
średnicy, który ten krater stworzył. Ten osobliwy księżycowy film objaśniany przez jego twórcę W. Pickeringa byl nielada przeżyciem dla
astronomów na XV Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Warszawie. Zdjęcia odebrał 26.5-metrowy paraboliczny radioteleskop ustawiony na pustyni Mojane w Kalifm:-nii.
Jan Gadcnnski

Nowa propozycja "akcji Pluton"
Pluton, najdalsza znana planeta układu słonecznego, jest do dziś bardzo słabo poznana. Masa Plutona, wyznaczona z perturbacji ruchu Urana
i Neptuna okazała się być rzędu masy Ziemi. W 1950 r. G. Ku i per
=ierzył średnicę tarczy Plutona za pomocą pięciometrowego teleskopu
i otrzymał na średnicę liniową planety wartość około 5800 km. Wynik
ten przyjęto z niedowierzaniem, albowiem średnia gęstość Plutona wynosiłaby wówczas olkoło 50 g/cm 3, co wydaje się niemożliwe. Albo więc
masa Plutona wstała przeceniona (możliwość istnienia planety transplutonowej zakłócającej ruch Urana i Neptuna), albo średnica globu niedoceniona. Na tę ostatnią możliwość zwracali już uwagę astronomowie amerykańscy (A l t er i wsp., patrz Urania, 1954 r., nr 12); przeprowadzili oni szereg eksperymentów, w których mierzono przez teleskop
wielkość kulek o różnie wypolerowanej powierzchni. Okazale się, że
kulki o powierzchni lustrzanej wydawały się przy obserwacji znacznie
mniejsze niż w rzeczywistości. Możnaby zatem sądzić, że - o ile Pluton ma połyskliwą powierzchnię, np. jest pokryty lodem - to jego
średnica jest znacznie większa niż to wynika z pomiarów Kuipera. Nie
ulega w każdym razie wątpliwości, że o masie i rozmiarach Plutona nie
można w tej chwili nic pewnego powiedzieć.
T. B a n a c h i e w i c z zaproponował kiedyś niezawodną metodę pomiaru średnicy Plutona. Pluton przesuwając się po niebie co pewien czas
musi zakrywać jakąś gwiazdę. Srednicę tarczy planety można obliczyć
ze znanej prędkości ruchu Plutona obserwując zakrycie co najmniej
z dwu obserw,a toriów. Proponowano też zmierzyć średnicę Plutona podczas jego przejścia na tle galaktY'ki NGC 3162 w marcu 1956 r. (Urania,
1956 r., str. 77).
Niedawno astronom kanadyjSiki I. H a 11 i d a y z Dominion Observatory w Ottawie przypomniał pomysł śledzenia zakryć gwiazd przez Plu-
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tona. Zwrócił on uwagę, że przy obecnej technice fotoelektrycznych pomiarów jasności można wyznaczać czas trwania zakrycia nawet bardw
słabych gwiazd. Przy zbliżaniu się Plutona do gwiazdy oba obiekty
staną się dla fotometru nierozróżnialne, będzie on mierzył sumaryczne
natężenie światła "Pluton + gwiazda"; w momencie kontaktu jasność
obserwowana nagle spadnie. Ta sama historia w odwrotnej kolejności
powtórzy się przy końcu zakrycia. Na przytklad zakrycie gwiazdy 18 111 ,2
przez Plutona (14ID,90) spowoduje skok jasności od 14111,85 do 141n,90, co
jest możliwe do wykrycia przy użyciu współczesnych fotometrów.
W celu oceny częstości zakryć gwiazd przez Plutona Halliday przeprowadził pomiary liczby gwiazd na niebie w okolicy pozycji Plutona
w 1963 r., korzystając z Falomarskiego Atlasu Nieba. Okazało się, że
Pluton powinien zakrywać gwiazdę jaśniejszą od 14111 średnio raz na
6 lat, gwiazdę jaśniejszą od 15m średnio raz na 3 lata ..., wreszcie
gwiazdę jaśniejszą od 18m średnio raz na rok. Oczywiście tę przewidywaną częstość zakryć należy zmniejszyć kilka razy, aby uwzględnić
niemożliwość obserwacji w złą pogodę , podczas koniunkcji Plutona ze
Słońcem , czy też ze względu na niekorzystne położenie obserwatorium na
kuli ziemskiej, ale wydaje się, że w ciągu 3-5 lat powinna się udać
obserwacja jakiegoś zakrycia gwiazdy jaśniejszej od 18m.
Autor proponuje współpracę kilku obserwatoriów dysponujących dostatecznie silnymi teleskopami. Praca polegałaby na stałym śledzeniu
ruchu Plutona, obliczaniu poprawek do efemerydy i przewidywaniu momentów zakryć. Jednoczesna obserwacja zakrycia w kilku obserwatoriach pozwolilaby wreszcie rozstrzygnąć zagadkę rozmiarów Plutona.
Warto dodać, że w tym właśnie celu ruch Plutona śledzi się od kilku
lat w Obserwatorium Astronomicznym U. J. (Halliday nic o tym w swoim artykule nie wspomina).
(Journal Roy. Astr. Soc. Canada, 1963 r., nr 4)
A. W1·6blewski
Pierścień

komet poza

orbitą

Neptuna

Znany astronom amerykański F. l. W h i p p l e wysunął ostatnio
hipotezę istnienia poza orbitą Neptuna wielkiego pierścienia komet.
We współczesnych teriach kosmogonicznych przyjmuje się na ogól, że
planety utworzyły się jako kondensacje w pierwotnej mgławicy otaczającej Słońce. Na krańcach tej mgławicy gęstość materii była już na
tyle niewielka, że żadne wielkie kondensacje planetarne nie mogły się
utworzyć

i material pierwotnej mgławicy pozostal rozproszony w maporcjach tworząc wielki pierścień okołosłoneczny w płaszczyźnie
ekliptyki poza orbitą Neptuna. Skład tej materii powinien być podobny do składu dalekich planet: Urana, Neptuna i Plutona, o których
sądzi się, że są złożone z zestalonego amoniaku, metanu i wody. Taki
skład również mają według obecnych poglądów głowy komet.
Whipple ocenia, że pierścień komet może mieć całkowitą masę około
10-20 mas Ziemi. Jeśli jednak największe ze skupionych tam brył
mają średnicę poniżej 200 km, to ich jasność wynosi poniżej 22m i nie
są one dostrzegalne z Ziemi przez największe nawet teleskopy.
Można natomiast sądzić, że pierścień kometarny o tak znacznej masie
wprowadza duże zakłócenia do ruchu Neptuna. Dotychczas przyjmuje
się, że wszystkie te zakłócenia są powodowane przez Plutona, który
musialby mieć w tym wypadku masę rzędu ziemskiej (por. notatkę

łych
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poprzednią w Kronice). Pośrednią odpowiedź na temat słuszności hipotezy Whipple',a mogą więc przynieść dokładne rpomiary średnicy Plutona i wynikające z nich oceny jego masy.
(Scientific American, Aug. 1964 r., str. 43)

A. Wróblewski
Jasność zaćmienia Księżyca

z 25 czerwca 1964 r.

Bardzo ciemne zaćmienia Księżyca, w czasie których jego tarcza przestaje być widoczna, są stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Do tego rodzaju
zjawisk należy zaliczyć zaćmienie Księżyca z 24/25 czerwca 1964 r. Było
to bardzo ciemne zaćmienie i w największej fazie zjawiska tarcza Księ
życa nie była widoczna gołym okiem ani też w lunecie. Pomiary fotometryczne wykonane przez J. Bouskę , P . Mayera i A. Mrkosa
(Instytut Astronomiczny w Ondrzejowie) wykazały, że w czasie największej fazy zaćmienia tarcza Księżyca była 10 000 razy słabiej oświet
lona, aniżeli podczas pełni.
Interesujące jest, że zaćmienie Księżyca z 30 grudnia 1963 r. było
bardw ciemne. Zagadnieniem tym zainteresował się E. M. B rok s
(Amerykańslfie Towarzystwo Geofizyczne) i doszedł do ciekawego wniosku. Po prostu zjawisko to wyjaśnia obecnością pyłu wulkanicznego
w atmosferze ziemskiej, który dostal się tam po wybuchu wulkanu
Mt Agung na wyspie Bali. Jak pamiętamy, ten straszliwy w skutkach
wybuch nastąpił na począt~u 1963 r . Pyl z wybuchu Mt Agung obecny
będzie w atmosferze przez jeszcze jakiś okres czasu i dlatego należy
oczekiwać, że najbliższe zaćmienie Księżyca, które nastąpi 19 grudnia
1964 r ., będzie również bardzo ciemne. Przemawia za tym i ta okoliczność, że według statystyki A. D a n j o n a i G. de V a u c o u l e u r s a
(Urania, 1963, nr 7/8, str. 212-214), zaćmienia Księżyca w okresie minimum aktywności słonecznej są najciemniejsze.
(Wg :Ri§e hv~zd, 1964, nr 10)
St. R. Brzostkiewicz
Pomiar

średnicy

W egi

Pomiary średnic gwiazd są zagadnieniem bardzo trudnym. Bezpośredni pomiar za pomocą interferometru Micheisona udało się wykonać
tylko dla kilkunastu największych i blisko położonych gwiazd. Zrzadka
udaje się zmierzyć mzmiary gwiazd leżących w pasie ekliptycznym
oocerwując ich zakrycia przez Księżyc. Znamy również na ogól rozmiary gwiazd - składników układów zaćmieniowych (Urania, 1955 r.,
str. 307; 1960 r., str. 334; 1961 r., str. 198). Dla przeważającej większo
ści gwiazd rozmiary ocenia się na podstawie ich jasności i typu widmowego.
Niedawno astronomowie australijscy R. H a n b u r y B r o w n, C. H az ar d, J. D a vis i L. A 11 e n opracowali nOIWą metodę pomiarową,
która umożliwia pomiar średnic większych od 0,0005 sekund kątowych
(dla porównania: za pomocą interferometru Micheisona można mierzyć
średnice rzędu setnej części sekundy luku).
Aparatura ustawiona w Narrabri Observatory koło Sydney składa się
z dwóch dużych teleskopów "tafelkowych" o średnicy 6,7 metra. Lustro
każdego z nich jest zbudowane z odpowiednio ustawionych 250 sześciokątnych lusterek. W metodzie pomiaru ni,e jest konieczna dokład
nie paraboliczna powierzchnia luster, przez to budowa teleskopu "tafelkowego" jest uproszczona. Oba teleskopy są ustawione na szynach,
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po których można je rozsuwać aż do odległości około 190 m. W ognisku teleskopów są umieszczone fotopowielacze. światło gwiazdy, na
którą są wycelowane teleskopy, jest ogniskowane na fotopowielaczach,
w których powstają prądy elektryczne. Fluktuacje tych prądów przy
danej odległości teleskopów pozwalają obliczyć mZJID.iary źródła światła,
jakim jest gwiazda.

teleskopów australijskich służących do pomiaru rozmiarów
gwiazd.
_....Pierwszy pomiar przeprowadzono dla Wegi. Na jej średnicę otrzymano wartość 0",0037. Ponieważ odległość Wegi jest znana, można stąd
obliczyć, że średnica liniowa Wegi jest 3,2 razy większa od średnicy

Rys. l.

Układ

Słońca.

(Nature, 1964

r., nr 4924, str. 1111)
U

węgierskich milośników

A. Wróblewski

astronomii

W Budapesz.cie z inicjatywy astronoma prof. dr Gyorge Ku l i n a powstało w 1947 r. planetarium "Urania", ośrodek popularyzacji astronomii w społeczeństwie Węgier.
Lunety astronomiczne tego planetarium często są wystawiane na
uczęszczane place miasta. Wykorzystuje się <każdą okazję, by pokazać
niebo gwiaździste; np. na Budapeszteńskich targach przemysłowych wystawiano 30 cm reflektor, przez Móry w ciągu 10 dni podziwiało piękno
nieba około 10 000 zwiedzających.
Stara twierdza na szczycie góry Gellertberg jest osobliwością Budapesztu, tu obok cytadeli ustawiane są lunety, którymi w dzień można
podziwiać plamy na Słońcu, a nocą niebo gwiaździste.
W licznych fabrykach i zakładach pracy tworzą się kólka milośników
astronomii, a ich kierownicy w ciągu 2-3 miesięcy zdobywają w planetarium najniezbędniejsze wiadomości z astronomii. W czasie wakacji
szlkolnych młodzież licznie odwiedza planetarium i odbywa tam praktyczne przesZJkolenie w zakresie astronomii. Dla tych, którzy pragną posiadać własny instrument do obserwacji planetarium urządza kurs szlifowania luster oraz udziela fachowych porad co do budowy lunet ama-

URANIA

342

torskich. Jako pomoc podręcznikową dla budujących lunety amatorów
prof. Kulin napisał książkę "0 sporządzaniu taniego teleskopu", która
cieszy się dużym powodzeniem.
W epoce lotów kosmicznych wzrasta coraz bardziej w spoleczeństwie
Węgier zainteresowanie astronomią, czego dowodem są liczne grupy ludzi odwiedzających planetarium "Urania".
(wg Ungarische Rundschau, nr 4, 1964 r.)
Jerzy Ulanowicz
Identyfikacja

związków

chemicznych w widmie Jowisza

W podczerwonej części widma leżą pasma pochłaniania molekuł prostych związków chemicznych, występujących w atmosferach planet zewnętrznych i dużych. Najbardziej dogodną do obserwacji planetą jest
Jowisz, który posiada rozległą i gęstą atmosferę. Nową pracą w dziedzinie badania składu chemicznego Jowisza na podstawie podczerwonej
części widma są badania T. O w e n a z Uniwersytetu w Arizonie. Porównał on widma Jowisza w przedziale 9000 A -10100 A otrzymane
w 1954 i 1955 roku przez Ku i per a w Obserwatorium McDonald z widmami laboratoryjnymi. W laboratorium użyto siatkowego spektrografu
odbiciowego o dyspersji 20 A/mm i rury, którą napełniano gazem poszukiwanym w widmie Jowisza i przez którą fotografowano źródło światła
białego. Promień świetlny wielokrotnie przechodził długość rury, tak że
przy jej geometrycznych rozmiarach 2 metry otrzymano drogę optyczną
promienia 80 metrów. Oprócz tego zmieniając ciśnienie i temperaturę
gazu w rurze można było tak zmieniać warunki wzbudzenia cząstek
gazu, że zmieniała się też pozornie długość drogi promienia świetlnego.
W wyniku porównania widm Jowisza i laboratoryjnych zidentyfikowano
następujące związki:

związek

CH 3 NHz
C2H 4

pasmo
9950 A

obfitość

8 m
2 m
CzH 6
4 m
SiH 4
9738 A
20 m
CH 3D
9936 A
30 m
HD
7377, 74,64 A
500 m
Minimalną ilość gazu wyrażono w metrach drogi optycznej w warunkach laboratoryjnych pod ciśnieniem jednej atmosfery. Pozwala to wyznaczyć względną obfitość gazów w atmosferze Jowisza.
Znaczne zwiększenie naszej wiedzy o składzie chemicznym atmosfer
planet przyniosą z pewnością wyniki obserwacji z orbitalnych obserwatoriów astronomicznych, bowiem dalsze przesuwanie się w daleką
podczerwień ograniczone jest silnie przez pochlanianie atmosfery ziemskiej.
(Wg Publications of the Astr. Society of the Pacific, 75.445 str. 314)
8715 A
9060 A

Sławomir Ruciński

Moment

pędu

gwiazd wizualnie podwójnych

W 1962 r. B ros c h e (Astronomische Nachrichten, tom 286) podal na
podstawie obserwacji, iż momenty pędu gwiazd podwójnych wizualnych
są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratów mas gwiazd systemu.
Wynik ten przeanalizowal ostatnio E g g e n, chcąc stwierdzić, jaki wpływ
ma nań selekcja obserwacyjna w zakresie odległości składników, okresów obiegu, stosunku mas i stosunku promieni. Z rozważań rachunkowych otrzymał on, iż moment pędu jest proporcjonalny do czynnika
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(m 1 +m2)'/• oraz że moment pędu wywołany rotacją składników stanowi
nikły ułamek całkowitego momentu pędu. Nieoczekiwanym zupełnie wynikiem jest wyróżnianie się, wśród 42 zbadanych układów podwójnych,
czterech oddzielnych maksimów, w które grupują się gwiazdy na histogramie iloczynu momentu pędu przez (m 1 +m 2)'1•. Wygląda to tak jakby
iloczyn ten byl "skwantowany", przy czym maksima występują dla wartości 0.42, 0.66, 0.90, 1.15, 1.4, jeśli wyrazimy masy gwiazd w jednootkach
masy Słońca, odległości składników w jednostkach astronomicznych
i okres obiegu w latach. Z zastrzeżeniem do selekcji obserwacyjnej wynik ten wydaje się być bardzo ciekawy i niespodziewany.
(Wg Publications of the Astr. Society of the Pacific, 75.445, str. 308)
Slawomir

Ruciński

Z HISTORII ASTRONOMII
Już

śmierci

"Uranographia" Jana Heweliusza
Jana H e w e l i u s z a wydano jego

dzieło pt. "Prodromus astronomiae cum Catalogo fixarum et firmamentum Sobiescianum"
(Gdańsk 1690), które zostało dedykowane królowi J a n o w i III. W dedykacji tego pośmiertnego d ziela gdańskiego astronoma czytamy: "Serenissimo, et Potentissimo Principi ac Domino, Johanni IU, Regi Poloniarum, Magno Duci Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kioviae, Volhiniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae,
Scvcriae, Czernichoviaeque, Regi, ac Domino meo clementissimo". Wydahiem dzieła zajęła się druga żona astronoma Elżbieta (z domu K o o pm a n ) oraz jego przyjaciel Jan Ernest S c h m i e d e n. Dzieło to składa

po

się

z trzech części, z których część druga obejmująca katalog gwiazd
datę wydania 1687 r. Jest więc prawdopodobne, że drukiem tej czę
ści kierowal jeszcze sam Heweliusz (zmarł 28 stycznia 1687 r .).
Pierwsza część dzieła nosi tytuł "ProdromtLS astronomiae" i obejmuje
142 strony in folio. Jest w niej mowa o sposobie wyznaczania odległo
ści biegunowej ciał niebieskich, o instrumentach i sposobach obserwacji,
o wyznaczaniu refrakcji słonecznej, o ruchach i refrakcji gwiazd , o nachyleniu ekliptyki itp. Prawdopodobnie jest to tylko część rękopisu,
który zaginął podczas pożaru zabudowań Heweliusza w 1679 r.
Druga część dzieła ma tytul "Catalogus st ellartLm fi.xarum", a obejmuje 234 strony in folio. Jak już z samego tytułu wynika jest to katalog
gwiazd, który zawiera 1888 gwiazd podzielonych na 79 gwiazdo"biorów.
W liczbie tej 950 gwiazd znana byla już poprzednikom Heweliusza, a on
obserwacjami potwierdził tylko ich pozycje. Natomiast pozycje 335
gwiazd nieba poludnio<Wego pochodzą z obser wacji dok onanych n a wyspie św. Heleny przez Edmunda H a 11 e y a (1656-1742), zaś 603 gwiazdy po raz pierwszy obserwował Heweliusz. Część tych gwiazd została
przylączona do istniejących już konstelacji, a z reszty utworzył 12 nowych gwiazdozbiorów, a to: Cerberus, Mons Maenalus, Triangułurn
Maius, Triangułurn Minus, Lacerta, Asterlon i Chara (Canes Venatici),
Camelopardalis, Scutum Sobiesci, Coma Berenices. Leo Minor, Sextans
Uraniae, Lupus (Cerber, Góra Menal, Trójkąt Większy, Trójkąt Mniejszy, Jaszczurka, Psy Gończe, Zyrafa, Tarcza Sobieskiego, Warkocz Bereniki, Le·w Mały, Sekstans Uranii, Wilk 1 ). Obserwacje do tego katama

1) Do naszych czasów zachowały się nazwy następujących gwiazdozbiorów: Jaszczurka, Psy Gończe, Zyraf.a, Tarcza, Warkocz Bereniki, Lew
Mały, Sekstant, Trójkąt i Wilk.
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logu prowadził Heweliusz od 16'57 r. (pozycje gwiazd redukowane są do
1660 r.) i początkowo zamierzał zami·eścić w nim 3{)00 gwiazd, o czym
pisze w dziele pt. "Machina Coelestis" (część I, str. 62, Gdańsk 1673).
O rkatalogu Heweliusza wspomina Jan B. J. D e l ambr e (1749-1822)
w dziele pt. "Historie de l'astronomie" (Paryż 1817-1827) i podaje, że
jest lepszy od slYillnego katalogu Tychona Brah e (1546-1601), który
zawiera 1005 gwiazd, ale tylko 777 po raz pierwszy obserwowanych.
Wreszcie trzecia część dzieła Heweliusza no5i tytuł "Firmamentum
Sobiescianum sive Uranographia" i jest właściwie atlasem nieba. Tuż za
kartą tytułową następuje piękna rycina przedstawiająca Uranię w otoczeniu 10 astronomów, a na pierwszym planie Heweliusza z tarczą
Sobie5kiego w ręku 2 ) . Chcąc bowiem uwieńczyć na niebie pamięć króla
Jana III, który odwiedził go w 1677 r. w Gdańsku, a następnie obdarzył licznymi dobrodziejstwami, jeden z utworzonych gwiazdozbiorów
nazwał Tarcza Sobieskiego. Wyobraża ona rodzinny herb króla Janinę,
a składa się z gładkiej tarczy, do której Heweliusz dodał krzyż na pa,miątkę ZWYCięstwa oręża polskiego w 1883 r. pod Wiedniem. Po tej
rycinie idzie wstęp na 21 stronach, a następnie 54 przepysznie WYkonanych map poszczególnych gwiazdoz.biorów, które objęte są katalogiem
gwiazd oraz dwie wielkie mapy prrzedstawiające obie pólkule nieba.
Mapy opatrzone są rzutami linii as.t ronomicznych (ekliptyka, równik
· itp.), a ich miedzioryty W}"konal Karol H a y e.
Niestety, ostatnie dzieło Heweliusza mimo bardzo starannego WYdania i WYposażenia w piękne mapy nieba, nie znalazło spodziewanego
przyjęcia w ówezesnyrm świecie naU'korwym. Prawnuk gdańskiego astronoma Daniel Gottlieb D a v i s s o n w liście z 1778 r. skierowanym do
B er n o u II i e g o pisze, że matka jego posiada płyty z miedziorytami
do " Prodromusa", ale zamyśla je sprzedać kotlarzowi, ponieważ uczeni
h~kceważą je sobie. Jednym z powodów tej obojętności był fakt, że
Heweliusz jako jeden z ostatnich astronomów poz,y cje gwiazd WYZnaczał za pomocą ~wadrantu i sekstansu. Wiemy, że ju ż Jan F l a m s t e e d
(1646-1719) do obserwacji tych stosowal lunetę połączoną z sekstansem
i w dziele pt. "Historia coelestis britannica" (Londyn 1725) z.amieścil
katalog 3310 gwiazd, na podstawie którego wydany został atlas pt. "Atlas
Coelestis" (Londyn 1929). Należy jednak dodać, że różnica między pomiarami Flams,t eeda a Heweliusza była niewielka i na osiem obserwacji
kontrolnych tylko w jednym WYpadku W}"niosla 55'', a w pozostałych
siedmiu za-ledwie 15".
Stanisław R. Brzostkiewicz

TO I OWO
Plamy

słoneczne

jako "planety Burbonów"

W 1654 r . znany fizyk niemiecki Otton G u er i ck e (1602-1686) odkrył pólkule magdeburskie, które zapewne z ławy szkolnej znane są
wszystkim Czytelnikom "Uranii". Do doświadczenia tego użył dwóch
pólkul o średnicy 42 cm, z których wypompował powietrze, a następnie
do każdej z nich zaprzągł dwie pary koni. Półkule po:wstały nie ro2
) U dołu tej ryciny czytamy: "Gedani Anno 1687" (zob 3 strona okład
ki "Uranii" z 1962 r., nr 2). Wynika z tego, że i ta c:z,ęść dzieła była
-drukowana wcześniej od części pierwszej.
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Rys. l. Rysunek systemu kopernikowskiego z dzieła Ottona Guericke
pt. "Experim enta nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio"
(AmsteDdam 1672), na którym 'p lamy słoneczne przedstawione są jako
" planety Burbonów"
zerwane i to mimo tego, że były ze sobą tylko zetknięte . Zjawisko to
tłumaczymy parciem powietrza atmosferycznego na zewnętrzne ściany
półkuli, które nie zostało zrównoważone ciśnieniem od wnętrza .
Monografię tych pólkul Guericke opublikował w dziele pt. "Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio" (Amsterdam
1672 *), którego znaczną część poświęcił propagandzie systemu kope rnikowskiego. W dziele tym zamieszczony jest niezwykle ciekawy rysunek
układu heliocentrycznego, bowiem widzimy na nim aż osiem planet.
Wiadomo natomiast, że w owym czasie znano tylko sześć planet, ponieważ Uran i Neptun nie były jeszcze odkryte (Uran został odkryty
w 1781 r. przez W. H er s ch e l a, a Neptun w 1846 r. przez J. G. G a l-

*) Prospekt tej monog,rafii publikował Stanisław L u b i e n i e ck i
w dziele pt. "Theattrum cometicum" (Amsterdam 1667).
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l e g o według obliczeń U. J. L e v er r i er a). Zresztą na rysunku tym
zaznaczone są tylko trzy planety górne (Mars, Jowisz i Saturn), które
znano już w starożytności. Ciekawostką zaś jest to, że widzimy tam aż
cztery planety dolne, a to: Merkurego, Wenus i dwie "planety Burbonów" (orbity tych ostatnich położone są najbliżej Słońca).
Należy bowiem wyjaśnić, że w XVII w. niektórzy uczeni sądzili, iż
plamy na Słońcu to poprostu małe planety. Miały one okrążać Słońce
w niewielkiej odległości i w czasie licznych przejść przed jego tarczą
dawać zjawisko plam słonecznych. Niefortunne planety otrzymały nawet
nazwy: jedni nazwali je "Sidera Borbonica", a inni zaś "Sidera Austriaca".

St. R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Opracował

G. Sitarski
1964 r.

Grudzień

Rankiem nad wschodnim hory:wntem świeci pięknym blaskiem Wenus.
Wenus zbliża się jednak na niebie coraz bardziej do Słońca i wschodzi coraz później. Pod koniec miesiąca w pobliżu Wenus teoretycznie
powinniśmy odnaleźć też Merkurego, ale warunki obserwacji są bardzo
złe i słaby Merkury (około +l wielkości gwiazdowej) ginie w promieniach wschodzącego Słońca.
Wieczorem w gwiazdozbiorze Wodnika odnajdziemy jeszcze Saturna.
Także z wieczora i jeszcze prawie całą noc widoczny jest Jowisz
w gwiazdozbiorze Barana. Podajemy dalej dokładne momenty ciekawszych zjawisk w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza.
Po pólnocy łatwo odnajdziemy Marsa na granicy gwiazdozbiorów Lwa
i Panny, jako czerwoną gwiazdę około pierwszej wielkości. W gwiazdozbiorze Lwa widoczny też jest Uran, którego możemy odszukać przez
niewielką lunetkę, natomiast Pluton , także w Lwie, dostępny jest tylko
przez wielkie teleskopy. Neptun przebywa jeszcze zbyt blisko Słońca
na niebie i jest niewidoczny.
Przez większe lunety możemy też odnaleźć wśród gwiazd dwie planetoidy około 9 wielkości: Melpomenę w gwiazdozbiorze Oriona i Metis
na granicy gwiazdozbiorów Bliźniąt, Byka, Woźnicy i Oriona. W polowie miesiąca obie planetoidy znajdą się w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi, a w związku z tym widoczne są przez całą noc
w dogodnych warunkach obserwacyjnych.
W tym miesiącu przypadają też dwa zaćmienia: niewidoczne w Polsce częściowe zaćmienie Słońca i całkowite zaćmienie Księżyca widoczne w Polsce po pólnocy 18/19 grudnia. Szczegóły dotyczące obydwu zaćmień podane są dalej pod odpowiednią datą.
1t15h Złączenie Wenus z Księżycem w odległości 2°. Rankiem nad
wschodnim hory:wntem obserwujemy piękną konfigurację Wenus i sierpa Księżyca.
1/2 Obserwujemy początek zakrycia i !koniec zaćmienia l księżyca
Jowisza oraz wędrówkę 3 księżyca i jego cienia na tle tarczy planety.
Wieczorem obydwa księżyce ZJbliżają się z dwóch stron do brzegów tarczy Jowisza. O 19h27"t księżyc l kryje się za brzegiem tarczy,
a o 21h33111 księżyc 3 znika na jej tle. Księżyc l przechodzi poza tarczą
planety i ukazuje się nagle z jej cienia blisko prawego brzegu (patrząc
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przez lunetę odwracającą) o 22h5m. O 23h21m na tarczy Jowisza pojawia się plamka cienia księżyca 3, a sam księżyc 3 kończy swoje przejście i ukazuje się znowu o 23h27m. Cień księżyca 3 wędruje po tarczy
planety do lhi32m.
2d3h Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem.
2/ 30. Tej nocy obserwujemy pr:ZJejście dwóch księżyców i ich cieni
na tle tarczy Jowisza. Po zachodzie Słońca nie widzimy w pobliżu Jowisza księżyca l, który przechodzi na tle tarczy planety i jest niewidoczny; natomiast dostr:ZJegamy na tarczy plamkę cienia tego księżyca,
widoczną do 19hl3m, podczas gdy sam księżyc l kończy swoje przejście
wcześniej, bo o 18h42m. Tymczasem do br:ZJegu tarczy planety zbliża się
księżyc 2 i po pólnocy obserwujemy wędrówkę plamki cienia tego księ
życa po tarczy Jowisza. Księżyc 2 dociera do brzegu tarczy i znika na
jej tle o Oh36m, jego cień pojawia się na niej o lh35m; księżyc kończy
swoje pr:ZJejście o 2h3Bm, a jego cień o 4h2m.
3/ 40. Częściowe zaćmienie Slońca niewidoczne w Polsce. Zaćmienie
widoczne będzie w pólnocno-wschodniej części Azji, w skrajnej pólnocno-zachodniej części Ameryki Pólnocnej i w pólnocnej części Oceanu
Spokojnego.
4<122h13m Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc
ten skrył się za tarczą planety o l8h43m, potem przechodził przez strefę
cienia zrzucanego przez Jowisza i pojawi się nagle z prawej st.rony tarczy (w lunecie odwracającej) w odległości równej promieniowi tarczy
planety od jej brzegu.
.
5<1 O 911 zlączenie Marsa z Uranem, a o 23h bliskie zlączenie Merkurego z Księżycem. Na pólnocnej pólkuli teoretycznie powinno być widoczne zakrycie Merkurego przez tarczę Księżyca.
7 Bd Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Księżyc
znika na tle tarczy planety o 23h53m, jego cień pojawi się na niej
o Oh29m; księżyc l ukazuje się znowu o 2h!Ju, a jego cień opuszcza
tarczę planety o 2h39m.
8/9d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca
.Jowisza oraz wędrówkę księżyca 3 i jego cienia na tle tarczy planety.
Księżyc l kryje się za brzegiem tarczy o 2lhl2m i dokladnie o pólnocy
pojawi się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu jej tarczy.
Natomiast księżyc 3 przejdzie na tle tarczy w godzinach od Oh52łll do
2h4.9m, a dopiero o 31123111 na tarczy Jowisza pojawi się plamka cienia
tego księżyca, widoczna aż do zachodu Jowisza w Polsce.
9d7h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem obserwujemy
przejście księżyca l i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca o 18hl9m, cienia o 18h58m ; koniec przejścia księżyca
o 20h28 m, koniec wędrówki cienia o 21 h8n '.
10ll5h Wenus w bliskim złączeniu z Neptunem w odległości około 0°.1.
Rankiem możemy spróbować odszukać przez lun'etę Neptuna jako słabą
gwiazdkę około 8 wielkości na pólnoc od jasnego dysku Wenus. Tego
też dnia o 13h nastąpi niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem. Wieczorem o 18h29m obserwujemy też koniec zaćmienia l księżyca Jowisza;
'księżyc ten z wieczora niewidoczny pojawi się nagle z cienia planety
blisko prawego brzegu jej tarczy.
11/ 120. Tej nocy będziemy świadkami początku zakrycia i końca zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy
planety o 20h59m, a pojawi się nagle z jej cienia o Oh50m w odległości
równej promieniowi tarczy od jej prawego brzegu.
12d Tego wieczora warto uważnie obserwować Jowisza zaraz po za-
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Słońca. Otóż blisko
odwracającej) dostrzeżemy

chodzie

prawego brzegu .t arczy planety (w lunecie
3 księżyc Jowisza. Księżyc ten oddala się
od brzegu tarczy i o 17h32m zniknie nagle w cieniu planety. Koniec
zaćmienia nastąpi o 19h44m, kiedy to księżyc ten równie nagle wyjdzie
ze strefy cienia planety w odległości równej prawie średnicy tarczy od
jej prawego brzegu.
13d zaraz po zachodzie Słońca dostrzegamy w pobliim Jowisza brak
jego 2 księżyca, który przechod:W. przed tarczą planety i ukaże się
o 18h25m, natomiasrt plamka cienia tego księżyca widoczna jest na tarczy
planety do 19h58m.
15/16d O 221158"' księżyc l Jowisza kryje się za tarczą planety, by
o lh56m pojawić się nagle z jej cienia blisko prawego brzegu tarczy.
16d1Qh Zlączenie Jowisza z Księżycem w odległości około 2°. Wieczorem obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc l znika na tle 't arczy o 20h5m, a plamka cienia pojawia
się na niej o 20h53m; księżyc kończy swej e przejście o 22hl4'", a jego
cień o 23h3m.
17d2Qh25m Koniec zaćmienia l księżyca Jowisza; księżyc ten pojawi
się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu jej tarczy.
1812211 Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem. O 23hl8m nastąpi też
początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
18/ 19d Tej nocy nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca . Foczątek zaćmienia widoczny będzie w Ameryce, na Atlantyku, na Oceanie Lodowatym, w Europie, w zachodniej części Azji, w Afryce i w zachodniej
części Oceanu Indyjskiego. Koniec zaćmienia widoczny jest we wschndniej części Facyfiku, w Ameryce, na Atlanty;ku, na Oceanie Lodowatym,
w Europie i w zachodniej części Afcyki.
W Folsce całkowity przebieg zaćmienia widoczny będzie po północy.
W Warszawie Księżyc wschodzi 18 grudnia o 14h52m, zachodzi 19 grud, nia o 8h3m. Fodajemy dokładne momenty poszczególnych faz zaćmienia
(według Rocznika Astronomicznego Inst. Geodezji i Kartografii w Warszawie):
wejście Księżyca w pólcień
lh Qm.8
początek zaćmienia częściowego
początek zaćmienia całkowitego
moment największej fazy
koniec zaćmienia całkowitego
koniec zaćmienia częściowego
wy j ś cie Księżyca z pólcienia

l
3
3

4
5
6

59.2
7.3
37.3
7.3
15.3
13.8

Obserwując zaćmienie Księżyca zwróćmy jednak na chwilę uwagę na
Jowisza. O 3h26•" zaobserwujemy 1koniec zaćmienia jego 2 księżyca, który
pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej prawie pro mieniowi tarczy· od jej prawego brzegu.
19'1 Wieczorem obserwujemy przebieg zakrycia i zaćmienia 3 księżyca
Jowisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy planety o 18h5m
i pojawi się spoza niej z drugiej strony o 20h1Qm. Następnie oddalając
się od brzegu tarczy księżyc 3 zniknie nagle w cieniu planety o 211r33rn
i równie nagle pojawi się znowu o 23h46m, ale już w odległości większej
niż średnica tarczy od jej brzegu.
20t115h Uran nieruchomy w rektascensji. Wieczorem księżyc 2 i jego
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Foczątek przejścia księżyca nastąpi o 18h23m, przejście cienia o 20h9nr; księżyc 2 ukończy swoje przejście o 20h46m, a jego cień o 22h35"'·
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21<120h50m Słońce wstępuje w znak Koziorożca 1 Jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 270°. Mamy początek zimy astronomicznej na
pólkuli północnej.
22/ 23<1 O Oh46m księżyc l Jowisza kryje się za brzegiem tarczy planety,
a o 3h51m pojawia się nagle ze strefy cienia.
23d Księżyc l i jego cień wędPuje na tle tarczy planety. Księżyc l rozpoczyna przejście o 21h53m, a jego cień o 22h49m; księżyc kończy wę
drówkę o 24htm, jego cień o 24h58m.
24d O 7h złączenie Księżyca z Uranem i o 20h z Marsem. Wieczorem
l księżyc Jowisza skryje się o 19hl2m za brzegiem tarczy planety,
a o 221120111 pojawi się ze strefy cienia blisko prawego brzegu tarczy.
25dl7h Pluton nieruchomy w rektascensji.
'
26tłlh Wenus w złączeniu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkdci
w gwiazdozbiorze Skorpiona.
26/27d Ponownie obserwujemy całkowity przebieg zakrycia i zacmlenia 3 księżyca Jowisza (por. przebieg zjawiska 19 grudnia). Początek
zakrycia nastąpi o 211134 111, koniec o 231143111; początek zaćmienia o lh35"',
koniec o 31149111.
27/ 28<1 Księżyc 2 Jowisza przechodzi wraz ze swym cieniem na tle
tarczy planety. Początek przejścia księżyca o 20h45m, przejście cienia
o 22h46m; koniec wędrówki księżyca o 23h9m, cienia o 1h12m.
29d O 4h Merkury nieruchomy w rektascensji, o lOh Neptun w złą
czeniu z Księżycem.
30/3ld Obserwujemy ostatnie w tym roku przejście księżyca l i jego
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpoczyna swoje przejście o 23h4lm,
a jego cień pojawia się na tarczy planety o Oh44m; księżyc kończy swą
wędrówkę o lh50m, a jego cień o 2h53"'·
31<11511 Wenus w bliskim złączeniu z Księżycem. Zakrycie Wenus przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na poludniowym Pacyfiku, w Ameryce
Południowej i w poludniowej Afryce. O 23h Mevkury znajdzie się także
w złączeniu z Księżycem w odległości 2h. W Noc Sylwestrową prawdopodobnie nikt rnie będzie obserwował Jowisza, odnotujmy jednak, że
o 21hlm nastąpi początek zakrycia l księżyca przez tarczę planety,
a o 24hl5m koniec zaćmienia tego księżyca.
Minima Algola (beta Perseusza): grudzień llll9h, 16<13h, 19dOh, 21"2lh,
24dl8h.

Momenty wszystkich zjawisk podane
skim.
Odległości

są

w czasie

środkowo-europej

bliskich planet

WENUS

MARS

Data
1964

od
j.

XI 27
XII 7
17
27

a.

0.719
0.720
0.721
0.723

Słońca

mln km

107.5
107.7
107.8
108.0

od Ziemi

l
j.

a.

1.320
1.373
1.423
1.470

od

mln lm

j.

197.3
205.3
212.8
219.7

1.641
1.647
1.653
1.657

a.

Słońca

mln km

245.3
246.2
247.1
247.8

od Ziemi

l
j.

a.

1.411
1.319
1.225
1.132

mln km

210.9
197.2
183.2
169.2
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Grudzień

Data
1964

1!}64 r.
1h czasu
środk.-europ.
CL

XI 27
XII 6
16
26

PLANETY I PLANETOIDY

l

Warszawa

1h czasu
środk.-europ.

l o l wsch. l zach.

MERKURY
hm
hm
o
-25.8
9 24
17 36
9 21
-25.0
18 18
-22.3
8 07
18 03
-20.0
6 24
17 15
Niewidoczny.

hm
16 15
16 24
15 49
14 39

Warszawa

l

l o l wsch. l

CL

zach.

WENUS
hm
o
hm
hm
-10.2
13 59
4 08
14 19
14 46
-14.2
4 38
14 05
-17.8
15 36
510
13 53
13 47
16 27
-20.5
5 40
Widoczna jeszcze rankiem nisko
nad wschodnim horyzontem, jako
jasna gwiazda około -3.4 wie!kości.

XI 26 10 49
XII 6 11 06
16
26

1122
11 35

MARS
23 10
9.7
22 56
8.2
22 40
6.8
22 20
5.6

+
+
+
+

12 54
12 24
1152
1120

Widoczny w drugiej połowie nocy
jako czerwona gwia zda około
+ 0.8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny.
SATURN
XI 161 22 05 ,-13.5,13 11
22 45
XII 6 22 08
-13.2
11 53
21 30
26 22 14
-12.7
10 31
20 21
Widoczny jeszcze z wieczora
w gwiazdozbiorze Wodnika ( + 1.1
wielk. gwiazd.).

l

lw

JOWISZ
+16.4
14 54
+16.1
1411
+159
1329
+15.7
12 48

3 09
3 04
3 00
2 57

o
h m
-15 31'
15 03.4
-15 42
15 06.3
27
-15 52
15 08.9
Niewidoczny.

Widoczny prawie calą noc w
gwiazdozbiorze Barana (-2.3 wielgwiazd.).

URAN
13
6.9, o 24
12
11 05
+ 6. 7
23 03
11 05
6.7
21 44 1 lO
Widoczny prawie całą noc
gwiazdozbiorze Lwa (około
wielk. gwiazd.).
11 03

l+
+

połud.

l

a

21
31

502.1
4 54.1

o

32
15
56
w
5.8

lw poł ud.

PLUTON
hm
10 53
9 38
8 21

PLANETOIDA 18 MELPOMENA
XI 21
5 31.7
3 59
l 08
XII l
5 22.6
3 43
o 20
11
5 12.1
3 55
23 25

+
+
+
+ 4 34

53
08
22
39

kości

NEPTUN

XI 17
XII 7

5
5
4
3

22 35
+ 5 37
2148
Około 9.3 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc w gwiazdozbiorze Oriona. Opozycja 11 grudnia.

h

m

s

~4~31

h

m

7 22
11 30 34
+18
6 04
11 31 42
+ts 27.7
4 46
11 32 03
+18 36.4
Widoczny pod koniec nocy w
gwiazdozbiorze Lwa, ale dostęp
ny tylko przez wielkie teleskopy
(14.5 wielk. gwiazd.) .

PLANETOIDA 9 METIS
6 19.5
+24 58
l 56
613.2
+25 40
l lO
6 03.7
+26 22
o 21
+26 59
23 26
5 52.5
+27 27
22 35
5 41.4
Około 9.1 wielk. gwiazd. Widoczna przez całą noc na granicy
gwiazdozbiorów Bliźniąt i Byka.
Opozycja 20 grudnia.

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

l

Grudzień

SŁOŃCE

1964 r.
1h czasu

Szczecin

ś rodk. -europ.

Data

a

l. CZISI l

m

l

a

h m

Wrocław

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Rzeszów

Białystok

wsch . l zach. wsch. l zach. wsch. l zach . wsch .l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. j zach. wsch .j zach .
o

li 26 +12.8 16 07 -20.9
XII 6 + 9.1 16 50 -22.5
16 +
26 -

Poznań

4.5 17 34 -23.3
0.5 18 18 -23.4

h m

7 50
8 lO
829
846

l15 52
h m

hm

7 32
15 44 7 46
11543 7 56
1547 8 03

hm

hm l hrn

hm

hm

h m

hm

hm

h m

15 46
15 40
15 39
15 43

7 26
7 40
7 50
7 55

7 34
7 50
8 Ol
8 07

15
15
15
15

7 09
7 23
7 33
7 38

15 45
15 39
15 39
15 43

7 15
7 29
7 39
7 45

15 31
15 25
15 24
15 28

, 15 52
15 46
115 46
15 50

30
22
20
25

h m
7 Ol

hm

15
715 15
7 25 15
7 30 15

37
31
31
35

hm

hm

7 10
7 25
7 35
7 41

15 18
15 11
15 10
1514

KSIĘZYC

1h cza s u
środk . ·europ .

Data

a

l

hm

XII

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO

l

14 16
15 02
15 50
16 40
17 30
18 22
19 14
20 05
20 56
2145

a
o

- 9.4
-14.0
-17.9
-21.1
-23.3
-24.5
-24.5
-23.5
-21.4
-18.4

Warszawa

1h czasu

Data

wsch.j zach.
h m

a

l 14h m32 11111

4 12
5 24
6 34
7 42
8 46
9 41
lO 28
11 03
1135
11 58

14 51

15 14
15 43
16 19
17 05
17 59
19 03
2010
21 21

środk.·europ .

hm

l

a

Warszawa
wsch.j zach.

o

22 33 -14.3
12 23 21 -9.9
13 o 08 -4.9
14 o 56 + 0.6
15 146 + 6.2
16 2 38 +11.7
17 3 35 + 16.7
18 4 36 + 20.9
19 5 40 + 23.6
20 6 47 +24.6

hm

hm

1h czasu

Data

środk . ·europ.

a

hm

l

a
o

12 17 22 32 XII 21 7 54 +23.8
12 35 23 47
22 8 58 +21.3
12 52 23 9 57 +17.5
24 lO 52 +12.8
13 07 l 03
13 26 2 22
25 1144 + 7.5
26 12 32 + 2.1
13 47 3 44
27 13 19 - 3.2
14 14 5 12
14 52 6 39
28 14 05 - 8.3
15 44 8 03
29 14 51 -12.9
16 51 9 14
30 15 38 -17.0
31 16 27 -20.4

Warszawa

Fazy

Księżyca:

d

wsch.l zach.
hm

hm

18 11
19 34
20 59
22 19
23 37

10 06i
lO 45
1113
1134
1152
12 08
12 23
12 40
12 57
13 19
13 45

o 50

2 02
3 13
4 24
5 32

h

Ostatnia kw. XI 26 8
Nów
XII 4 8
Pierwsza kw. XII 12 2
Pełnia
XII 19 7
Ostatnia kw. XII 25 20
Odległość
Księżyca

Srednica
tarczy

od Ziemi
d

h

Najw. XI 613
Najm. XI 19 12

29~4

33.5
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Podlaska Powiatowy Dom
Kultury.
Białystok ul. KilińskLego l, Zakład Fizyki Akademii Medycznej,
te!. 55-91-l wn. 61.
- :sląskie Planetarium l Obserwatorium Astronomiczne.
Chorzów I, skr. poczt. 10, te l. 301-49.
Częstochowa Al. Pokoju 4, m. 62.
Dąbrowa Górnicza ul. Okrzei 15
(Zofia Piaskowska). Sekretariat:
Cz. godz. 19-20.
Frombork - Wieża Wodna. Pokazy
1 sekr.: godz. 16-18. Zebrania
w drugi czw. każdego m-ea.
Gdańsk
Ludowe Obserwatorium
Astronomiczne, Gdańsk-Oliwa, ul.
Plastowska 32, te!. 64-19. Sekretariat: Po. Czw. godz. L7-19.
Gdynia - Kamienna Góra, ul. Mickiewicza 5 m. 4.
Oliwlee
ul. Marcina Strzody 2
gmach Biura Projektów Przemysłu Węglowego). Sekretariat: Czw.
godz. 17-19. Pokazy nieba: .Tan
Kasza, Ruda Siąska l, ul. Obroń
ców Wołgogradu 32, te!. Zabrze
33-01, wn. 155.
Jelenia Góra - ul. Obrońców Pokoju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowlanych). Sekretariat: godz. 8-15. Pokazy nieba: Sob. godz. 20-22,
ul. Mickiewicza 30/10.
Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Cezary Janiszewski).
Kraków - ul. Solskiego 30, III p. Sekretariat: Pon. Pi. godz. 18-20.

Krosno n/W, - ul. Nowotki l I p.
(.Tan Winiarski).
ul. Traugutta 18, pok. 412
te l. 250-02. Sekretarut: Czw. godz.
17-19.
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50a,
te!. 8o-52. Sekretariat: Pon. Sr.
Pi. 16-20.
Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p.,
te!. 24-74 (W. Radziw!nowicz).
Opole - ul. Strzelców Bytomskich 3,
(Woj. Dom l{ultury) pok. 45. Sekretariat: godz. 16-18.
Ostrowlec Swiętokrzyski Al. 1-go
Maja II p. (Zakładowy Dom Kultury).
Oświęcim ul. Wł. Jagiełły 12. Pokazy nieba: T. Szuta, ul. Młyń
ska 7.
Poznań ul. Stary Rynek 9/10. Sekretariat: Wt. Czw. godz. 17-19.
Szczecin - Al. Plastów 19, pok. 206
(Katedra Fizyki Politechnlki Szczecińskiej) teJ. 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 - AJ. Ujazdowskie 4. Sekretariat: Wt. Czw. Sob. godz.
18-21.
Wrocław
ul. Piotra Skargi !Sa
(Wzgórze Partyzantów), te!. 347-32.
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 1!1--19.
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