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URANIA 
MIESIĘCZNIK 

FOLSKIEGO TOWARZYSTW A MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 

ROCZNIK XXXVI 

1965 

SKOROWIDZ TEMATYCZNY 
(liczby oznaczają strony) 

Astrofizyka jądrowa 
- czy można zbudować teleskop neutrinowy? . 
- czy uda się naśladować gwiazdy na Ziemi? . 
- jak zbadać, czy we Wszechświecie istnieje antymateria . 
- powstanie pierw. chem. w gwiazdach 2, 34, 71, 103, 135, 
Patrz też: Gwiazdy, Gwiazdy no.we i supernowe, Mgławice. 

Astrologia 
- o a. inaczej niż zazwyczaj . 

Astronautyka 
- fizyka lotów kosmicznych 
- kiedy polecimy na Marsa? 
- o podróżach kosmicznych w "Uranii" z r. 1928 . 
- paradoks "stosunku mas" . 
Patrz też: Sztuczne satelity. 

Astronomia zagranicą 
- miłośnicy astronomii w Pakistanie 
- zjazd węgierskich milośników astronomii 
- zmiana siedziby Centrali Telegramów Astronomicznych 

Atlasy i katalogi 
- nowe k. galaktyk . 

Czas 
- nawiązanie wskazań zegarów przy użyciu satelity Telstar . 
- sekunda i jej wzorzec 
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Errata 
Fotografia astronomiczna 

- kamera do obserwacji satelity ANNA 
- nowe możliwości dokonywania zdjęć stereoskopowych 

Galaktyka 
- promieniowanie rentgenowskie jądra g. 

Galaktyki 
- gigantyczna eksplozja w M 82 
- nowe katalogi g. 
- rektyfikowane zdjęcia Wielkiej Mgławicy Andromedy . 

Gwiazdy 
- czy uda się naśladować g. na Ziemi? . 
- odkrycie emisji podczerwonej wokół kilku gwiazd 
- powstawanie pierwiastków chemicznych w g. 2, 34, 

Gwiazdy nowe i supernowe 
- Indianie, Chińczycy i Supernowa z r. 1054 . 
- jeszcze jedna pozostalość po wybuchu supernowej 
- obserwacje Nowej Herkulesa 1963 roku 
- rakietowe obserwacje mgławicy Krab 
- Supernowa w NGC 3938 . 

Gwiazdy wielokrotne 
- Mizar i Alkor układem siedmiokrotnym . 
- ~ 1280 . 

Gwiazdy zmienne 
- BV 382 w Cefeuszu 
- fotoelektryczne obserwacje a2 Lyr 
-nowe g. z .. 

Historia astronomii 
- Arago, Franciszek - zmarł 20. 10. 1853 
- Boratyni (Burattini), Titus Liwiusz . 
- Delambre, Jan - zmarł 19. 8. 1822 . 
- Encke, J. F. (23. 9. 1791-26. 8. 1865) . 
- Huygens, Christian - urodził się 14. 4. 1629 
- Mayer, Christian - zmar. 16. 4. 1783 . 
- Piazzi, Giuseppe - urodził się 16. 7. 1746 
- potępienie Galileusza . 
- rocznice w r. 1965 . 
- Secchi, Angelo - zmarł 26. 2. 1878 
- Struve, Wilhelm - urodził się 15. 4. 1793 r. 

Historia astronomii polskiej 
- Dr Tadeusz Rakowiecki, 1878-1965 . 
- jubileusz dra Lucjana Orkisza 
- muzeum Kopernika w Rzymie 
- nagrobek Kopernika w kościele św. Anny w Krakowie. 
- o dacie urodzin Kopernika 
- o Koperniku 
- portret Kopernika z galerii obrazów we Florencji 
- rocznice kopernikańskie wg kalendarza gregoriańskiego 

Intrumenty astronomiczne 
- czy można zbudować teleskop neutrinowy? 
- dwumetrowy teleskop w Ondrzejowie 
- jeszcze o pryzmacie Bauerfeinda . 
- kamera do obserwacji satelity ANNA 

140, 347 

85 
17 

115 

. 356 
52 

262 

115 
146 

71, 103, 135, 
205, 247 

117 
261 
152 
146 
260 

147 
287 

325 
19 

14, 261, 237 
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URANIA 

- z działalności Oddziału PTMA w Poznaniu 
- z działalności Oddziału PTMA w Warszawie 

Jowisz 
- odkrycie piątego satelity Jowisza 

3 

21 
58 

- w jakiej kolejności Galileusz odkrył księżyce Jowisza? 
328 

17 
Kalendarz 

- wieczny (gregoriański) 317 
- wieczny księżycowy 

Kale n d ar z y k a stron o m i c z n y 26, 59, 91, 123, 156, 
343 

188, 234, 267, 
298, 330, 362 

230, 266, 297, 32G Kale n d ar z y k h i s t o ryc z n y 17, 52, 119, 120, 
Komety 

- historia odkrycia k. 1961 d 
- niezwykła k. (Humasona, 1961 e) 
- rodzina k. transplutonowych . 

K o n f e r e n c j e, z j a z d y i s y m p o z j o n y 

328 
286 
84 

- konferencja astronomiczna TWP w Planetarium śląskim 264 
- konferencja międzynarodowa na temat wykorzystania optycz-

nych obserwacji sztucznych satelitów Ziemi 
- konferencja Mikrokosmos -Makrokosmos- Megakosmos 

220 
48 
42 

150 
357 

- XII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
- zjazd węgierskich miłośników astronomii 
- XII zjazd PT A . 

Kosmologia 
- kosmogonia układu planetarnego 
- współczesne koncepcje k. 

Księżyc 

- czy K. ma wpływ na pogodę? 
- dzieje selenografii . 
- geologia K. . . 
- jasność K. podczas zaćmienia 19. 12. 1964 r. 
- kartograficzne opracowanie zdjęć Rangera 7 
- Księżyc (nauka o przestrzeni) 
- luminescencja powierzchni K. 
- miejsce spadku Rangera 9 
- mikrorelief powierzchni K. 
- nowy pomiar jasności K .. 
- obserwacje kraterów k. 
- radioaktywność powierzchni K. . 
- rekonstrukcja dziejów układu Ziemia- Księżyc 
- "wieczny" kalendarz k. 
- zdjęcia K. w świetle podczerwonym . 

Mariner 4 
- program i wyniki badań M. 4 . 
- wstępna interpretacja zdjęć Marsa 
- Mariner 4 

Mars 
- "Diogenes" 
- kiedy polecimy na M.? 
- odkrycie księżyców M. 

Meteory i meteoryty 
- przelot wielkiego bolidu nad Polską 
- "Emunity"? . 
- jeszcze o przyczynach pękania m. 

88, 
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166 
183 
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4 URANIA 

-łowca m. . . . 
- Wystawa w Planetarium Sląskim 
- nowe kratery m. w Kanadzie . 
- obserwacje bolidów i meteorów . 
- prace polskich autorów w zakresie meteorytyki . 
- 73 mikrometeory 
- spadki m. w powiecie chełmskim według relacji świadków 

258 
274 

51 
. 55, 56 

59 
322 

20 
Mgławice 

-m. Krab 117 
146 - rakietowe obserwacje m . Krab 

Nauka o przestrzeni 
- badanie planet . 
- czym jest n. o p. 
- fizyka lotów kosmicznych . 
- grawitacja . 
- kosmogonia układu planetarnego . 
-Księżyc . 
- obserwatoria poza Ziemią .• 
- wiatr słoneczny 
- zagadnienia geodezji i fizyRi Ziemi 

Obserwacje 
- aktywność Słońca w r. 1964 
-bolidu 
- kraterów księżycowych 
- kurs obserwacyjny w Opolu 
-meteorów 
- Nowej Herkulesa 1963 roku 
- rakietowe mgławicy Krab 
- wielkiego bolidu nad Polską w dniu 14 I 1965 r .. 
-zjawisk halo w ZSRR 

Planety 
- badania planet 
- "Diogenes" . 
- kiedy polecimy na Marsa? 
- kosmogonia układu planetarnego 
- odkrycie księżyców Marsa 
- w jakiej kolejności Galileusz odkrył księżyce Jowisza? 

Patrz też: Jowisz, Mars, Wenus. 

242 
66 
98 

130 
312 
162 
338 
279 
200 

151 , 264 
55, 56 
88, 294 

266 
56 

152 
146 

90, 118, 289 
85 

242 
322 
231 
::!12 
230 

17 

Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii 
- adresy Oddziałów PTMA 32, 64, 96, 128, 160, 192, 240, 272, 304, ~36, 368 
- komunikat . 154 
- konkurs pod hasłem: Zdobywamy nowych członków PTMA 15 
- kurs obserwacyjny w Opolu . 266 
- narada Komisji Naukowej 228 
- obserwatorium i planetarium w Gdyni 265 
- sprawozdanie z turnusu obserwacyjnego SKA ze Szczecinka 360 
- Walne Zebranie Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej 153 
- z działalności Oddziału PTMA w Białej Podlaskiej 154 
- - - - - - w Poznaniu 21 
- - - - - - w Warszawie . 58 
- zebranie Zarządu Głównego PTMA 22, 186, 229 
- z życia Oddziałów PTMA (Częstochowa, Szczecinek, Toruń) 22 

Poradnik obserwatora 
- gwiazda zmienna BV 382 w Cefeuszu 325 
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- jeszcze o pryzmacie Bauerfeinda . 
- obrotowa mapa nieba . 

Promieniowanie kosmiczne 
- badania nad p. k. w Łodzi 

Przegląd wydawnictw i recenzje 
- nowe wydanie Obrotowej Mapy Nieba . 
- nowości wydawnicze 
- recenzja książki: Krinov E. L.: "Vestniki Vselennoj" 

Rakiety 
- "Diogenes" . 
- rakietowe obserwacje mgławicy Krab 

Patrz też: Mariner, Ranger, Sztuczne satelity Ziemi. 
Ranger 7 oraz 9 

- kamery telewizyjne pojazdów kosmicznych serii R. 
- kartograficzne opracowanie zdjęć R. 7 
- miejsce spadku R. 9 

295 
348 

116 

229 
59, 329 

25 

322 
146 

256 
222 
183 

Re d ak c j a "Uran i i" 
- posiedzenie Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego U. 361 
- uwaga Redakcji 25, 54, 229, 231 

Słońce 
- aktywność S. w 1964 r. 
- asymetria pólnoc-poludnie w 19 cyklu aktywności S. 
- jeszcze o pryzmacie Bauerfeinda . 
- nowa klasyfikacji rozbłysków chromosferycznych 
- nowy pomiar jasności S. . 
- wiatr słoneczny 
- zawartość ozonu w atmosferze a aktywność S. 
- znaczenie pola magnetycznego w aktywności S. 

Sprostowanie . 
Sztuczne satelity Ziemi 

francuskie obserwacje s. s. Z. 
-geodezyjne s. Z. 

"Interobs I" 
kamera do obserwacji satelity ANNA 

151, 264 
224 
295 

84 
261 

90 
14 
12 
25 

149 
91 
85 
85 

kamery telewizyjne pojazdów kosmicznych serii Ranger 
konferencja międzynarodowa na temat wykorzystania s. s. Z. 
łowca meteorów (Pegaz II) 

256 
220 
258 
150 
286 

meksykańskie obserwacje s. s. Z. 
- nowe ciała niebieskie . 
- precyzyjne nawiązanie wskazań zegarów przy 
- program badań Marinera 4 
-typu ANNA 

Telstar . 
To i OWO 

- "Ernunity"? 
- dowcipne potknięcia na egzaminach 
- kiedy polecimy na Marsa? 
- krater Alhazen 

83, 181, 
użyciu satelity 

81, 285, 306 
85 

123 

16 
121 
231 
186 

- nowe możliwości dokonywania zdjęć stereoskopowych 17 
187 - o podróżach kosmicznych w "Uranii" z r. 1928 

Układ słoneczny 
lcosrnogonia układu planetarnego 
Patrz też: Planety i Wystawy. 

312 
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Wen u s 
- niezwykła plama na W. 
- nowe wyznaczenie promienia W. 
-rotacja W .. 

Wszechświat 
- jak zbadać, czy we W. istnieje antymateria? 

Wystawy 
- materia meteorytowa w naszym układzie słonecznym 

Wywiad 
- z prof. dr Stefanem Piotrowskim 

Ziemia 
- czy uda się naśladować gwiazdy na Z.? . . . 
- rekonstrukcja dziejów układu Ziemia- Księżyc 
- zagadnienia geodezji i fizyki Z. 

Z korespondencji 
Zorza polarna 

- natura z. p. 

SKOROWIDZ AUTOROW 
(Liczby w nawiasach oznaczają strony) 

357 
321 
357 

322 

274 

42 

115 
148 
200 

23, 57 

148 

Barski Lech i Samojlo Janusz - Sprawozdanie z turnusu obserwacyjnego . 
Szkolnego Kółka Astronomicznego ze Szczecinka (360) 

Bielicki Maciej - Bolid nad Polską w dniu 14 stycznia 1965 r. (118) 
BryZski Jan - Walne Zebranię Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej 

(153) 
Brzostkiewicz Stanisław R. - Asymetria pólnoc-poludnie w 19 cyklu 

aktywności Słońca (224) - 20 października 1853 r. zmarł Franciszek 
.,Arago (297) - 26 lutego 1878 r. zmarł Angelo Secchi (55) - Dwume

trowy teleskop w Ondrzejowie (14) - Dzieje selenografii (175) -
19 sierpnia 1822 r. zmarł Jan Delambre (230) - Jasnot\ć Księżyca pod
czas zaćmienia 19 grudnia 1964 r. (262) - Jeszcze jedna pozostalość 
po wybuchu supernowej (261) - Kartograficzne opracowanie zdjęć 
Rangera 7 (222) - Luminescencja powierzchni Księżyca (166) - Mi
krorelief powierzchni Księżyca (288) - Muzeum Kopernika w Rzy
mie (361) - Nagrobek Kopernika w kościele św. Anny w Krakowie 
(155) - Niezwykła plama na Wenus (357) - Nowa jasna gwiazda 
zmienn.a zaćmieniowa typu ~ Lyrae (14) -Nowa klasyfikacja rozbły
sków chromosferycznych (84) - Nowy pomiar jasności Słońca i Księ
życa (261) - Obserwacje kraterów Arzachel i Alfons (294) - Obser
wacje kraterów księżycowych (88) - O dacie urodzin Kopernika 
(52) - Odkrycie księżyców Marsa (230) - Odkrycie piątego satelity 
Jowisza (328) - 15 kwietnia 1793 r. urodził się Wilhelm Struve 
(119) - Portret Kopernika z galerii obrazów we Florencji (54) -
Potępienie Galileusza (19) - Przebieg aktywności Słońca w 1964 r. 
(264) - Radioaktywność powierzchni Księżyca (182J - Rakietowe 
obserwacje mgławicy Krab (146) - Rekonstrukcja dziejów układu 
Ziemia- Księżyc (148) - Rektyfikowane zdjęcie Wielkiej Mgławicy 
Andromedy (262) - Rocznice kopernikańskie według kalendarza gre
goriańskiego (297) - Rotacja Wenus (357) - 16 lipca 1746 r. urodził 
się Giuseppe Piazzi (230) - To i owo: Historia odkrycia komety 
1961 d (328) - Krater Alhazen (186) - "Wieczny" kalendarz księży-
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cowy (343) - Zawartość ozonu w atmosferze a aktywność Słońca 
(14) - Zjazd węgierskich milośników astronomii (150) - Znaczenie 
pola magnetycznego w aktywności Sło1'lca (12) 

Cwirko-Godycki Jerzy - Geologia Księżyca (214) - Kamery telewizyjne 
pojazdów kosmicznych serii Ranger (256) - To i owo: Kiedy pole
cimy na Marsa? (231)- Wstępna interpretacja zdjęć Marsa (309) 

Czernow W. M. -Obserwacje zjawisk halo w ZSRR (85) 
E. G. - Nowości wydawnicze: Prace polskich autorów w zakresie me

teorytyki (59) 
Flin Piotr - Gigantyczna eksplozja w M 82 (356) - Mizar i Alkor ukła

dem siedmiokrotnym (147) 
Gadomski Jan- 14 kwietnia 1629 r. urodził się Christian Huygens (119)

Nowe ciała niebieskie (83, 181, 286) 
Gaweł Antoni - Z korespondencji. - Jeszcze o przyczynach pękania 

meteorytów (57) 
Graczyk Eugeniusz - Obserwacje meteorów (56) 
Grzeslo Tadeusz - Posiedzenie Zarządu Głównego PTMA (229) 
Hanasz Jan- Czy Księżyc ma wpływ na pogodę? (184) 
Hryniewicz Bolesław - Obserwacje wielkiego bolidu nad Polską w dniu 

14 stycznia 1965 r. (289) 
Kazimierowski Janusz - Obserwacja bolidu (55) 
Kępiński Felicjan - Rodzina komet transplutonowych (84) 
Kielczewska E. - Z działalności Oddziału PTMA w Poznaniu (21) 
Krygier Bernard- Recenzja książld= Krinov E. L.: "Vestniki Vselennoj" 

(25) 
Kubiak Marcin - XII Zjazd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego 

(357) 
Kuchowicz Bronisław - Badania nad promieniowaniem kosmicznym 

w Łodzi (116) - Czy można zbudować teleskop neutrinowy? (224) -
Czy uda się naśladować gwiazdy na Ziemi? (115) - Indianie, Chiń
czycy i Supernowa z r. 1054 (117) - Jak zbadać metodami optycz
nymi, czy we Wszechświecie istnieje antymateria? (322) - Natura 
zorzy polarnej (148) - Powstawanie pierwiastków chemicznych 
w gwiazdach (II 2), (III 34), (IV 71), (V 103), (VI 135), (VII 205), (VIII 
247) - Promieniowanie rentgenowskie jądra galaktycznego (115) 

Kuśnie1·z Aleksander - Nowe wydanie Obrotowej Mapy Nieba (229) 
Kwast Tomasz - Jeszcze o pryzmacie Bauerfeinda (295) 
Marks Andrzej - Diogenes (322) - Francuskie obserwacje sztucznych 

satelitów (149) - "Interobs I" (85) - Kamera do obserwacji satelity 
ANNA (85) - Konferencja Astronomiczna TWP w Planetarium ślą
skim 264) - Łowca meteorów (258) - Materia meteorytowa w na
szym Układzie Słonecznym - Wystawa w Planetmium śląskim 
(274) - Meksykańskie obserwacje sztucznych satelitów (150) Nowości 
wydawnicze (329) - Precyzyjne nawiązanie wskazań zegarów przy 
użyciu satelity Telstar (123) - Program badań Marinera 4 (81) -
73 mikrometeory (322) - To i owo: Nowe możliwości dokonywania 
zdjęć stereoskopowych (17) - Wyniki badań Mariner<. 4 (306) 

Mergentaler Jan - Aktywność Słońca w r. 1964 (151) 
Mucha Tadeusz - Obserwacja bolidu (56) 
Netvelski Lucjan - Z działalności Oddziału PTMA w Warszawie (58) 
Pachelski W. - Konferencja międzynarodowa na temat wykorzystania 

optycznych obserwacji sztucznych satelitów Ziemi (220) 
Pokrzywnicki Jerzy --' Niezwykła komieta. (Kometa Humasona, 1961 e) 

(286) - Przelot wielkiego bolidu nad Polską (90) 
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Rakowiecki Tadeusz - O Koperniku (194) 
Redakcja "Uranii" - Errata (140) - Uwaga Redakcji (25, 54, 229) 
Ruciński Sławomir - Fotoelektryczne obserwacje 62 Lyr· (19) - Obser-

wacje Nowej Herkulesa 1963 roku (152) - Odkrycie emisji podczer
wonej wokół kilku gwiazd (146) 

Rudnicki Konrad - Dr Tadeusz Rakowiecki, 1978-1965 (226) - Mikro
kosmos - Makrokosmos - Megakosmos (48) - O astrologii - ina
czej niż zazwyczaj (141) - Sprostowanie (25) - To 1 owo: Dowcipne 
potknięcia na egzaminach (121) 

Salabun Józef - Obrotowa mapa nieba (348) - Uzupełnienie do artykułu 
mgra A. Marksa (279) 

Samojło Janusz - Gwiazda zmienna BV 382 w Cefeuszu (325) - Milo
śnicy astronomii w Pakistanie (324)- Nowa gwiazda zmienna (261)
Nowa zmienna (287) - Obserwacje bolidu (56) - ~ 1280 (287) - Su
pernowa w NGC 3938 (260) 

Samojło Janusz i Barski Lech - Sprawozdanie z turnusu obserwacyjnego 
Szkolnego Kółka Astronomicznego ze Szczecinka (360) 

Sitarski Grzego?"Z - Kalendarzyk astronomiczny (26, 59, 91, 123, 156, 188, 
234, 267, 298, 330, 362) . 

Skibiński Stanisław - Spadki meteorytów w powiecie chełmskim według 
relacji naocznych świadków (20) 

Słowik Andrzej - Kurs obserwacyjny w Opolu (266) - Narada Komisji 
Naukowej PTMA (228) -Nowa siedziba Centrali Telegramów Astro
nomicznych (150) - Nowe katalogi galaktyk (52) - Obserwatorium 
i Planetarium w Gdyni (265) - Zebranie Zarządu Głównego PTMA 
(22, 186) - Z życia Oddziałów PTMA (22) 

Szymański Waclaw - Z korespondencji. (Paradoks "stosunku mas") (23) 
Ułanowicz Jerzy- J. F. Encke 23 IX 1791-26 VIII 1865) (266) - 16 kwiet

nia 1783 r. zmarł Christian Mayer (120) - Tytus Liwiusz Boratyni 
(Burattini) (327) - Zdjęcia Księżyca w świetle podc~rwonym (321) 

Weber Leonard - Kalendarz wieczny (gregoriański) (317) 
Wieczorek Jerzy - Obserwacja bolidu (55) 
W?"óblewski Andrzej -Nowe kratery meteorytowe w Kanadzie (51) 
Zajdler Ludwik - Jubileusz Dr Lucjana Orkisza (114) - Mariner 4 

(285) - Miejsce spadku Rangera 9 (183) - Rocznice w roku 1965 
(326) - Sekunda i jej wzorzec (8) - To i owo: "Emunity"? (16) -
O podróżach kosmicznych w "Uranii" z r. 1928 (187) - W jakiej ko
lejności Galileusz odkrył księżyce Jowisza? (17) - W sprawie Chri
stiana Mayera (231) 

Zarząd Główny PTMA - Adresy Oddziałów PTMA (32, 64, 96, 128, 160, 
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Dnia 17 listopada 1964 r., 
a więc tuż przed oddaniem 
niniejszego zeszytu do dru
ku, odbylo się w Warszawie 
wspólne posiedzenie Prezy
dium PTMA, Rady Redak
cyjnej oraz Komitetu Re
dakcyjnego "Uranii", o któ
rych powolaniu informuje
my w Kronice Towarzystwa. 

Zasadniczym tematem 
obrad bylo ustalenie profilu 
naszego pisma. Fostanowio
no zachować dotychczasowy 
uklad z artykułami poważ
nteJszymi pióra naszych 
najwybitniejszych naukow
ców, zainicjować nowe serie 
artykulów o charakterze 
dydaktycznym, aby "Ura
nia" stanowić mogla pomoc 
naukową dla nauczycieli 
i uczniów szkól średnich, 
uatrakcyjnić pismo przez 
podawanie informacjiodzia
lalności naszych obserwato
riów uniwersyteckich, o zja
zdach, sympozjach, tak kra
jowych jak i międzynaro
dowych. W szczególności 
postanowiono, aby treść 
bardziej niż dotąd przysto
sowywać do poziomu prze
ciętnego czytelnika - milo
śnika astronomii. 

Zalecono również nawią
zać bliższy kontakt z Czy
telnikami przez wprowa
dzenie dzialu "Pytania i od
powiedzi", publikowanie 
niektórych systematycznych 
obserwacji milośników, 
udzielanie porad o budowie 
instrumentów astronomicz
nych. 

Serdeczne życzenia Swiqteczne i Noworoczne 
zasyła · Czytelnikom i Prenumeratorom 

Redakcja "Uranii" 
Zarząd Główny PT MA 

~~~~~~~~~~~··~·~~~~·~~~~~~~~··~·~ 
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BRONISŁAW KUCHOWICZ - War s z a w a 

POWSTAWANIE PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH 
W GWIAZDACH (II) 

POWSTAWANIE PIERWIASTKOW LEKKICH 1) 

U mówmy się na wstępie, że pierwiastkami lekkimi nazywać 
będziemy w tym artykule pierwszych trzydzieści pierwiast

ków z tablicy Mendelejewa (a więc aż do cynku). Jest to wy
różnienie uwarunkowane jedynie specyfiką powstawania tych 
piarwiastków w gwiazdach. Mechanizm powstawania tych 
pierwiastków opiera się bowiem na innych typach reakcji ją
drowych, niż mechanizm wytwarzania dalszych pierwiastków, 
który opiszemy w trzeciej części naszego przeglądu. 

W poprzednim numerze "Uranii" opisałem początek cyklu 
przemian jądrowych we wnętrzu gwiazdy: spalanie wodoru. 
W wyniku tego procesu kosztem spalanego (w sposób jądrowy, 
nie chemiczny!) wodoru wytwarza się hel - izotop jego 4He. 
Co się dzieje z tym helem? 

Spalanie helu w reakcji Salpetera. Pierwsza faza ewolucji 
gwiezdnej : spalanie wodoru - trwa dość długo w gwieździe, 
która początkowo zawierała czysty wodór. Jest to najwolniej
szy ze znanych obecnie procesów w gwiazdach. Czas trwania 
tego procesu - rzędu 109 lat, odpowiada w przybliżeniu wie
kowi naszej Galaktyki. Proces ten odbywa się najintensywniej 
we wnętrzu gwiazdy, tam też najszybciej maleje zawartość 
wodoru. Kiedy nastąpi tam całkowita przemiana wodoru w hel, 
dochodzi do kontrakcji grawitacyjnej rdzenia helowego, o ile 
masa gwiazdy większa jest niż półtorej masy słonecznej. Teraz 
w rdzeniu helowym gęstość może dojść do wartości 105 g/cm3, 
temperatura zaś - do 108 stopni. Zaczynają się reakcje po
między ją:drami helu - helionami (zwanymi niekiedy też czą
stkami alfa). 

Najprościej byłoby założyć, że w reakcji pomiędzy dwoma 
jądrami helu powstaje jądro b.erylu: 

4He + 4He ~ SB e+ 'Y 

przy czym ewentualny nadmiar energii zostaje wypromienio
wany w postaci kwantu gamma. Tymczasem podczas badań nad 

1) W celu ułatwienia czytania interesującego, choć nieco trudnego arty
kułu o powstawaniu pierwiastków, w najbliższym numerze "Uranii" po
damy zestawienie i objaśnienie ważniejszych pojęć z fizyki jądrowej, ja
kimi operuje Autor. (Red.) 
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rozpowszechnieniem pierwiastków chemicznych okazało się, że 
izotop berylu 8Be nie występuje w przyrodzie, co wskazywa
loby na jego nietrwałość. Okazało się, że izotop ten można 
w powyższej reakcji wytworzyć na skalę laboratoryjną, jest 
on jednak nadzwyczaj nietrwały i niemal natychmiast po wy
tworzeniu rozpada s· na dwa heliony, wydzielając energię 
94 keV. W 1952 r. S ' l p e t er zwrócił uwagę na to, że w gę-
stym rdzeniu helow gwiazd, przy podanych już wyżej war-
tościach gęstości i eratury, zachodzić będzie tyle zderzeń 
pomiędzy jądrami he "ż powstanie pewna dość niewielka 
liczba jąder berylu-S. Można powiedzieć o wytworzeniu pew
nego stanu równowagi pomiędzy tworzeniem i rozpadem tego 
izotopu. W tym stanie stosunek jąder 8Be do 4He będzie jak 
l do 109. Z doświadczeń fizycznych, przeprowadzanych w la
boratoriach jądrowych wiemy znów, że jądra atomowe ~ w sta
nie wychwytywać jądra helu, wysyłając przy tym nadmiar 
przyniesionej przez nie energii jako kwant gamma. Zdaniem 
Salpetera takie właśnie będzie też zachowanie się jąder be
rylu-S, które w ciągu swego krótkiego istnienia, zderzywszy 
się z jądrem helu, wytworzą jądro węgla-12: 

8Be + 4He ----. 12C* +l 
Wytworrzone w tym procesie jądro węgla znajduje się w stl'l

nie wzbudzonym o energii 7,65~ MeV, z którego przechodzi de. 
stanu podstawowego emitując kwant gamma. Sk 'towo cały 
ten proces można zapisać: 

34 He;: J2C* ----. 12C 

Grupie uczonych z Kalifornij
skiego Instytutu Technologicz
nego udało się sprawdzić w dość 
skomplikowany sposób w labo
ratorium jądrowym, że proces 
tego rodzaju nie jest tylko wy
mysłem teoretycznym, lecz ma 
realne podstawy doświadczalne. 
Proces ten, z uwzględnieniem 
powstawania niektórych dal
szych jąder w reakcjach z ją
drami helu, przedstawiony jest 
schematycznie na rys. l. 

Rys. l. Spalanie helu: powstawa
nie pierwiastków aż do neonu 

o .o o 
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W oparciu o obserwacje astrofizyczne udało się ustalić, że 
procesy przedstawione tutaj zachodzą we wnętrzach czerwonych 
olbrzymów. Ze względu na to, że w powyższej reakcji termo
jądrowej jedynie 0,070/o masy ulega przemianie w energię, czer
wonemu olbrzymowi brak jest stabilności wewnętrznej po roz
poczęciu spalania helu. Głównym źródłem energetycznym gwia
zdy w tej fazie pozostaje nadal spalanie wodoru, które teraz 
przebiega już tylko w powłoce, otaczającej rdzeń helowy. Czas 
przebiegu procesu spalania helu w podanych warunkach jest 
rzędu 106-107 (według niektórych dochodzi do lOB lat). Niektóre 
gwiazdy mogą stać się niestabilnymi już w tej fazie. Odbywają 
się wtedy ich wybuchy, podczas których w przestrzeń między
gwiezdną wyrzucony zostanie niespalony wodór i hel, jak rów
nież nieco powstalego węgla (może to tłumaczy znaczną zawar
tość tego ostatniego w pyle międzygwiezdnym). 

Spalanie helu nie kończy się oczywiście na wytworzeniu wę
gla. Nie jest tutaj tak jak w przypadku spalania wodoru w rdze
niu, kiedy dopiero po spaleniu wodoru rozpoczyna się w nim 
spalanie helu. Nie czekamy aż do wytworzenia rdzenia węglo
wego. Możliwe jest przyłączenie jąder helu do wytworzonych 
jąder węgla - powstają wtedy jądra tlenu, neonu i magnezu. 
Ze względu na to, że w nauce o promieniotwórczości przywy
kliśmy nazywać jądra helu cząstkami alfa, reakcje przyłączania 
jąder helu do jąder węgla i dalszych noszą nazwę procesu alfa. 

Proces alfa. Podczas spalania helu w procesie Salpetera rośnie 
nieco temperatura rdzenia od lOB do 2 ·lOB stopni. Wraz z po
w~waniem 12C coraz większą rolę odgrywają reakcje: 

12c + 4He ~ 16Q +r 
16Q + 4He ~ 2oN e + r 

20Ne+4He ~ 24Mg+y 

Można sądzić, że proces alfa kończy się na neonie-20 z uwagi 
na wyczerpanie helu w rdzeniu, a 24Mg powstanie jedynie w zni
komej ilości. Znając z doświadczeń laboratoryjnych wydajności 
przedstawionych wyżej reakcji jądrowych można stwierdzić, że 
w procesie spalania helu powinny powstać równe ilości 12C, 160 
i 20Ne- z dokładnością do czynnika rzędu 10. Zgadza się to ja
kościowo z otrzymanym z obserwacji stosunkiem rozpowszech-
nienia: 

12C : 16Q : 20N e = l : 6 : 2 

Kiedy we wnętrzu gwiazdy hel zostanie całkowicie wyczer
pany, jądro gwiazdy zaczyna się znów kurczyć i wyzwala się 
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jego energia grawitacyjna, dzięki czemu temperatura dochodzi 
do 109 stopni. Mogą teraz wystąpić nowe typy reakcji: 

l) Zaczynają występować reakcje łączenia się dwu jąder wę
gla, przy czym możliwe są różne produkty tych reakcji: 

1

2aNa+lH 
23Mg+n 

12c+12C-+ 2oMe+4He 
BBe+l6Q 
160+2 4He 

Widać, że powstają inne izotopy pierwiastków już wytworzo
nych, ponadto produktem reakcji są protony, neutrony, cząstki 
alfa - niektóre o wysokich energiach. Cząstki te są teraz w sta
nie wywoływać dalsze reakcje, prowadzące do powstawania no
wych izotopów. Obok przedstawionych już reakcji pomiędzy 
dwoma jądrami węgla możliwe są podobne reakcje pomiędzy 
dwoma jądrami tlenu 160, pomiędzy jądrami neonu i wreszcie 
pomiędzy dwoma różnymi jądrami z pomiędzy tych wymienio
nych, np. 

{ 

24Mg+4He 
12c + 1ao -+ 26M g+ 2D 

27Si+n 
2) Zwróćmy uwagę na to, że energia kwantów gamma, po

wstających w reakcjach typu (alfa, gamma), które J:'rzedstawi
liśmy na początku tego ustępu, jest rzędu nieraz paru MeV i są 
one w stąnie nieraz wybić nukleony czy grupy nukleonów z J.l'óż
nych jąder. Mogą one wybić nawet cząstkę alfa. Energia wiąza
nia cząstki alfa w kolejnych jąd'rach, powstających podczas 
spalania helu, wynosi: 7,37 MeV (w 12C), 7,15 MeV (w 160) 
i 4,75 MeV (w 20Me). Widać stąd, że najważniejsza jest reakcja 
(gamma, alfa) z jądrem 20Ne, gdyż z niego najłatwiej będzie wy
bić cząstkę alfa: 

20Ne+y-+ 1b+4He. 

Cząstki alfa, powstające w wyniku tej reakcji i podobnych, 
mają dość dużą energię, rzędu paru megaelektronowoltów. Jest 
to dość istotne dla dalszego procesu nukleosyntezy pierwiastków. 
Spalanie helu kończyło się na wytworzeniu 24Mg nie tylko z po
wodu wypalenia helu, ale i dlatego, że jądra jego nie miały do
statecznej energii kinetycznej przy temperaturze rdzenia helo
wego, by przeniknąć do jądra 24Mg ze znacznym prawdopodo
bieństwem, pokonując coraz silniej rosnącą dla coraz cięższych 
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pierwiastków baterię kulombowską. Cząstkom aHa, wytwarza
nym w reakcjach (gamma, alfa), wystarczać będzie energii na 
to, by mogły wnikać do wnętrza dalszych jąder i tworzyć coraz 
to cięższe izotopy w reakcjach (alfa, gamma): 

24Mg + 4He -+ 28Si + 1 
28Si + 4He-+ 328 +l 
32S+4He-+ 36A +l 
36A +4He-+ 4oca +l 

Na tym kończy się powstawanie trwałych jąder w procesie 
alfa. Przyłączenie kolejnej cząstki alfa daje nietrwałe jądro 
tytanu-44: 

4°Ca + 4He -+ 44Ti +Y, 

które podlega przemianie promieniotwórczej - wychwytuje 
elektron, zamieniając się w jądro skandu 44Sc z czasem poło
wicznego zaniku około 1000 lat. To zaś jądro jest jądrem B+-pro
mieniotwórczym o czasie połowicznego zaniku 3,9 godziny i roz
padając się daje inny izotop wapnia: 44Ca. Wreszcie w wyniku 
wychwytu jądra helu przez 44Ca powstaje trwały izotop tytanu: 

44Ca + 4He -+ 48Ti +Y 

W wyniku obliczeń teoretycznych okazuje się, że prawdopodo
bieństwo powstania kolejnych jąder poprzez wychwyt jądra 
helu maleje ze wzrostem ich liczb atomowych (gdyż rośnie 
wtedy bariera potencjału, którą przebyć musi cząstka alfa). Od
powiada to jak najbardziej zaobserwowanemu rozpowszechnie
niu tych jąder w przyrodzie, które zestawiamy w tabliczce po
niżej. 

TABLICA l 

Rozpowszechnienie jąder, powstałych w procesie alfa 

Jądro 
l 

Względne 
rozpowszechnienie 

20Ne 8,4 
24Mg 0,78 
28Si 1,00 
32S 0,39 
36A 0,14 
40Ca 0,052 
44Ca 0,011 
48Ti 0,0019 
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Reakcje (gamma, alfa), dające wysokoenergetyczne cząstki 
alfa, które z kolei wytwarzają wymienione w tablicy jądra, są 
bardziej prawdopodobne niż reakcje typu (gamma, p) i (gamma, 
n). Oznacza to, że z jąder i:wtopów, powstałych w wyniku spa
lania helu, łatwiej jest wyrzucić cząstkę alfa, niż proton, czy 
neutron. Podałem już energie wiązania cząstek alfa w różnych 
jądrach. Dla przykładu podam jeszcze energię wiązania protonu 
i neutronu w jądrach 12C i 160, które wynoszą odpowiednio 
12 i 19 MeV. Są więc one znacznie większe, niż energie wiązania 
cząstek alfa. Stąd też wynika, że ciąg reakcji, w których po
wstają kolejne jądra alfowe *) stanowi zespół najbardziej praw
dopodobnych reakcji i powstające w nim jądra są najbardziej 
rozpowszechnione. Tak też jest w rzeczywistości: rozpowszech
nienie tych jąder jest wielokrotnie większe, niż rozpowszechnie
nie jąder z nimi sąsiadujących, które powstają w innych re
akcjach jądrowych. W oparciu o dane, zestawione przez S u e s s a 
i U re y a [Reviews of Modern Physics t. 28, str. 53 (1956)] przy
taczam w tablicy 2 rozpowszechnienie izotopów trwałych dla 
pierwiastków od neonu do siarki. W drugiej kolumnie zamiast 
wartości rozpowszechnienia N podany jest logarytm dziesiętny 
tej liczby. Dzięki temu unikamy zbyt wielu zer po przecinku 
w zapisie. 

TABLICA 2 

Rozpowszechnienie izotopów trwałych dla pierwiastków o Z od 10 do 16 

Izotop l log N l Izotop l log N 

20Ne 8,66 28Si 7,46 
21Ne 6,18 29Si 6,17 
22Ne 7,69 30Si 5,99 
23Na 6,30 31p 5,40 
24Mg 7,30 32S 7,33 
25M g 6,40 33S 5,22 
26M g 6,44 34S 5,97 
27Al 6,22 as s 3,49 

Zawartość jąder 20N e, 24Mg, 28Si i 32S jest szczególnie duża 
w porównaniu z sąsiednimi- różnica w rozpowszechnieniu do
chodzi do jednego czy dwu rzędów wielkości. To samo zjawisko 

*) Jądrami alfowymi nazywamy takie jądra, które można sobie wy
obrazić jako zbudowane z pewnej liczby cząstek alfa, tzn. zawierające 
parzystą liczbę protonów, równą liczbie neutronów. 
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zachodzi i dalej, dla izotopów argonu, wapnia i tytanu. Wydaje 
się więc, że proces alfa dobrze tłumaczy względne rozpowszech
nienie tych właśnie pierwiastków i ich izotopów. 

N a zakończenie warto dodać, że proces alfa według oszacowań 
trwa od 100 do 10 tysięcy lat. Odkrycie gwiazd, składających 
się głównie z magnezu i wapnia, stanowi silny dowód na prze
bieg tego procesu w gwiazdach. Gwiazdą taką, w której widmie 
wykryto tylko linie magnezu i wapnia, jest biały karzeł Ross 640. 

LUDWIK ZAJDLER- Warszawa 

SEKUNDA I JEJ WZORZEC 

wostatnich czasach prasa krajowa i zagraniczna podały wia-
domość, że najwyższa instancja międzynarodowa 1) w dzie

dzinie miar - Międzynarodowy Komitet Miar - ostatecznie 
zerwała z dotychczasową astronomiczną definicją jednostki 
miary czasu, sekundą i wprowadziła nową "sekundę", związaną 
ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi na Ziemi, ściślej -
określoną drganiami wewnątrz atomu. Podano nawet liczbę: 
jedna sekunda odpowiada 9 192 631 770 okresom drgań atomu 
cezu. 

Liczbę podano wprawdzie poprawnie, całość informacji jest 
jednak błędna, a przynajmniej nieścisła. 

Zaczęło się przed czterdziestu laty, kiedy rozwijająca się ra
diotechnika stworzyła nowe wymagania w dziedzinie pomiarów 
czasu i częstotliwości. Potrzeba posługiwania się dokładnymi 
wzorcami częstotliwości doprowadziła do ściślejszej współpracy 
elektroników z astronomami, w wyniku której udowodniono, 
że Ziemia obraca się dokoła swej osi nierównomiernie, a zatem 
ustanowiona na tej drodze astronomiczna skala czasu jest nie
dokładna. Przypomina podziałkę liniową, na której poszcze
gólne kreski naniesiono w nierównych odstępach. 
Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej odbyło się sze

reg konferencji areopagu astronomów i metroologów, na któ
rych uściśniono astronomiczną definicję sekundy. Według sta
rej definicji sekundę stanowiła 1/86400 część średniej doby sło
necznej. Niedostatek tej definicji ma źródło w tym, że średnia 
doba nie jest wielkością niezmienną, a wahania jej długo-

1) Międzynarodowy Komitet Miar jest organem kontrolującym dzialal
ność MiędZynarodowego Biura Miar w Paryżu. Podlega autorytetowi Ge
neralnej Konferencji Miar, zwoływanej co 5 lat, składającej się z przed
stawicieli wszystkich państw. 
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ści rzędu tysięcznych części sekundy nie są dokładnie po
znane. Nowa definicja określa sekundę jako ułamek równy 
1/31556925,9747 części roku zwrotnikowego 2), którego długość 
wprawdzie też nie jest niezmienna, ale przebieg zmienności jest 
bardzo dokładnie znany i umożliwia stworzenie skali czasu (na
zywanego czasem efemeryd) równomiernej z bardzo dużą do
kładnością. Sekunda jest w ten sposób określona z dokładno
ścią jednej bilionowej, czyli I0-12• 

Definicja w tej postaci została przyjęta podczas obrad Dzie
siątej Generalnej Konferencji Miar w październiku 1954 roku 
w Paryżu. Konferencja poleciła stale działającemu Międzyna
rodowemu Komitetowi Miar wprowadzenie tej uchwały w życie 
po uzgodnieniu tekstu z Międzynarodową Unią Astrono
miczną 3). 

Od tej pory minęło dziesięć lat. 
Wszystko, co podałem wyżej, stanowi streszczenie mego ar

tykułu pt. "Jednostka czasu i jej wzorzec" w nr nr 6 i 7 Uranii 
z r. 1957. Artykuł ten zakończony był słowami: "Niewątpliwie 
sprawa ta będzie jeszcze raz poddana rewizji i prawdopodobnie 
będzie tematem dyskusji na następnej Konferencji Miar 
w roku 1960". 

Tak też i stało się. Już w czasie obrad Dziesiątej Konfe
rencji przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Miar Prof. 
A. D a n j o n przestrzegał przed nieostrożnym posługiwaniem 
się "dowolnymi jednostkami czasu lepiej lub gorzej zdefinio
wanymi", mają na myśli tzw. zegary atomowe, a ściślej ato
mowe lub molekularne wzorce częstotliwości. Są to urządze
nia nadające sygnały wzorcowej częstotliwości o bardzo dużej 
stabilności, doskonale nadające się do kontrolowania zegarów 
kwarcowych (słowo kontrolować używam tu nie w znaczeniu 
"sprawdzać", lecz - "sterować"), których "kontrolowany" chód 
zapewnialby dokładność I0-12, a nawet I0-13• Stabilność teore
tyczna tych wzorców jest znacznie wyższa niż ruchu wirowego 
Ziemi i być może - wyższa niż okresu obiegu naszej planety 
dokoła Słońca, ale na to, aby jakiś wzorzec fizyczny mógł być 
uznany za wzorzec czasu, nie wystarczy udowodnić, że jest on 
niezmienny, należy także (i to nawet przede wszystkim) ustalić 
jego wielkość w stosunku do przyjętej definicją jednostki czasu. 
Otóż mimo trwających od kilkunastu lat pomiarów nie usta-

2) Chodzi tu o rok 1900,·0 tzn. rok, którego środek przypada na początku 
roku 1900. 

3) Opracowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną definicja 
z r. 1952 zawierala "lapsus" (szc:rególy omówiono w Nr 7 Uranii z r. 1957). 
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lono dotąd stosunku okresu drgań podstawowych żadnego 
z czynnych wzorców atomowych do jednostki czasu wchodzącej 
w skład międzynarodowego układu jednostek - sekundy. Nie 
udowodniono zresztą na drodze doświadczalnej, by stabilność 
którego z tych wzorców była lepsza niż 10-11• 

Podana na wstępie niniejszego artykułu liczba 9 192 631 770 
stanowi jedynie przybliżenie nieznanej relacji z dokładnością 
do ±20. Dotyczy to zegara sezowego. Są jeszcze wzorce amo
niakalne, rubinowe, sodowe, talowe, tlenowe i wodorowe, któ
rych podstawowe częstotliwości (częstotliwości drgań cząsteczki 
lub atomu) są jeszcze gorzej określone, choć stabilność niektó
rych wydaje się być wyższą niż cezowego. Istnieje poza tym 
jeszcze możliwość zastosowania niedawno wynalezionego la
sera, który rokuje nadzieję stabilności rzędu 10-14• Ale na to 
musimy jeszcze poczekać. 

Co prawda - "nigdzie nie jest powiedziane", że jednostka 
czasu musi być koniecznie wzorowana na zjawiskach astrono
micznych. Ze z tradycją łatwo zerwać - przykładem metr: do 
niedawna wzorowany na rozmiarach Ziemi; nową definicję, 
określającą metr jako wielokrotność określonej fali świetlnej, 
przyjęto bez żadnego sprzeciwu. Możnaby więc również usta
lić raz na zawsze, że jednostką czasu jest "sekunda" (możnaby 
nawet zmienić jej nazwę) odmierzana przez zegar kwarcowy 
"kontrolowany" cezowym wzorcem częstotliwości. W ów czas 
"sekundą" byłaby nie jakaś część roku zwrotnikowego lub doby, 
lecz odstęp czasu odpowiadający 9 192 631 770 okresom drgań 
atomu cezu. Liczba ta byłaby stalą arbitralną, nie podlegającą 
w przyszłości zmianie. Wszystkie jednostki pochodne musia
łyby być do niej dostosowane. Gdyby w przyszłości okazało 
się, że sekundzie "astronomicznej", czyli sekundzie czasu efe
meryd, odpowiada inna, poprawniejsza liczba okresów drgań 
atomu cezu, musielibyśmy przyjmować, że długości roku 
zwrotnikowego odpowiada nie 31 556 925,9747 sekund, lecz tyle, 
ile wypadnie z przeliczenia według nowej relacji. Różnica może 
wynieść, jeżeli relację poprawimy o 20 - aż 0,063 sekundy! 
Wymagałoby to adaptowania wszystkich tablic w rocznikach 

astronomicznych (efemeryd) oraz opracowania różnych tablic 
pomocniczych dla powiązania dawnych obliczeń z nowymi, 
zmiany niektórych "stałych astronomicznych", słowem - wpro
wadzenia chaosu w i tak skomplikowanych obliczeniach astro
nomicznych. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że astro
nomowie nie zastosowaliby się do "atomowej" jednostki czasu. 
Powstałaby więc sytuacja, że astronomowie i technicy posłu-
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giwaliby się odrębnymi jednostkami czasu, przed czym właśnie 
przestrzegał A. Danjon w 1954 roku. 

W czasie obrad Jedenastej Generalnej Konferencji Miar 
w r. 1960 przyjęto dwie rezolucje. W jednej (Rezolucja 9) po
twierdzono rezolucję z r. 1954, definiującą jednostkę czasu 
jako podaną już część roku zwrotnikowego. Rezolucja ta defi
niuje jednostkę czasu (l'unite de temps), podczas gdy w na
stępnej rezolucji (Rezolucja 10) jest mowa o wzorcu miary lub 
odstępów czasu (etalon d'intervalle de temps) w następującym 
sformułowaniu: 

"Jedenasta Generalna Konferencja Miar, doceniając wyniki 
doświadczalne uzyskane przez właściwe laboratoria metrolo
giczne w ciągu ostatnich lat, dowodząc, że wzorzec miary czasu, 
oparty na przejściu między dwoma poziomami energii atomu 
lub cząsteczki, może być zrealizowany i odtwarzany z bardzo 
dużą dokładnością, biorąc pod uwagę, że taki wzorzec atomowy 
miary czasu jest nieodzowny dla potrzeb wyższej metrologii; 
wzywa wyspecjalizowane w tej dziedzinie .krajowe i międzyna
rodowe laboratoria metrologiczne do jak najaktywniejszego pro
wadzenia swoich studiów; wzywa Międzynarodowy Komitet 
Miar do niezwłocznego przystąpienia do współpracy z zainte
resowanymi organami międzynarodowymi i do koordynowania 
tych prac w celu umożliwienia Dwunastej Generalnej Konfe
rencji Miar powzięcia rezolucji w tej sprawie". 

Do realizacji tej uchwały przystąpiono natychmiast. Już od 
l stycznia 1961 roku Międzynarodowe Biuro Czasu (organ pod
legający Międzynarodowej Unii Astronomicznej) publikuje wy
znaczone na drodze astronomicznej poprawki 9 zegarów "ato
mowych" czołowych laboratoriów świata. Prace mają na celu 
ustalenie dokładnego związku między skalą czasu atomowego 
i efemerydalnego, zgodnie z obowiązującą definicją sekundy. 
Badania wykazują, że skala "atomowa" jest przybliżeniem skali 
czasu efemeryd z dokładnością ± 0,8 · I0-10, a więc jeszcze nie
dostateczną, by "sekunda atomowa" reprezentowała "sekundę 
astronomiczną". Zważmy, że sekundę astronomiczną definiuje 
12 cyfr znaczących, czyli dokładność jej charakteryzuje I0-12• 

W tej sytuacji można mówić jedynie, że "czas odmierzany 
w jednostkach odpowiadających 9 192 631 770 okresom drgań 
wzorca cezowego" jest przybliżeniem czasu efemeryd z ograni
czoną, zaledwie wystarczającą dla dzisiejszych potrzeb dokład
nością. 

To też Dwunasta Generalna Konferencja Miar podczas swych 
obrad w październiku 1964 roku nie mogła zmienić poprzed-
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nich uchwal i zaleceń w kierunku odstąpienia od astronomicz
nej sekundy, co stwievdziła w Rezolucji Nr 5: 

"Dwunasta Generalna Konferencja Miar, biorąc pod uwagę, 
że Jedenasta Konferencja Miar stwierdziła w Rezolucji 10 pilną 
potrzebę atomowego lub molekularnego wzorca miary czasu 
dla celów wyższej metrologii, 

że mimo wyników otrzymanych przy stosowaniu ce:zJowych 
atomowych wzorców częstotliwości, nie nadszedł jeszcze czas, 
aby Generalna Konferencja przyjęła nową definicję jednej 
z podstawowych jednostek Międzynarodowego Układu Jedno
stek, sekundy, a to wobec przewidywanych w wyniku prowa
dzonych badań nowych i poważnych osiągnięć, 

biorąc również pod uwagę, że nie należy dłużej odkładać 
ustanowienia podstaw dla pomiarów fizycznych czasu za po
mocą atomowych lub molekularnych wzorców częstotliwości, 

uprawnia Międzynarodowy Komitet Miar do uznania atomo
wych lub molekularnych wzorców częstotliwości na okres 
przejściowy, 

wzywa Organizacje i Laboratoria specjalistyczne w tej dzie
. dzinie do kontynuowania odpowiednich badań w celu opraco
wania nowej definicji sekundy". 

Wbrew temu, co podała prasa codzienna, Dwunasta Gene
ralna Konferencja Miar nie tylko, że nie odstąpiła od astrono
micznej sekundy, ale daleko ostrożniej niż Konferencja z r. 1960 
odniosła się do wzorów atomowych: zezwala na uznanie ich 
jedynie na okres przejściowy (w redakcji oficjalnej francuskiej: 
temporairement). 

Tak więc - astronomowie pozostają w dalszym ciągu odpo
wiedzialni za sprawę dokładnego czasu na naszej planecie. 

KRONIKA 

Znaczenie pola magnetycznego w aktywności Słońca 

Bardzo ważną rolę w procesach zachodzących na Slońcu odgrywa pole 
magnetyczne i dziś wielu badaczy przypuszcza, że ono wlaśnie jest po
wodem wszystkich przejawów aktywności słonecznej. Tak więc z polem 
magnetycznym Słońca związane są takie zjawiska jak: plamy słoneczne, 
pochodnie, rozbłyski chromosferyczne, protuberancje, struktura koro
ny itd. 

Wiemy, że pole magnetyczne bardzo silnie wpływa na ruch plazmy 
(gaz bardzo silnie zjonizowany), z której w istocie zbudowane jest cale 
Słońce. Bowiem właściwości plazmy są inne aniżeli właściwości normal
nego gazu, w którym atomy mają pełną ilość elektronów i tym samym 
są elektrycznie obojętne. W plaźmie część lub wszystkie elektrony są od 
jąder atomowych oderwane i swobodnie poruszają się między nimi jako 
ujemnie naładowane cząsteczki, gdy tymczasem pozostalości atomu, tak 
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zwane jony, mają dodatni ładunek elektryczny. Plazma jest więc dobrym 
przewodnikiem elektryczności i ma jeszcze szereg innych właściwości, 
czym różni się od elektrycznie obojętnego gazu. Na przykład ruch obo
jętnego elektrycznie gazu nie jest wywierany przez pole magnetyczne, 
ponieważ elektrycznie obojętne atomy mogą samodzielnie poruszać się 
w natężeniu magnetycznym. Natomiast plazma może poruszać się tylko 
w kierunku sil liniowych pola magnetycznego. Tak więc ruch plazmy 
ma pewne 'powiązania z ruchem pola magnetycznego i o ile porusza się 
natężenie magnetyczne, to unosi z sobą plazmę i odwrotnie. Wzajemne 
stosunki między ruchami plazmy a zmianami zachodzącymi w polu ma
gnetycznym są bardzo skomplikowane, a zagadnieniami tymi zajmuje się 
hydromagnetyka. 

Na Słońcu istnieją silne miejscowe czyli lokalne pola magnetyczne, 
których intensywność dochodzi do kilku tysięcy erstedów. Te lokalne 
pola magnetyczne znajdują się w chłodniejszych obszarach fotosfery, któ
rymi są plamy słoneczne. Flamy i pozostale zjawiska aktywności Słońca 
przejawiają okresowe zmiany, z których największe znaczenie mają dwa 
okresy: 11-letni i 80-letni. Najważniejszym przejawem H-letniego cyklu 
aktywności słonecznej jest zmiana ilości powstających plam. Przy czym 
na początku 11-letniego cyklu plamy powstają w większej odległości od 
równika, a przy jego końcu w pobliżu równika (prawidłowość tę nazy
wamy prawem S p o re r a). Najważniejszym zaś przejawem 80-letniego 
okresu jest zmiana przeciętnej powierzchni grup plam i zmiana średniego 
okresu ich życia. Przy tym grupy plam o jednakowej powierzchni mają 
w minimum 80-letniego okresu większą intensywność pola magnetycz
nego, aniżeli w okresie jego maksimum. Wniosek z tego wypływa taki, 
że jeżeli same plamy powstają w następstwie istnienia lokalnego pola 
magnetycznego, to powodów okresowości plam szukać również należy 
w prawach rządzących tym polem magnetycznym. 

Za właściwą przyczynę powstawania plam słonecznych uważa się wiry 
magnetyczne, których wynurzenie z głębszych warstw Słońca do foto
sfery powoduje powstawanie jej chłodniejszych obszarów, czyli plam. 
Te podfotosferyczne wiry magnetyczne muszą być pod wpływem dwóch 
różnych procesów, z których jeden tak się zachowuje, iż liczba ich wy
nurzeń ma 11-letni cykl. Przy tym na początku 11-letniego cyklu wy
nurzają się one w wyższych szerokościach heliograficznych, a przy końcu 
cyklu bliżej równika. Drugi zaś proces wpływać musi na to, że wiry 
magnetyczne i ich wynurzenia zmieniają się w 80-letnim okresie w ten 
sposób, iż powodują zmiany przeciętnej powierzchni grup plam i zmiany 
intensywności ich pola magnetycznego. Pierwszy z tych procesów tłu
maczony jest w dwóch hydromagnetycznych teoriach 11-letniego cyklu, 
które dziś akceptuje większość fizyków Słońca, a idzie tu o hipotezę 
A l f v e n a i hipotezę B a b c o ck a. 

Na podstawie tych kilku uwag łatwo zrozumieć, że o ile chcemy znać 
przyczyny aktywności Słońca i prawa nimi rządzące, to należy pilnie 
studiować jego pole magnetyczne. Dlatego też zagadnienie to wysuwa się 
obecnie na pierwszy plan zainteresowania heliofizyków i ważnym pre>
blemem Międzynarodowego Roku Spokojnego Słońca jest właśnie stu
dium pola magnetycznego Słońca. 

(Wg referatu wygłoszonego przez dra M. Kop e ck i e g o podczas se
minarium pt. "0 wpływie Słońca na Ziemię", które odbyło się w dniach 
12 i 13 października 1963 r. w Pradze). 

Stanisław Brzostkiewicz 
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Zawartość ozollJU w atmosferze a aktywność Słońca 

Warstwa stratosfery na wysokości od 20 do 40 km zawiera stosunkowo 
dużą ilość ozonu (03) i dlatego nosi naz;wę ozonosfery. Zawarty w niej 
ozon pochlania znaczną część rprornieniOIWania pozafioŁkowego {w prze
d ziale od 2000 do 2900 A), ale jego natężenie w atmosferze ulega okre
sowym zmianom. W ostatnim czasie H. C. W i 11 e t na podstawie ma
teriału obserwacyjnego z lat 1933-1959 stwierdzi!, że ilość ozonu w at
mosferze jesrt śdśle związana z liczbami Wolfa. Okazało się, iż najmniej
sza ilość ozonu w atmosferze występuje na około 2 lata przed mini
mum aktywności Słońca, a największa zaś na 3 lata przed jego maksi
mum. Jeszcze lepszą lirorelację uzyskano, gdy do porównania użyto in
d eksu plam słonecz;nych występujących w średnich szerokościach helio
graficznych. 

(Wg Astronomie und Raumfahrt, 1963, nr 1-2) 

St. R. Brzostkiewicz 

Nowa jasna gwiazda zmienna zaćmieniowa typu ~ Lyrae 

W Instytucie Astronomicznym w Ondr:rejowie odkryta została nowa 
gwiazda zmienna zaćmieniowa HD 35652. Odkrycia dokonał Pavel M a
Y er podczas pomiarów jasności gwiazd klas widmowych I i B w gwia
zdo2lb~orze Woźnky, które wykonane były fotometrem elektrycznym 
współpracującym z reflektorem o średnicy 65 cm. Dals:re pomiary wy
kazały, że jest to gwiazda zmienna zaćmieniowa typu ~ Lyrae o okresie 
ld,81150. Jej jasność maksymalna (w żółtym świetle) wynosi sm,19, w mi
ndmum głównym spada o om,48, zaś w minimum wtórnym - o om,39. 
Współrzędne gwiazdy są następujące: a. = 5h24m,6, ll = +34°44' (Wg R.ise 
Hvezd, 1964, nr 10). 

St. R. Brzostkiewicz 

Dwumetrowy teleskop w Ondrzejowie 

W 1956 v. Czechoslowacka Akademia Nauk podjęła uchwalę o budo
wie dwumetrowego teleskopu, którego wykonanie powierzono Zakładom 
Z e i s s a w Jenie. Teleskop posiadać będzie trzy ogniska, a mianowide: 
pierwotne o długości 9 m (służyć będzie do bezpośredndej fotografii nie
ba), ognisko Cassegraina o długości 29,9 m (użyte będzie do spektrografu 
i fotometru eleMrycznego) i wreszcie ognisko Coude o długości 63,5 m, 
w którym będzie umieszczony spektrograf o dużej dyspersji. 

Teleskop ma być całkowicie zautomatyzowany i ustawienie go w żąda
nym położeniu odbywać się będzie za pomocą odpowiedniego przycisku 
na pulpicie sterowniczym. Ruch kopuły o średnicy20m ma być synchro
nizowany z ruchem teleskopu, którego napęd będzie sterowanry przez ze
gar kwarcowy. Z głównym instrumentem sprzężone będą dwa refraktory 
o średnicy 30 cm i ogniskowej 4,5 m. Teleskop ma spocząć na filarZie 
o wadze 960 ton, zbudowanym na warstwie rzecznego piasku. Ma to wy
eliminować drgania wywołane obrotem kopuły oraz izolować filar od 
wpływów sejsmic=ych. 

Cala budowa ma być ukończona i oddana do użytku astronomom 
do dnia 31 maja 1967 r. 
(Na podstawie informacj1i otrzymanej od p. Marii PospiSilovej, sekretarki 
Oddziału Czechosłowackiego Towarzystwa Astronomicznego w Pradze) 

St. R. Brzostkiewicz 
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W konkursie mogą brać udział indywidualnie wszyscy Czytelnicy na
szego 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 rok 1965, w kwocie zł 72.-

- nowi Członkowie PTMA, zwerbowani indywidualnie bądź zespo
łowo przez Oddziały PTMA, którzy wstępując do Towarzystwa opłacą 
roczną składkę członkowską wraz z prenumeratą na rok 1965 w kwocie 
złm- , 

Zgłoszenia nowych Członków i prenumeratorów "Uranii", tak indy
widualne jak i zespoŁowe przez Oddziały PTMA, należy nadesłać w for
mie imiennego wykazu, podając czytelnie nazwisko i imię oraz dokładny 
adres zamieszkania każdego nowo zwerbowanego abonenta. 

Zgłoszeni abonenci zostaną uznani z chwilą dokonania wpłaty na 
konto Zarządu Głównego PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8 w PKO l OM 
w Krakowie nr 4-9-5227, względn · e przekazem 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/fl'i r. 

Dla uczestników konkursu, tak indywidualnych jak i zespołowych, 
przewidziano szereg cennych nagród. 

NAGRODY 
Indywidualne dla uczestników, którzy zwerbują najwięcej nowych 

abonentów "Uranii": 
l nagroda - aparat fotograficzny 

trzy n nagrody - komplety wydawnictw astronomicznych (importo
wane, ścienne mapy nieba i Księżyca oraz nowe wydanie "Obrotowej 
Mapy Nieba". 

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: 

l nagroda - teleskop syst. Newtona (/) 150 mm 
II nagroda - rzutnik 

III nagroda - Atlas Coeli A. Be~vara 
Zapraszamy wszystkich Czytelników i Zarządy Oddziałów PTMA do 

udziału w konkursie. Zyczymy jak najlepszych wyników i zdobycia cen
nych nagród. 
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TO I OWO 

"Emunity"? 

O tektytach pisał w Uranii J. P ok r z y w n i ck i (nr nr 11 z r. 1955, 
3 i 4 z r. 1959, 9 z r. 1961), A. Wrób l e w ski nr 8 z r. 1957, str. 240 
i nr 2 z r. 1960, str. 47), wspomina również A. M ark s (nr 2 z r. 1963, 
str. 39). Wiadomo, że tektytami nazywamy kamyki różnego kształtu i za
barwienia, znajdywane w różnych okolicach naszej planety, szczególnie 
w Czechosłowacji, w południowej części Azji, w Afryce Zachodniej, 
w Australii i w basenie Oceanu Spokojnego, przypominające odłamki 
szkła - zgodnie zresztą z ich składem chemicznym, posiadające wspólną 
cechę: obtopioną powierzchnię. Cecha ta wskazuje na to, że kamyki te 
w ostatniej fazie powstawania przeszły "termiczną obróbkę" i sugeruje 
ich kosmiczne pochodzenie. Stąd zainteresowanie tektytami wśród spe
cjalistów od meteorytyki. Nie wszyscy jednak się z tym zgadzają, a wśród 
tych ostatnich niektórzy stwierdzają wprost, że sprawa tektytów nie ma 
nic wspólnego z astronomią. 

Z jednym zgadzają się wszyscy: pochodzenia tektytów dotąd nie da 
się wyjaśnić. 

Ciekawe uwagi na temat tektytów australijskich, zwanych "australi
tami", a przez tubylców także "oczami emu" (patrz: J. P ok r z y w n i c ki 
"Co to są tektyty", Urania, nr 11, 1955, str. 345) poczyniła G a y l e n e 
S n o w, asystentka Obserwatorium Griffitha w Los Angeles. 

Co to jest emu? Jest to ptak nielotny (Dromaeus Novae Hollandiae) 
z gatunku strusi, podobny do strusi afrykańskich i kazuarów z Nowej 
Gwinei, wzrostu powyżej dwóch metrów, zamieszkujący stepy australij
skie. Jest niezbyt wybredny w zaspakajaniu apetytu (ma "strusi żołą
dek"). Ale nie każdy wie, że w jego żołądku można znaleźć... tektyty. 
W przewodzie pokarmowym "statystycznego" emu znajduje się 51 ka
myków, w czym 49 - to tektyty! Fakt ten stwierdzony został w r. 1940 
przez ekspedycję ornitologiczną. 

Badania p. S n o w miały na celu ustalenie, czy emu połykają tektyty, 
czy też są ich producentami. W tym celu odbyła ryzykowną podróż ... 
do ogrodu zoologicznego w sąsiedztwie Obserwatorium Griffitha w towa
rzystwie fotografa, który uwidocznił na kliszy zachowanie się emu na wi
dok stojącej obok klatki p. Snow z tektytem na wyciągniętej dłoni. Wa
hanie się emu trwało krótko: po stwierdzeniu, że tektyt jest auten
tyczny - pisze p. Snow - wyciągnął przez siatkę długą jZYję ... W po-
bliżu emu innych tektytów nie znaleziono. /f 

Czytając sprawozdanie p. Snow (Griffith Observer nr 6, 1964, str. 82) -
należy lekko przymrużyć oko. Ułatwia nam to artykuł K. R u d n i c
k i e g o w nr 12 Uranii z r . 1962 pt. "Obserwatorium Griffitha", z któ
rego dowiadujemy się, że głównym bodaj celem tego obserwatorium jest 
popularyzacja astronomii, przy czym popularyzacja niekiedy na wesoło. 
Nic dziwnego, przecież Obserwatorium podlega Wydziałowi Rozrywek 
i Parków Miejskich w Los Angeles. 

W sprawie "australitów" H. H. N i n i n g er pisze w A n introduction 
to meteoritics (Wprowadzenie do meteorytyki), N. York, 1952, str. 298: 
"Krytyczne badania kamieni z żołądków strusi australijskich wykazują, 
że ich powierzchnia różni się od tektytów w sposób wyraźny". Zdaje się, 
że tu nie można zastosować przysłowia, że "prawda leży w środku". 

L. ZajdZer 
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Nowe możliwości dokonywania zdjęć stereoskopowych 

Wśród różnych możliwości zastosowań kosmonautyki w astronomii 
zwrócono niedawno uwagę na możliwość dokonywania fotografii ste
reoslropowych ciał niebieskich z kamer umieszczonych na apal'art:ach ko
smicznych. Można by postąpić w sposób następujący: 

Dwie identyczne kamery fotograficzne należy umieścić na dwóch apa
ratach kosmicznych, wysłanych następnie w różnych kierunkach prze
strzeni kosmicznej. Na rozkaz z Ziemi obie kamery dokonują jednocze
śnie zdjęć tego samego ciała niebieskiego z dwóch znacznie od siebie 
oddalonych miejsc. Nie jest to oczywiście jedyna metoda dokonywania 
takiej pary fotografii przy wykorzystaniu aparatów kosmicznych. W chwili 
obecnej rozważa się zastosowanie tej metody do badania Księżyca, Słońca 
i najbliższych planet. A. Marks 

KRONIKA HISTORYCZNA 

W jakiej kolejności Galileusz odkrył księżyce Jowisza? 
Z okazji 400-letniej rocznicy urodzin G a l i l e u s z a (1564-1642) warto 

wspomnieć o jednym z najdonioślejszych jego odkryć astronomicznych -
o odkryciu czterech największych księżyców Jowisza. Wiadomość o tym 
podał on w Sidereus Nuncius, wydanym w Wenecji w marcu 1610 roku, 
w dwa miesiące po dokonaniu odkrycia. 

Odkrycie sart:elitów planety przyczyniło się niewątpliwie do udowodnie
nia sluszności teorii Kopernika. Dla współczesnych Galileuszowi filozo
fów, nie ·znających jeszcze pra!W Newtona, jednym z najbardziej prze
konywujących argumentów przeciwko przyjęciu nowego systemu plane
tarnego było twierdzenie, że gdyby istotnie Ziemia poruszała się w prze
strzeni, musiałaby "zgubić" Księżyc. Z obserwacji Galileusza wynikało 
jasno, że planety mogą mieć towarzyszy uczestniczących w ruchu po 
orbicie dokolasłonecznej, a skoro może je mieć Jowisz, to może mieć rów
nież i Ziemia, razem z nim obiegając dokola Slońca. 

Galileusz obserwował księżyce Jowisza przez całe życie, poświęcając 
im przeszlo dwa tysiące wieczorów. Nas będą tu interesowały jedynie 
pierwsze jego obserwacje ze stycznia 1610 roku. 

Zwykle podaje się, że w okresie od 7 do 12 stycznia Galileusz obserwo
wał tylko trzy wewnętrzne (najbliższe planety) księżyce Jowisza, a czwar
ty - najdalszy i najsłabszy - zauważył dopiero wieczorem w dniu 13 sty
cznia 1610 r. Stwierdzenie to opiera się na relacji samego Galileusza 
w Sidereus Nuncius. Ponieważ wszyskie cztery jasnością niewiele się róż
nią (czwarty jest istotnie najsłabszy), a są na tyle jasne, że gdyby nie 
bliskość planety, mogłyby być dostrzeżone okiem nieuzbrojonym - za
chodzi pytanie, czy Galileusz sporządzając swoje rysunki Jowisza i towa
rzyszących mu "małych gwiazdek" (później nazwał je gwiazdami medycej
skimi), rzeczywiście zaznaczał za każdym razem tylko te trzy najjaśniej
sze, czy też wśród nich nie znalazł się przypadkiem czwarty księżyc. 

W tym celu belgijski astronom Je a n M e e u s obliczył pozycje czte
rech galileuszowych księżyców dla momentów podanych w zapisach Gali
leusza. Wyniki tych obliczeń ilustruje rysunek na str. 18. 

Istotnie, w dniu 7 stycznia 1610 r. "około pierwszej godziny nocnej" 
(według rachuby godzin "włoskiej", liczonej od chwili zachodu Słońca, 
co odpowiada godzinie 16,5 czasu uniwersalnego) Galileusz zaobserwował 
w s z y s t k i e c z t e r y k s i ę ż y c e z tym, że l i 2 były w tak malej 
perspektywicznej odległości od siebie, że oko astronoma, wyposażone 
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Data 
Obserwacje Pozycje obliczone Galileusza 

1610 

I.? . •• . . .. • . 
4 2 l 3 

x.a e ··· . • . . . 
4 l 2 3 

1.10 . ·• . .. •· 4 3 2 l 

1.11 •• • . . •· 3 4 l 

I.l2 ··• . . .. . . 
3 l 4 2 

I.l3 • • • • • . • . .. 2 3 l 4 

I.l6 . .. . . • . . . . 
l 2 3 4 

Rys. l 
w małą i kiepską lunetę, nie rozdzielilo ich. Narysowal więc "trzy małe 
gwiazdki" i tak zaznaczył w zeszycie obserwacyjnym. 

W dniu następnym, 8 stycznia - po prostu nie zauważył najbardziej 
na wschód od planety oddalonego czwartego księżyca i narysowal tylko 
tr.zy po zachodniej stronie Jowisza, być może zasugerowany Óbserwacją 
z poprzedniego dnia. 

W dniu 10 stycznia (poprzedni wieczór był pochmurny) Galileusz zano
tował tylko dwa księżyce! Przyczynę wyjaśnia rysunek: oto 2 i 3 były 
w perspektywicznym ZJbliżeniu, podobnie jak l i 2 w pierwszym dniu 
obserwacji, natomiast satelita l był bardzo blisko zachodniego brzegu tar-
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czy Jowisza, bądź poza jego tarczą, bowiem zakrycie powinno było- we
dług obliczeń Meeusa - nastąpić o godzinie 17,2 czasu uniwersalnego. 

Następnego wieczoru, 11 stycznia, obserwował 3 i 4 księżyc. Z pozosta
łych - l byl przy prawym brzegu, 2 - przechodził przez tarczę planety, 
czego Galileusz nie widział. 

Konfiguracja w dniu 12 stycznia przypomina sytuację z dnia 7 i 10 
z tym, że teraz l i 4 księżyc są w zbliżeniu. Galileusz odnotował więc 
"trzy małe gwiazdki". 

I wreszcie w dniu 13 stycznia Galileusz notuje, że po raz pierwszy wi
dział "cztery małe gwiazdki", z których jedna znajdowała się na wschód, 
pozostałe na zachód od tarczy Jowisza środkowa z nich była "nieco na 
pólnoc od linii łączącej pozostałe". W dniu 15 stycznia zaobserwował 
wszytkie cztery po zachodniej stronie planety. 

Oryginalne rysunki obserwacji Galileusza widoczne są na trzeciej stro
nie naszej okładki. Jest to reprodukcja jednej z 46()-ciu stron notatnika 
Galileusza, zawierającej jego pierwsze obserwacje księżyców Jowisza. 
Oczywiście stosunki średnicy planety do odległości księżyców nie są wier
nie zachowane. 

L. ZajdZer 

Potępienie Galileusza 

W dniu 22 czerwca 1633 r., w dominikańskim klasztorze Santa Maria 
sopra Minerva w Rzymie, inkwizycja wydała wyrok na Galileusza, ska
zując go na bezterminowe więzienie. Głównym zarzutem wysuniętym 
przeciwko niemu było to, że w r. 1632 we Florencji wydał swe słynne 
dzieło pt. Dialogo di massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano 
(Dialog o najważniejszych układach świata, Ptolemeuszowym i Koperni
kowym). Opublikowanie przez Galileusza tego dzieła uważano za naru
szenie dekretu inkwizycji z 5 marca 1616 r., który zabraniał głoszenia 
i rozszerzania teorii heliocentrycznej Kopernika. 

Załamany 70-letni Galileusz, w stroju pokutnym i na klęczkach, zmu
szony został wyrzec się publicznie nauki, którą swymi odkryciami sam 
utrwalił. W slowach przysięgi złożonej przed świętym Officjum powie
dział między innymi: ... uznany zostałem za podejrzanego silnie o herezję, 
a mianowicie, iż twierdzilem i wierzylem, że nieruchome Slońce jest środ
kiem świata, a Ziemia nie jest tym środkiem i porusza się. Legenda prze
kazuje nam, jakoby Galileusz wstając z klęczek mial powiedzieć szeptem: 
Eppur si muove! (jednak się porusza). 

St. R. Brzostkiewicz 

OBSERWACJE 

Fotoelektryczne obserwacje 112 Lyr 

W nocy z 13 na 14 maja 1964 roku (JD 2 438 529.390- 529 556) prze
prowadwne zostały fotoelektryczne obserwacje gwiazdy zmiennej 11 2 Lyr 
(V = 4.26, B-V = Ui88, U-B = 1.565 1), której tY'P zmienności pozostaje 
w dalszym ciągu zagadką. Fotometr fotoelektryezny współpracował z dłu
googniskowym 13 cm refrai!OOorem Sentnera w ObserwaJtorirum Uniwer
sytetu Warszawskiego. Obserwacje przeprowadzono w barwie ~tej -
V systemu fotornetryC2lilego UBV. Porównywano z gwiazdą -6- Lyr, bli
ską pod względem jasności do 112 Lyr i posiadającą stosunkowo późny 
typ widmowy (G 9). 
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Amplituda otrzymanych zmian jasności wynosi ok. o.mo6, przy błędzie 
średnim jednej obserwacji dk. om.o5. Duży błąd spowodowany byl zlym 
prowadzeniem telleSlropu przez mechanizm zegarowy. ZaOibser'WQWano 
cztery momenty zwiększonej jasności odlegle od siebie o Olk:. Od.05, czyli 
1h.2. TI."lldno jest jednak w tej chwili osądzić, czy nie jest to po rprootu 
efelkJt działania blędów obserwacyjnych. W każdym .razie obserwacje te 
dają :zrupelnie różne wyniki od fotoelektrycznych obserwacji S. Ar c h e
r a 2), który otrzymał okres Od.10471 ± Od.00004 z amplitudą om.15 ± om.05. 
Albo więc fluktuacje jasności wygasły 1ub =niejszyły się chwilowo 
(co często zda.rza się wśród ,gwiazd pólregularnych i nieregularnych), 
albo też obserwowane zmiany wywalane są błędami obserwacyjnymi, 
szczególnie silnymi dla gwiazd o późnych tyjpach widmowych. 

Na marginesie - w wynikach Archera zastanawia niezwydde mały 
błąd wyznaczenia ok.resu, za mały jaik na stosuDkOIWo niewielką licZibę 
obserwacji, ich bardzo skOikowy przebieg i Ziwiązane z tym, jak się 
wydaje, dość dowOlne wybieranie momentów malksimów. 

Wavto dodać, iż wydaje się Ziurpelnie niecelowe wirualne obserworwa
nie 62 Lyr, dla której zmiany jaSIIlości są wiełoikrotnie mniejsze od 
błędu obserwacji wizualnej, dla wprawnego obserwatora nie mniejszego 
dla tak CZierwonej gwiazdy od olk. 0ID.15- om.2o. To też rZiutuje na 
wartość dotychczasowych, nielicznych zresztą publikacji dotyczących 
62 Lyr a opartych na obserwacjach wizualnych. S. Ruciński 

Spadki meteorytów w powiecie chełmskim według relacji naocznych 
świadków 

W kwestionariuszu, którym posługuję się w badaniach etnograficznych 
na terenie powiatu chełmskiego, uwzględniłem również pytania dotyczące 
znajomości zjawisk kosmicznych przez lud wiejski. Uzyskane materiały, 
dotyczące pewnych lub domniemanych spadków materii kosmicznej, są 
zachęcające i mogą uzupełnić znane z publikacji wiadomości o spadłych 
meteorytach, jak również odkryć nie notowane dotąd fakty. 

Przytoczone poniżej relacje są właściwie streszczeniami chaotycznych, 
pełnych dodatkowych, ale niepewnych szczegółów - opowiadań. Relacje 
2 i 4 pochodzą od naocznych świadków, pozostale są relacjami "z dru
giej ręki", były przez opowiadających zasłyszane od naocznych świadków. 

l. R e l a c j a J ó z e f a T y m o c h o w i c z a, wieś Wólka Czulczycka, 
zapisana w r. 1959: 

Opowiadał mi dziadek Janicki, który w tych lasach byl kiedyś leśni
czym a który zmarł w 74 roku życia w 1937 roku. On też pokazał mi 
miejsce, gdzie to zjawisko się zdarzyło. Było to około r. 1881, pewnego 
wieczoru, kiedy coś spadło z nieba z błyskiem i szumem do dolinki le
śnej, która się znajduje w narożniku lasu znajdującego się między go
ścińcem Chełm-Wólka Czulczycka, a dochodzącą do niego dróżką ze 
Stańkowa. W dolinie tej dawniej była zawsze woda. W tym miejscu po 
tym wydarzeniu czuć było jakiś zapach, a bydło nie chciało się tu paść. 

2. Re l a c j a Ja n a śle p a c z u k a (lat 88), wieś Wola Korybu
towa, zapisana 5. 9. 1962 r.: 

Działo się to wczesnym latem, przed sianokosami około 1885 roku, kiedy 
miałem około jedenastu lat. Tego wieczoru bylem wraz z nieżyjącym już 
Józefem Gogólką na nocnej warcie, wystawionej dla zabezpieczenia ru-

1) Mitt. Sternwarte Babelsberg, 22. 
2) The Journal of the British Astronamical Associacion 69, nr 4, a tak

że Urania, nr 11 z 1960 r. 
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chu osób i zwierząt hodowlanych w czasie panującej wtedy zarazy bydła. 
Około godziny 22-23 coś w górze zaświeciło i bez szmeru upadło na po
bliską łąkę w odległości około 200 metrów od nas. Gdy się rano roz
widniło, udaliśmy się na to miejsce, gdzie znaleźliśmy na zroszonej tra
wie ciemną, galaretowatą masę, pokrywającą przestrzeń o średnicy 
około 3 metrów. Masę tę nazwałem żabożynie, to jest niby żabi skrzek. 

3. Relacja W l a d y s l a w a Ożoga (lat 73), wieś Wólka Putno
wiecka, zapisana 7. 10. 1960 r.: 

Opowiadał mi kiedyś mój dziadek Kasper Ożóg, że jadąc około roku 
1905 z Alojzowa do Wólki Putnowieckiej, około północy ujrzał w połud
niowej części nieba "ogień" i zgodnie z wierzeniami ludzi przekonany 
był, że to się "niebo otworzyło". 

4. Re l a c j a J ó z e f a Ski b i ń ski e g o, wieś Strupin Lanowy, we
dług zapiski z ok. 1958 r.: 

Działo się to w Strupinie Lanowym pod koniec wojny, wczesną wio
sną 1944 r. Pewnego wieczoru z blaskiem i szumem przeleciał meteor, 
który po upadku na pobliskie pole świecił jeszcze na ziemi. Swiadków 
tego zdarzenia było wielu, w tym oddział partyzancki, który tu przeby
wał wtedy. Ludzie ci łudząc się, że może to spadło złoto, udali się na to 
miejsce i w ciemnościach szukali spadlego ciała. Następnego dnia nie 
udało się znaleźć jego śladu, gdyż rozmarzła ziemia była bardzo stra
towana. 

(Zebrane do dnia 14. 10. 1962 r.) 
Stanislaw Skibiński - Chełm Lubelski 

KRONIKA PTMA 

Z działalności Oddziału PTMA w Poznaniu 

Jednym z głównych zainteresowań członków Oddziału PTMA w Po
znaniu jest budowa teleskopów amatorskich. Zainteresowania te wykazują 
nie tylko członkowie starsi, ale również i młodzież, która z wielkim za
pałem oddaje się tego rodzaju pracy. Dzięki temu na terenie lokalu 
PTMA jak i poza nim, na przestrzeni tych kilku lat wyszlifowano dużą 
ilość luster, jak również zbudowano własne teleskopy, a narwet lunetki, 
tak konieczne narzędzia do obserwacji nieba. 

Ostatnio duże poruszenie wywołał czyn społeczny p. B r o n i s l a w a 
Ja n k o w ski e g o, który na cześć IV Zjazdu PZPR wykonał teleskop 
amatorski systemu Newtona i ofiarował go nowej szkole 1000-lecia w Po
znaniu - S z k o l e Nr 85 im. Al e k s a n dr a Z a w a d z ki e g o przy 
ul. Tomiekiego 16. 

Teleskop posiada zwierciadło o średnicy 150 mm, o powierzchni alu
minizowanej, na statywie drewnianym kombinowanym (azymutalny i pa
ralaktyczny). Obudowa tabusu i detale są aluminiowe i wykonane nie
zmiernie starannie (patrz fotografie na drugiej stronie naszej okładki). 

Praca ta wymagała wielkiego wysiłku. Szereg precyzyjnych części do 
teleskopu p. B. Jankowski wykonał poza godzinami służbowymi w swoim 
zakładzie pracy, gdzie jego czyn, tak wysoce społeczny, spotkał się z du
żym uznaniem Samorządu Robotruczego. 

Kierownictwo nowej Szkoły, jak i Oddział PTMA w Poznaniu, skła
dają naszemu Członkowi, p. B r o n i s l a w o w i J a n k o w s k i e m u, 
z prawdziwą dumą serdeczne gratulacje. 

E. Kielczewska - Poznań 
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Z życia Oddziałów PTMA 

Częstochowa- Pomyślnie, choć n~e bez przeszkód, rozwija się podjęta 
przez Zarząd Oddziału akcja przebudowy budynku obserwatorium 
w parku im. Staszica (zob. Urania 1964/9, str. 250). W październiku ub. r. 
odbyło się z udziałem prezesa Z. G. PTMA dra J. S a l a b u n a, specjalne 
zebranie Zarządu Oddziału poświęcone sprawom przebudowy. Dr Sala
bun zlożyl również wizytę u miejscowych władz uzyskując potwierdzenie 
ich dalece pozytywnego srtosuTIJku do inicjaJtywy Oddziału. Dal temu wy
raz m. in. przewodniczący Prezydium MRN w Częstochowie ob. T. K o
w a l ski składając obietnicę udziału Miejskiej Rady Narodowej w fi
nansowaniu przebudowy, co pozwoliloby na zakończenie prac jeszcze 
w bieżącym rOku. 

Szczecinek - W zgrupowaniu obserwacyjnym zorganizowanym w sier
pniu u b. r. w Czaplinku k. Szczecinka wzięło udział 15 obserwatorów z pię
ciu Oddziałów PTMA. Celem zgrupowania, kierowanego przez sekretarza 
Z. G. PTMA M. M a z u r a, było przeprowadzenie serii obserwacji gwiazd 
zmiennych or.az uzupełnienie przez uc:llesrtników wiadomości i doświad
czenia z zakresu caldksztal:tu spraw dotyczących amatorskich obserwacji 
astronomicznych. Zorganizowanie i przeprawadrenie zgrupowania mo
żliwe było dzięki ofiarności i staraniom sekretarza Szczecineckiego Od
działu p. A. G i e dr y s a jak też bezpośredniej organizacyjnej i finanso
wej pomocy lokalnych władz a szczególnie zast. przewodniczącego Prezy
dium PRN ob. M. Z i e n ki e w i c z a i kierownika Wydziału Kultury 
ob. R. S z c z ę ś n i a k a. 

Pornoc ta objawiła się w konkretnym poparciu finansowym Prezy
dium PRN, udzielonym w zamian za przeprowadzenie przez uczestników 
zgrupowania szerokiej akcji popularyzatorskiej. 
Wyjątkowo niesprzyjająca aura utrudniała prowadzenie obserwacji, ale 

nie przeszkodziła w zorganizowaniu szeregu pokazów i odczytów, w czym 
wyróżnił się szczególnie kol. Adam G i e d r y s, kontynuując swoją 
dotychczasową ofiarną dziaałlność na terenie województwa koszaliń
skiego. 
Toruń- Miejscowy Oddział PTMA od sreregu lat znajduje się w cięż

kiej sytuacji, nie posiadając własnego lokalu, który zmuszony był opu
ścić w roku 1960 w zwiąZku z przebudową "Domu Kopernika". Obecnie 
zaistniały warunki na poprawę sytuacji. W czasie ostatnio przeprowa
dzonych w Toruniu rozmów z udziałem prezesa ZG PTMA dr J. S a l a
b u n a, władze miejskie przyrzekły przyznać w najbliższym czasie lokal, 
który będzie służył Oddziałowi jako tymczasowa siedziba, do czasu zre
alizowania budowy Ludowego Obserwatorium i małego planetarium. 
Fundusze na tę inwestycję, w wysokości 10 mln zl, przewidziane zostały 
w budżecie MRN jako część inwestycji jubileuszowych, które mają być 
zrealizowane do roku 1973, roku obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja 
Kopernika. Tę korzystną sytuację zawdzięcza Oddział serdecznemu sto
sunkowi Ojców Miasta a w szczególności tow. B. P t a s z y ń ski e g o, 
sekretarza propagandy KM PZPR i wiceprzewodniczącego Prezydium 
MRN w Toruniu ob. F. Orz e s z k o. 

Andrzej Slowik 

Zebranie Zarządu Głównego PTMA 
Zasadniczym tematem kolejnego zebrania Zarządu Głównego PTMA, 

które odbyło się 27 października 1964 r. w Krakowie, były sprawy wy
dawnictw, .a sZ!C'zególnie naszego miesięcznika Urania. Wobec ustąpienia 
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dotychczasowego redaktora naczelnego doc. Andrzeja W r 6 b l e w ski e
g o, Zarząd Główny postanowił powierzyć tę funkcję dr Ludwikowi 
Z aj d l er o w i, prezesowi Warszawskiego Oddziału PTMA. Przyjmując 
rezygnację doc. Wróblewskiego, Zarząd Główny wyraził dotychczasowemu 
zespołowi Redakcji serdeczne podziękowanie za wieloletni trud włożony 
w redagowanie naszego miesięcznika. Równocześnie, zmierzając do za
pewnienia Uranii należytego poziomu, Zarząd Główny zaproponował kilku 
naszym wybitnym astronomom udział w Radzie Redakcyjnej i Komite
cie Redakcyjnym.1) 

Pozostala część zebrania ZG PTMA poświęcona była omówieniu in
nych istotnych dla Towarzystwa spraw. I tak Zarząd Główny przedysku
towal sprawę przygotowania zmiany statutu PTMA, udziału Towarzy
stwa w obchodach jubileuszowych z okazji 500-lecia urodzin M. Koper
nika, współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym oraz sprawy 
budżetowe i organizacyjne. 

Andrzej Slowik 

Z KORESPONDENCJI 

Paradoks "stosunku mas" 

Powszechnie znanym w:wrem na "stosunek mas" jest wzór Ciolkow
skiego, który w najprostszym ujęciu ma postać 

V 

mo c -=e 
m l 

...... (l) 

a oznacza, że stosunek masy rakiety w chwili startu m 0 do masy rakiety 
po użyciu paliwa m 1 zależy od żądanej końcowej prędkości rakiety v 
i od prędkości wypływających gazów spalinowych c, która przyjęta jest 
jako wartość stała. We wzorze tym e jest zasadą logarytmów naturalnych. 

Wyprowadzenie w:wru Ciolkowskiego oparte jest na znanym prawie 
fizycznym: akcja równa się reakcji. Przyrost pędu, jaki uzyskiuje rakieta, 
równa się pędowi wylatujących gazów spalinowych. 
Można jednak wyprowadzić inny wzór na stosunek mas, wychodząc 

z pojęcia potencjału grawitacyjnego. 
Dla przeniesienia rakiety o masie m z odległości R od środka masy 

centralnej do odległości R + ~R należy wykonać pracę równą iloczynowi 
różnicy potencjału grawitacyjnego w tych odległościach przez masę ra
kiety m: 

gdzie: M - masa centralna (Ziemia)= 6 • 1027 g 
k - stała grawitacji = 6,68 · 10-s 

Lecz w tym czasie masa rakiety zmniejszy się o wartość ~m, czyli 
o ilość zużytego paliwa w postaci wyrzuconych gazów spalinowych. Wy-

1) Skład Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego podany jest na 
ostatniej stronie Uranii. 
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konana więc praca będzie mniejsza o iloczyn różnicy potencjału grawita

cyjnego przez średni ubytek masy t.;", czyli 

L= [k:- R~M~RJ . m- [k:- R~~R] . t.-; 
Praca L wykonana została przez spalenie paliwa o masie ćm, zawiera

jącego na jednostkę masy paliwa energię E 

L= -E· ilm 

mamy zatem 

-E. t.m = [k:- R~Mt.R] . m- [k:- R~t.R] . t.-; 
Po przekształceniu, przyjmując óR nieskończenie małym 

dm kM dR 
--:rn=-E· R2 

a po scalkowaniu otrzymujemy 

ln m 1 = kM [_!_ _ _!_] 
m. E Rt R. 

albo 

• . . . . . (2) 

We woorze tym stosunek masy początkowej rakiety m1 do końcowej 
m 2 zależny jest od energii zawartej w paliwie E i od odległości począt-
kowej R1 i końcowej R2 rakiety od środka masy centralnej (Ziemi). 

Stosując jako paliwo mieszankę wodorowo-tlenową, dla której pręd
kość wylotowa gazów wynosi teoretycznie c = 5170 m/sek, dla osiągnię
cia prędkości ucieczki v = 11200 misek stosunek mas wedlug wzoru (l) 
powinien wynosić 

11200 

mo = 2,718 5770 = 8,76 
m, 

Stosując natomiast wzór (2) i przyjmując zawartość energii w mie
szance wodorowo-tlenowej E = 3800 kal/g, co odpowiada 16 • 1010 erg/g 
i R = 6,38 · 108, otrzymujemy na stosunek mas 

6 ,~8.10 • . 6.10" 

~ = 2,718i6.1o" . 6,38.10' = 50,89 
m2 

Wyliczony ze wzoru (2) stosunek mas wypada prawie 6-krotnie większy 
niż podług wzoru (1). 
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Oba wzory wyprowadzone są zupełnie poprawnie. W wyniku zaś otrzy
mujemy jeszcze jeden paradoks - "paradoks stosunku mas". 

Waclaw Szymański 

Znany od lat czytelnikom Uranii Autor powyższego artykułu prosi 
o zairuteresawanie tematem "paradoksu mas" tych miłośników astronomii, 
k,tórzy zajmują się równri.eż astronautyką. Prosimy o listy do redakcji 
w tej sprawie. 

REDAKCJA 

Sprostowanie 

W numerze 9 (wrześniowym) Uranii z r. 1964 ukazała się na str. 246 
moja notatka pt. Jubileusz Profesora Michała Kamieńskiego, w której 
wiersze 7 i 8 od góry przedstawiają prof. Kam i e ń ski e g o jako "naj
starszego ... polskiego astronoma". Popełniłem tu nieścisłość. Wiersze te 
powinny brzmieć: "najstarszego ... polskiego profesora astronomii". Naj
starszym bowiem naukowo pracującym polskim astronomem wogóle jest 
dr Tadeusz R a k o w i e c ki. 

Co gorsza, zamieszanie pogłębia mój artykuł Tadeusz Rakowiecki, za
mieszcwny w listopadowym numerze Uranii (str. 305-309). Wspomniany 
artykuł był napisany ubiegłej zimy, gdy dr Tadeusz Rak o w i e c ki 
liczył 85 lat i miał poza sobą 35 lat pracy astronomicznej. Niestety, 
z przyczyn technicznych artykuł ukazał się prawie o rok później, gdy Ju
bilat skończył 86 lat i upłynęła już 36 rocznri.ca Jego działalności astrono
micznej. Wprawdzie z zestawienia dat podanych w artykule uważny Czy
telnik bez trudu sam to zuważy, chcę jednak na to mimowolne "odmlo
dzenie" dra Rakowieckiego zwrócić uwagę i przeprosić za mogące 
wyniknąć nieporozumienia zarówno Czytelników Uranii, jak i przede 
wszystkim obu Dostojnych Seniorów polskiej astronomii, Prof. Michała 
K a m i e ń s k i e g o i dra Tadeusza R a k o w i e c k i e g o. 

Warszawa, 7 listopada 1964 r. 
Konrad Rudnicki 

RECENZJE 

K ri n ov E. L.: "Vestniki Vselennoj". Moskva 1963. Wyd. Literatury 
Geofizycznej str. 144, ilustr. cena 4,90 zł. 
Ważną rolę w poznaniu przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich od

grywają badania nad meteorytami. Są one w zasadzie jedynymi ciałami 
materialnymi, które przybywają na Ziemię z odległych okolic Kosmosu. 
Badania meteorytów prowadzone są za pomocą najnowszych metod 
naukowych o zjawiskach i warunkach panujących w przestrzeni poza
ziemskiej. 

W książce Krinova "Vestniki Vselennoj" mamy omówione w przy
stępny i wyczerpujący sposób meteory, meteoryty, rodzaje i strukturę 
wewnętrzną meteorytów, zjawiska towarzyszące spadkom i sposoby ba
dania obecnie stosowane. 

Osobno omówiono między innymi zagadkę meteorytu tunguskiego, 
wielkie deszcze żelazne i inne. Końcowy rozdział poświęcony jest meteo
rytyce w lcrótkim ujęciu historycznym od jej narodzin do chwili obecnej. 
W książce znajduje się 10 wkładek z ilustracjami poświęconymi me
teorom i meteorytom. Książka dostępna dla każdego milośnika astronomii. 

Bernard Krygier 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracowal G. Sitarski 
Styczeń 1965 r. 

W 1965 r. nastąpią cztery zaćmienia: dwa zaćmienia Słońca, całkowite 
30 maja i obrączkowe 23 listopada, oraz dwa zaćmienia Księżyca, czę
ściowe 13/14 czerwca i półcieniowe 8 grudnia. W Polsce widoczne będą 
tylko obydwa zaćmienia Księżyca. W tym roku przewidywane jest też 
przejście przez perihelium trzech komet okresowych: Wolfa-Harringtona, 
Neujmina i Reinmutha. Są to słabe komety teleskopowe i jeśli nawet 
zostaną odnalezione na podstawie wcześniej obliczonych efemeryd, to 
będą obserwowane tylko przez duże teleskopy i raczej na drodze foto
graficznej. 

Na życzenie miłośników-obserwatorów Słońca zamieszczamy w Kalen
darzyku tabelkę zawierającą kąt odchylenia osi rotacji oraz heliogra
ficzną długość i szerokość środka tarczy Słońca. Wartości tych kątów 
w stopniach podawane będą na każdy miesiąc co dwa dni na 12h czasu 
uniwersalnego czyli 13h czasu środkowo-europejskiego lub 14h czasu 
wschodnio-europejskiego (po wprowadzeniu w Polsce czasu letniego). Po
nadto w tekście Kalendarzyka podajemy w odpowiednim dniu dokładny 
moment, w którym heliografiezna długość środka tarczy Słońca równa 
jest zeru oraz odpowiadający temu momentowi kolejny numer rotacji 
w serii zapoczątkowanej przez Carringtona 9 listopada 1853 r. w Green
wich. 

W styczniu w pierwszej połowie nocy widoczny jest Jowisz, świecący 
jasno w gwiazdozbiorze Barana. Jeśli do obserwacji Jowisza użyjemy 
niewielkiej lunety lub nawet dobrej lornetki, to możemy być świadkami 
wielu ciekawych zjawisk w układzie czterech najjaśniejszych, galileuszo
wych księżyców Jowisza. Dokładne momenty tych zjawisk podajemy 
w odpowiednim dniu. 

Prawie całą noc widoczny jest czerwony Mars w gwiazdozbiorze Panny, 
a przez lunetę Uran w gwiazdozbiorze Lwa. W Lwie przebywa także Plu
ton, ale dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy (14.5 wielkości gwia
zdowej). Saturna możemy próbować jeszcze odnaleźć wieczorem w gwia
zdozbiorze Wodnika. 

Wenus i Merkury teoretycznie widoczne są nad ranem, tuż przed 
wschodem Słońca. Wenus może jeszcze uda nam się odnaleźć w pierw
szych dniach miesiąca, jako jasną gwiazdę nisko nad południowo-wschod
nim horyzontem. Natomiast znacznie słabszy Merkury znajduje się w bar
dzo niekorzystnym położeniu na swej okołosłonecznej orbicie i chociaż 
"przeż)"fa" w tym miesiącu swoje największe zachodnie odchylenie, to 
jednak wschodzi niewiele wcześniej od Słońca i ginie w jego blasku. 
Także nad ranem możemy odnaleźć Neptuna w gwiazdozbiorze Wagi, ale 
przy użyciu lunety i po dokładnym przestudiowaniu mapki tej okolicy 
nieba, w której planeta przebywa. 

Przez większe lunety możemy też całą noc obserwować dwie plane
toidy około 9.5 wielkości, Metis na granicy gwiazdozbiorów Byka i Wo
źnicy oraz Eunomię w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Zaznaczając co noc na 
mapce nieba położenia planetek, możemy np. w przypadku Metis wykre
ślić pętlę, jaką zatacza ona w swym pozornym ruchu wśród gwiazd. Obie 
planetoidy znajdują się w dogodnych warunkach obserwacyjnych. 

ld Obserwujemy przejście l księżyca i jego cienie na tle tarczy Jowi-
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sza. Księżyc l rozpoczyna swoje przeście o 18h8m, a jego cień pojawia się 
na tarczy planety o 19hl3m; księżyc kończy swoje przejście o 20hl7m, 
a jego cień o 2lh22m. 

2d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego jednego księ
życa. To księżyc l ukryty jest za tarczą planety, a potem w strefie jej 
cienia pojawi się nagle w odległości równej prawie promieniowi tarczy 
od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracalną) o 18h44m. 

2/3d Po pólnocy obserwujemy początek zakrycia 3 księżyca Jowisza 
przez tarczę planety (o lh9m). 

3/4d Księżyc 2 Jowisza przechodzi wraz ze swym cieniem przed tarczą 
planety. O 23h9m księżyc znika na tle tarczy Jowisza, a o lh22m pojawia 
się na niej jego cień. O lh34m sam księżyc kończy już swoje przejście, 
a jego cień widoczny jest na tarczy planety aż do zachodu Jowisza 
w Polsce. 

5d22hQm Obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza, który 
ukryty był w cieniu planety i pojawi się nagle z prawej strony w odle
głości równej średnicy tarczy od jej brzegu. 

6d Od 19h28m do 2lh4Qm po tarczy Jowisza wędruje plamka cienia jego 
3 księżyca; sam księżyc ukończył swoje przejście jeszcze przed zachodem 
Słońca. Tej nocy o 23h Saturn znalazł się w niewidocznym złączeniu 
z Księżycem w odległości 4°. 

7dlh3lm Foczątek przejścia l księżyca Jowisza przed tarczą planety. 
Rano (o 8h7m) nastąpi zlączenie Wenus z Merkurym. Jeśli przed wscho
dem Słońca uda nam się dostrzec Wenus nisko nad poludniowo-wschod
nim horyzontem, to Merkurego odnajdziemy jako słabą gwiazdkę w odle
głości 1.02 na pólnoc od Wenus. 

7/Sd Obserwujemy początek zakrycia (o 22h5lm) i koniec zaćmienia 
(o 2hUm) l księżyca Jowisza. 

8d1Qh Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Slońca. Kąt 
tego odchylenia wynosi 23°. Wieczorec obserwujemy przejście l księżyca 
i jego cienia na tle tarczy planety. Foczątek przejścia księżyca o 19h59m, 
jego cienia o 2lh9m, koniec przejścia księżyca o 22h8m, a jego cienia 
o 23hl8ffi. 

9d2Qh4Qm Koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc ten pojawi się 
nagle w odległości równej prawie promieniowi tarczy planety od jej pra
wego brzegu (w lunecie odwracającej). 

10d21h Jowisz nieruchomy w rektascensji. 
12d18h Zlączenie Jowisza z Księżycem. Blask ziemskiego Księżyca bę

dzie nam przeszkadzał w obserwacjach przebiegu zakrycia i zaćmienia 
2 księżyca Jowisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy Jowisza 
o 19h42m. Teraz należy cierpliwie czekać, a okolo 22h9m bacznie obserwo
wać prawy brzeg tarczy planety (w lunecie odwracającej), bowiem pojawi 
się tam dosłownie na chwilę księżyc 2, by zaraz zniknąć w strefie cienia 
Jowisza. Pojawi się znowu nagle w odległości równej średnicy tarczy 
planety o 24h37m. 

13/14d Księżyc 3 i jego cień przechodzi na tle tarczy Jowisza. Księżyc 
3 rozpoczyna swoje przejście o 18h31m, a kończy je o 20h44m. Ruch tego 
księżyca wokół Jowisza jest na tyle powolny, że dopiero po blisko trzech 
godzinach, o 23h30m, pojawia się na tarczy planety plamka jego cienia 
i wędruje po niej aż do lh42m. 

14/15d Wieczorem na tarczy Jowisza widoczna jest plamka cienia jego 
2 księżyca (do 19h44m). Po pólnocy natomiast obserwujemy początek za
krycia l księżyca przez tarczę planety (o Oh42m). 

15/16d Księżyc l i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Księżyc l roz-
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poczyna przejście o 2lh50m, jego cień o 23h4m; księżyc kończy swą wę
drówkę o 23h59m, a jego cień o lhlJm. 

16d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca Jo
wisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy planety o 19h1Qm, 
a o 22hJ5m pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej pro
mieniowi tarczy od jej prawego brzegu. 

17d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego l księżyca, 
który przechodzi właśnie na tle tarczy planety i jest niewidoczny, widać 
natomiast na niej plamkę cienia tego księżyca. Księżyc l kończy swoje 
przejście i ukazuje się o 18h27m, a jego cień opuszcza tarczę planety 
o 19h42m. 

19d2lh24m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 
to początek rotacji nr 1490 wg Carringtona. 

19/20d Obserwujemy przebieg zakrycia i początek zaćmienia 2 księżyca 
Jowisza. O 22hl2m księżyc 2 kryje się za tarczą planety by ukazać się 
spoza niej o Oh4Qm. Widoczny jest jednak tylko kilka minut, gdyż o Qh47m 
znika nagle w strefie cienia planety; nie będzie już widoczny do zachodu 
Jowisza w Polsce. 

20d7h29m Słońce wstępuje w znak Wodnika. O 16h Uran w niewidocz
nym złączeniu z Księżycem. 

20/2ld Księżyc 3 Jowisza przechodzi przed tarczą planety; początek 
przejścia o 22hl9m, koniec o OhJ4m. Cień tego księżyca wędruje po tarczy 
planety już po zachodzie Jowisza w Polsce. 

2ldl6h Niewidoczne zlączenie Marsa z Księżycem. Zaraz po zachodzie 
Słońca 2 księżyc Jowisza rozpoczyna przejście na tle tarczy planety 
(o 17h2lm) i jest niewidoczny do 19h47m. Cień tego księżyca pojawia się 
na tarczy Jowisza o 19h54m i wędruje po niej do 22h2lm. 

22/23d Przed zachodem Jowisza obserwujemy początek przejścia l księ
życa (o 23h4Jm) i jego cienia (o lhQm) na tle tarczy planety. 

23/24d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza. Księżyc ten skryje się za brzegiem tarczy planety o 2lh2m, a po
jawi się znowu z cienia planety o OhJlm, w odległości nieco większej niż 
promień tarczy od jej prawego brzegu. 

24d9h Merkury w bliskim złączeniu z Wenus (już po raz drugi w tym 
miesiącu!) w odległości 0.05. Tego wieczora warto obserwować Jowisza. 
Zaraz po zachodzie Słońca (o 171141m) 3 księżyc Jowisza znika w cieniu 
planety, a o 18h1lm księżyc l rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy 
Jowisza. Widać więc teraz w pobliżu Jowisza tylko dwa jego księżyce. 
O 19h29m na tarczy planety pojawia się cień l księżyca. Tymczasem 
o 19h56m następuje koniec zaćmienia 3 księżyca, który pojawia się nagle 
z cienia planety w odległości równej prawie półtorej średnicy tarczy od 
jej prawego brzegu. Księżyc l kończy swoje przejście o 20h2lm, a jego 
cień opuszcza tarczę planety o 2lhJSm. 

25d Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem. Wieczorem, o 19hOm, 
obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. 

26/27d Po pólnocy (o Oh44m) 2 księżyc Jowisza kryje się za brzegiem 
tarczy planety. 

28/29d Księżyc 2 Jowisza i jego cień wędrują po tarczy planety. Księ
życ 2 rozpoczyna przejście o 19h54m i kończy je o 22h20m. Jego cień 
pojawia się na tarczy planety o 22hJlm, a opuszcza ją o Oh57m. 

29d2lh Mars nieruchomy w rektascensji (zmienia kierunek swego po
zornego ruchu wśród gwiazd). 

JOd Po zachodzie Słońca dostrzegamy w pobliżu Jowisza brak jednego 
z jego księżyców: to księżyc 2 ukryty jest w cieniu planety. Koniec za-
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ćmienia tego księżyca obserwujemy o 19hl3m, jako jego nagłe pojawie
nie się w odległości nieco większej niż średnica tarczy planety od jej 
prawego brzegu. Tego wieczora, o 22h56m, obserwujemy też początek za
krycia l księżyca Jowisza przez tarczę planety. 

3ld02h Księżyc w złączeniu z Wenus, a o 6h w złączeniu z Merkurym. 
Wieczorem warto obserwować Jowisza, będziemy bowiem świadkami serii 
ciekawych zjawisk w układzie jego księżyców. Zaraz po zachodzie Słońca 
dostrzegamy brak księżyca 3, który ukryty jest za tarczą planety; koniec 
zakrycia obserwujemy o 18h37m. Tymczasem do brzegu tarczy zbliża się 
księżyc l i znika na jej tle o 20h5m; cień tego księżyca pojawi się na 
tarczy planety o 2lh25m. Zwróćmy jednak uwagę na księżyc 3, który od
dalił się już dość znacznie od brzegu tarczy. O 2lh42m księżyc ten zniknie 
nagle w cieniu planety. Widać więc teraz w pobliżu Jowisza tylko jego 
dwa księżyce. O 22hl5m ukazuje się po ukończeniu przejścia księżyc l, 
a o 23h34m cień tego księżyca schodzi z tarczy planety. Z kolei o 23h58m 
księżyc 3 pojawia się nagle z cienia planety w znacznej odległości od pra
wego brzegu jej tarczy. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

Odległości bliskich planet 

WENUS MARS 
Data 
1965 

I o 
lO 
20 
30 

II 9 

Data 

l 1965 

I l 
3 
5 
7 
9 

. 11 
13 
15 

od Słońca 
l 

od Ziemi od Słońca 

j. a. 
0.723 
0.725 
0.726 
0.727 
0.728 

p 

\ 

o 
+1.86 
+o.9o 
-0.08 
- 1.05 
-2.01 
-2,97 
-3.92 
-4.86 

mln km j . a. mla lm j . a. mln km 
108.1 1.487 222.3 1.659 248.0 
108.3 1.528 228.5 1.662 248.5 
108.5 1.566 234.1 1.664 248.8 
108.7 1.600 239.1 1.666 249.0 
108.8 1.630 243.6 1.666 249.1 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

l 
l 

Data 

l l Bo Lo 1965 
p 

o o o 
-3.12 241.59 I 17 - 5,80 
- 3.36 215.25 19 - 6.72 
-3.58 188.91 21 - 7.62 
-3.80 162.58 23 - 8.52 
-4.02 136.24 25 - 9.40 
-4.24 109.90 27 - 10.27 
- 4.44 83.57 29 -11.12 
-4.64 57.23 31 -11.96 

l 
od Ziemi 

j. a. mln km 
1.095 163.7 
1.004 150.1 
0.918 137.2 
0.839 125.4 
0.770 115.2 

Bo l Lo 

o n 
-4.84 30.89 
-5.02 4.56 
-5.20 338.23 
- 5.38 :!11.89 
-5.55 285.56 
- 5.71 259.23 
-5.87 232.89 
- 6.02 206.56 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierzchołka 
tarczy ( + na wschód, - na za ~hód) ; 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Styczeń 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

l l 
11 
21 
31 

l 
11 
21 
31 

l h czasu 
środk.-europ. l 

Warszawa 

a l 8 l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 

17 14 -20.3 6 Ol 14 12 
17 49 -22.1 6 10 13 55 
18 45 -23.2 6 33 14 04 
19 48 -22.4 6 52 14 33 

Wschodzi na krótko przed Słoń
cem. Praktycznie niewidoczny, 

1142 
11 51 
11 57 
11 58 

MARS + 5.1 + 4.3 + 4.0 + 4.1 

23 06 
2139 
2108 
20 29 

11 00 
lO 27 
9 51 
9 14 

Widoczny prawie całą noc, jak.., 
czerwona gwiazda około +0.3 wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny. 

l h czasu 

l 
Warszawa 

środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

16 59 -21.8 5 57 13 46 
17 53 -22.9 6 19 13 54 
18 47 -22.9 6 33 14 08 
19 41 -21.8 6 41 14 30 

w pierwszych dniach miesiąca 
można probować odnaleźć ją tuż 
przed wschodem Słońca, nisko nad 
poludniowo-wschodnim horyzon
tem (-3.3 wielk. gwiazd.). 

2 59 
2 56 
2 56 
2 58 

JOWISZ 
+15.7 12 23 
+15.7 1144 
+158 1103 
+16.0 10 25 

3 14 
2 35 
l 57 
l 21 

Widoczny w pierwszej polowie 
nocy w gwiazdozbiorze Barana, 
jako jasna gwiazda około -2 wiel
kości. 

SATURN URAN 
l 1122161-12.51101412201 11051 + 6.7 1 2121 11031 

21 22 23 -11.8 9 00 18 52 1104 + 6.9 20 Ol 912 
1110 2232 -10.9 745 1749 1101 + 7.2 1838 754 

Widoczny jeszcze wieczorem Wido~zny prawie całą noc w gwia-
w gwiazdozbiorze Wodnika (około zdozbiorze Lwa (około 5.7 wielk. 
+1.1 wielk. gwiazd.). gwiazd.). 

----~--a---,l,---a~-.l w __ p_o-łu-d-. 1 

l o 
20 

11 9 

h m 
15 09.3 
15 01.1 
15 02.1 

NEPTUN 

o 
-15 541 

-15 00 
-15 02 

hm 
8 06 
6 49 
5 32 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Wagi (około 8 wielkości 
gwiazdowej). 

PLANETOIDA 9 METIS 
l o 5 41.4 +27 27 22 35 

lO 5 32.2 +27 45 21 47 
20 5 26.2 +27 57 21 02 
30 5 24.1 +28 05 20 21 

11 9 5 26.0 +28 11 19 44 
Około 9.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwia
zdozbiorów Byka i Woźnicy. 

h m s 
11 32 Ol 
11 31 24 
11 30 05 

l o Iw połud. 
PLUTON 

+18 S8~81 
+18 52.4 
+18 08.0 

h m 
4 30 
311 
l 51 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa. Dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy (14.5 wielk. 
gwiazd.). 
PLANETOIDA 15 EUNOMIA 

7 31.3 +24 18 o 29 
7 19.8 +23 48 23 35 
7 08.8 +23 14 22 44 
6 59.6 +22 37 21 56 
6 53.2 +22 00 2111 

Około 9.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Bllźniąt. Opozycja 9 stycznia. 

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



Styczeń 1965 r. SLONCE 

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

r. czasu / a l a wsch.j zach. wsch. j zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch./ zach. 

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

I l - 3.4 18 45 -23.0 818 15 53 8 02 15 49 7 56 15 56 8 06 15 36 7 39 15 49 7 45 15 34 7 31 15 41 7 41 15 20i 
11 - 7.8 19 29 -21.9 813 16 07 7 58 16 02 7 52 16 08 8 Ol 15 45 7 36 16 Ol 7 41 15 47 7 28 15 53 7 36 15 34 
21 -11.2 20 12 -20.0 8 03 16 24 7 49 16 18 7 44 16 24 7 51 16 02 7 28 16 16 7 32 16 03 7 20 16 OB 7 27 15 50 
31 -13.5 20 53 -17.5 7 49 16 43 7 35 16 37 7 31 16 41 7 36 16 22 715 16 32 7 19 16 21 7 07 16 24 7 13 16 09 

II 10 -14.3121 541-14.5 7 31 17 02 7 18 16 55 7 15 16 58 7 17 16 43 7 00 16 49 7 02 16 40 6 52 16 41 6 55 16 28 

KSIĘZYC 

1h czasu l h czasu 
warszawa 

1h czasu 
środk.·europ. 

warszawa 
Data ś rod k.·europ. Data środk.·europ. 

warszawa 

Fazy Księżyca: 

d h 

Data 
l wsch.j zach. l wsch. , zach. l wsch., zach. : a a a a a a 

Nów I 2 22 
Pierwsza kw. I 10 22 

h m o h m l h m h m l o hm hm h m i o h m hm 
I l 17 19 -22.9 6 38 14 19 I 11 131 + 4.6 1129 O Ol I 21 11271 + 9.2 2117 9 56 

2 18 11 -24.3 7 36 15 Ol 12 2 20 + 10.0 1147 119 22 12 181 + 3.7 22 34 10 12 
3 19 03 -24.6 8 26 15 54 13 313 +15.0 12 10 2 42 23 13 06 - 1.9 23 49 lO 29 
4 19 54 -23.8 9 06 16 54 14 4 11 +19.4 12 41 4 06 24 13 53 - 7.2 - lO 45 
5 20 45 -21.9 9 37 18 00 15 512 +22.7 14 24 5 30 25 14 40 -12.1 l 02 11 02 

Pelnia I 17 15 
Ostatnia kw. I 24 12 
Nów II l 18 

Odległość l Srednica 
Księżyca tarczy od Ziemi 

6 21 35 -19.0 10 03 19 10 16 6 18 +24.4 15 23 6 47 26 15 281-16.3 2 13 1123 
7 22 23 -15.3 10 23 20 21 17 7 25 . +24.4 16 37 7 50 27 16 16 -19.8 3 24 1148 
8 23 10 -11.0 lO 41 2133 18 8 31 +22.5 17 02 8 37 28 17 06 -22.4 4 29 12 19 
9 23 56 - 6.1 lO 57 22 46 19 9 341 +19.1 18 29 911 29 17 57 -24.1 5 30 12 58 

10 o 43 - 0.8 11 121 - 20 10 32 +t4.5 19 55 9 36 30 18 49 -24.6 6 24 13 47 
31 19 41 -24.1 7 06 14 45 

d h 
Naj w. I 2 15 1 29!4 
Naj m. I 17 2 33.5 
Naj w. I 29 19 29.4 
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SPIS TRESCI 
Bronisław Kuchowicz - Powstanie pier

wiastków chemicznych w gwiazdach (III). -
Indeks podstawowych pojęć z fizyki jądro
wej, koniecznych do zrozumienia cyklu ar
tykułów z astrofizyki jądrowej. 

Nasze wywiady: Prof. dr s. Piotrowski 
o XII Kongresie M. U. A. 

Kronika: Mikrokosmos-Makrokosmos-Me
gakosmos. - Nowe kratery meteorytowe 
w Kanadzie. - Nowe katalogi galaktyk. 

Kronika historyczna: O dacie urodzin Ko
pernika. - Portret Kopernika z galerii obra
zów we Florencji. - 26 lutego 1878 r. zmarł 
Angelo Secchi. 

Obserwacje: Obserwa ~je bolidów. - Ob
serwacje meteorów. 

z korespondencji: Jeszcze o przyczynach 
pękania meteorytów. 

Kronika PTI\IA: z działalności Oddziału 
Warszawskiego PTMA. 

Nowości wydawnicze. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKLADCE 
Pierwsza strona okładki: Lotnicze zdję

cie dwóch jezior Clearwater Lakes. Na wię
kszym widać pierścień wysp. Szczegóły 
w notatce: Nowe kratery meteorytowe 
w Kanadzie. 

Druga strona okładki: Zdjęcie amator
skiego teleskopu wykonanego w Oddziale 
Warszawskim PTMA. Fot.: Lucjan Newelski 
(patrz Kronika PTMA). 

Trzeela strona okładki: Karta tytułowa 
trygonometrii Kopernika wydanej w r. 1542 
w "Wittenberdze pt. "De Latertbus et angu
Lts trtangutorum", której egzemplarz znaj
duje się w bibliotece uniwersyteckiej w Pra
dze (sygn. 14 H 145). Widzimy u góry od
krytą przez prof. L. A. Birkenmajera no
tatkę z XVI w. następującej treści: "Coper
nicus nattls An. dn. 1473 d: 19 Februartt 
h: 4 m: 48". 

Czwarta strona okładki: Drzeworytnicza 
reprodukcja portretu Kopernika z pałacu 
Pitti we Florencji. Drzeworyt wykonał 
J. Styfi. 

W bieżącym numerze 
"Uranii" podajemy infor
macje o przebiegu XII 
Kongresu Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej 
w Hamburgu oraz o kon
ferencji naukowej pod naz
wą Mikrokosmos-Makroko
smos-Megakosmos. Pierw
sza w formie wywiadu 
członka naszej redakcji, 
mgra K. ZIOLKOWSKIE
GO z prof. d-rem STEFA
NEM PIOTROWSKIM, 
druga - w postaci sprawo
zdania uczestnika tej cie
kawej konferencji, doc. 
dra KONRADA RUDNIC
KIEGO. 

Zgodnie z zapowiedzią 
dołączamy do artykultt 
mgra BRONISŁAWA KU
CHOWICZA o powstawaniu 
pierwiastków chemicznych 
w gwiazdach wykaz, 
w przystępny sposób obja
śniający podstawowe poję
cia z fizyki jądrowej. 

Ponieważ w lutym przy
pada rocznica urodzin Ko
pernika, w naszej Kronice 
historycznej znajdą czytel
nicy informacje, w jaki 
sposób ustalono datę 19 lu
tego. Przypominamy, że 
jest to data wedlug kalen
darza juliańskiego (stary 
styl), bo kalendarz grego
riański wprowadzono do
piero przeszlo sto lat po 
urodzeniu Kopernika. 

Zarząd Główny PTMA - Kraków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
adres telegr. PETEEMA Kraków; konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. 8-15, w ponie
działki i piątki do 19, w soboty od 8-12. 
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BRONISLA W KUCHOWICZ - War s z a w a 

POWSTAWANIE PIERWIASTKOW CHEMICZNYCH 
W GWIAZDACH (III) 

Procesy w stanie równowagi; procesy katalityczne 

wmia:rę rozwijania się procesu alfa następuje stopniowy 
wzrost temperatury we wnętrzu gwiazdy do wartości rzędu 

3 · 109 stopni. Ewolucja gwiazdy ulega teraz przyspieszeniu. Na
stępuje wciąż kurczenie się gwiazdy pod wpływem sil grawi
tacyjnY'ch, rośnie gęstość rdzenia i temperatura. Oprócz reakcji 
typu (gamma, alfa) i (alfa, gamma) coraz większą rolę odgry
wają reakcje (gamma, p) i (p, gamma) oraz inne. Przy tej 
olbrzymiej Uczbie najrozmaitszych reakcji jądrowych, biegną
cyeh w różnych kierunkach, ustala się w końcu równowaga sta
tystyczna pomiędzy jądrami atomowymi, swobodnymi proto
nami i neutronami. W opa:rdu o to można obliczyć, jakie bę
dzie względne rozpowszechnienie jąder po wytworzeniu rów
nowagi. Metoda jest podobna do tej, którą stosowano w przed
stawionych w n-rze 11 Uranii z r. 1964 teoriach kosmicznej 
syntezy pierwiastków. Różnica polega na tym, że nie usilujemy 
rozciągać warunków równowagi na cały okres powstawania 
pierwiastków chemicznych, tylko na tę jego fazę, w której po 

LI' 
s u• 

4 

3 
He' 

2 

·1 50 100 ISO WO 

Rys. l. Zależność średniej energii wiązania nukleonu w jądrze od liczby 
masowej jądra 
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wytworzeniu jąder alfowych powstają izotopy o masach zawar
tych w przedziale liczb masowych A pomiędzy 46 a 66. Jeśli 
dana jest temperatura i gęstość, wtedy względne rozpowszech
nienie powstających izotopów zależy od ich energii wiązania, 
przypadającej na jeden nukleon.*) 

Na rys. l przedstawiona jest krzywa zależności energii wią
zania jąder atomowych od ich liczby masowej. Z krzywej tej 
widzimy, że największą energią wiązania charakteryzują się 
jądra grupy żelaza: 56Fe, 64Ni, 59Co, 65Cu, 54Cr i sąsiednie. Są to 
jądra najtrwalsze. Jądra zarówno lżejsze jak i cięższe od nich 
mają mniejsze wartości energii wiązania, tzn. energia zawar
tych w nich neutronów i protonów jest wyższa. Jeśli więc 
przyjąć, że przez pewien czas zachodzi stan równowagi staty
stycznej, wtedy w mieszaninie równoważnej największa po-· 
winna być zawartość jąder najtrwalszych. Przypuszczenie to 

o 
-l\ . 
-2 
-3 

A 
Rys. 2. Rozpowszechnienie jąder grupy żelaza 

Krzywa ciągła (i czarne punkty) - wartości teoretyczne (według 
Burbidge'ów, Hoyle'a i Fowlera). Krzywa przerywana (i kółka nie za
czernione) - wartości stwierdzone dla Słońca przez Goldberga, Aliera 
i Miillera. Na osi rzędnych odłożono logarytm względnego rozpowszech-

nienia 

*) Zależy również od liczby stanów wzbudzonych różnych jąder, war
tości ich energii i wagi statystycznej, dla uproszczenia pomijamy jednak 
tę zależność w naszych czysto jakościowych rozważaniach. 
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zostało potwierdzone. Przyjęto określone wartości gęstości, tem
peratury i stosunku względnego swobodnych protonów i neu
tronów, próbując przy tych założeniach znaleźć wytworzone 
rozpowszechnienie izotopów. Na rys. 2 widać porównanie wy
ników teoretycznych dla temperatury 3,78 · 109 stopni, gęstości 
105 g/ cm3 i stosunku li-czbowego protonów do neutronów rów
nego 30, z danymi o składzie izotopowym Slońca. Przyjęto przy 
tym, że względne rozpowszeehnienie różnych izotopów tego sa
mego pierwiastka jest identyczne w Stońcu i na Ziemi. W opar
ciu o rys. 2 można sformulować następujące wnioski: Izotopy 
w przedziale liczb masowych 50 <A < 62 wykazują dobrą 
zgodność pomiędzy teorią a danymi obserwacyjnymi. Poważne 
rozbieżności zachodzą dla miedzi, niklu i tytanu. Teoria syntezy 
tych pierwiastków w warunkach równowagi daje zbyt niskie 
rozpowszechnienie tych pierwiastków, niezgodne z danymi ob
serwacyjnymi. Można to jednak prawdopodobnie wytłumaczyć 
tak: Izotopy tytanu powstają przecież nie tylko w warunkach 
równowagi, zdążyły one powstać w procesie alfa, o czym mó
wiliśmy na poprzednich stronach, wypisują-c nawet odpowiednie 
reakcje. Izotopy zaś miedzi i niklu powstają też częściowo w in
nym procesie, o którym mowa będzie w następnej części tego 
cyklu artykułów- w procesie przyłączania neutronów. Do wy
tworzenia tych trzech pierwiastków proces w warunkach rów
nowagi daje tylko pewien cząstkowy wkład. W każdym razie 
nie ma wątpliwości, że materia, z której składa się układ sło
neczny, podlegała kiedyś procesom zachodzącym w warunkach 
równowagi. Kiedy procesy te miały miejsce, pozostaje jeszcze 
kwestią Ótwartą. Powrócimy do niej w ostatnim artykule z tego 
cyklu. 

Zespól procesów przebiegając:ynch w warunkach równowagi 
nosi krótką nazwę procesu e (od angielskiego i zarazem łaciń
skiego wyrazu "equilibrium" = równowaga). O procesie alfa 
i procesie e sądzi się dziś, że stanowią one prawdopodobnie 
końcową fazę aktywnego okresu ewolucji gwiazdy - i to fazę 
dość szybko przebiegającą, być może nawet eksplozywną. 
O skali czasu dla procesu alfa już mówiłem. Skala czasu dla 
procesu e jest o wiele krótsza, być może proces ten trwa cał
kiem parę sekund, po których nastąpi wybuch. W wybuchu 
tym część zsyntetyzowanej materii ulegnie ro!Zproszeniu w prze
strzeń międzygwiezdną i wymieszaniu z gazem i pyłem tam się 
znajdującym. Do kwestii wybuchu jeszcze powrócimy w dal
szych artykułach, na zakończenie zaś tej części zw:rócimy uwagę 
na dwa problemy, wiążące się z syntezą już omówioną. 
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Przeskok przez pechowe liczby. Pierwszym z problemów jest 
uniknięcie w przedstawionej tu teorii pewnej trudności, z którą 
nie mogli sobie dać rady twórcy teorii syntezy pierwiastków 
we wszechświecie (jako całości, nie w gwiazdach!). Wspomina
łem już o tym w n-rze 11 Uranii, omawiając teorię A l p h e
r a - B e t h e g o- G a m o w a. Jeśli jądra atomowe powstawały 
z pierwotnej materii (czy to protonowej czy też neutronowej) 
drogą przyłączania kolejnych nukleonów, trudność nie do zwal
czenia stanowił brak w przyrodzie stabilnych izotopów o licz
bach masowych 5 i 8. Brak ten można było wytłumaczyć jedy
nie drogą podwójnego wychwytu nukleonów, co jednak nie 
mogło zachodzić przy tak niskich gęstościach, jakie przewidy
wała teoria. W przedstawionym tu mechanizmie trudność ta 
znika. Stabilny iztop o A = 5 jest niepotrzebny, gdyż po po
wstaniu helu-4 następuje łączenie bezpośrednie jąder helu, od
bywa się zaś ono w rdzeniu wewnętrznym gwiazdy, gdzie przy 
wysokiej gęstości i temperaturze możliwy jest proces Salpetera, 
dla którego wystarcza pewna znikoma wprost ilość berylu-8, 
istniejącego w stanie równowagi dynamicznej z helem-4. Widać 
też, że od razu znika i trudność z liczbą masową 8. 

Spalanie wodoru w obecności węgla. Dotychczas naszkicowa
łem ewolucję materii gwiezdnej, wychodząc z czystego wodoru, 
z którego przez szereg procesów doszedłem aż do pierwiastków 
grupy żelaza. Wspomniałem jednak o możliwości wyrzucenia 
części materii przez te gwiazdy z pierwszej generacji. W odór
międzygwiezdny, z którego formowały się gwiazdy następnego 
"pokolenia", był już zanieczyszczony pierwiastkami cięższymi. 
Zobaczymy, jak teraz następował rozwój gwiazdy. Mechanizm 
spalania wodoru będzie teraz nieco odmienny. Wystąpi cykl 
spalania, noszący nazwę węglowo-azotowego, nie dlatego, by te 
właśnie pierwiastki powstawały zamiast helu, lecz dlatego, że 
wynikiem końcowym spalania wodoru jest hel, ale jądra węgla , 
azotu i tlenu odgrywają rolę zbliżoną do katalizatorów w re
akcjach chemicznych. Cykl ten przedstawiamy w tablicy l. 

TABLICA I 
Cykl węglowo-azotowy 

Reakcja jądrowa -~ - Energia wydzielona (w MeV) 

12C + 1H-+ 13N + y 
13N -+ 13C + e+ + v 
13C + 1H -+ 14N + y 
14N + 1H -+ 150 + y 
150 -+ 15N + e+ + v 
15N + 1H -+ 12C + 4He 

l 
l 

l 

1,95 
1,50 
7,54 
7,35 
1,'73 
4,96 

l 25,03 
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Rozgałęzienie cyklu 
węglowo-azotowego 

URANIA 

----- ---------
15N + 1H -+ 160 + y 
160 + 1H-+ 17F + y 
17F -+ 170 + e+ + v 
170 + 1H-+ 14N + 4He 

12,11 
0,59 
1,76 
1,20 

} 15,66 

Od nazwisk dwu fizyków, którzy go podali w 1938 roku, cykl 
ten nosi też nazwę cyklu Bethego-Weizsackera. W 'cyklu tym 
jądro węgla-12 pochwytuje proton, a wytworzony izotop azotu 
jest nietrwały i podlega przemianie ~+ o czasie półtrwania 
14 minut. Następnie mamy jesz,cze trzy wychwyty protonu 
i jedną przemianę ~+ . Cykl ten można zapisać bez uwzględ
nienia produktów przejściowych: 

12C + 4 1H-+ 12C + 4He+2e++ 2v+ 3y 

Jądro 12C, zniszczone na początku cyklu, ulega odtworzeniu 
w końcu. Warto jednak zauważyć, że jeśli w początkowej fazie 
procesu jest tylko 12C, to w dągu całej fazy spalania wodoru 
istnieć będą w ściśle określonej ilości także jądra 13C, 14N i 15N. 
Względna zawartość poszczególnych izotopów zależy od tempe
ratury. Szybkość cyklu węglowo-azotowego rośnie szybciej 
z temperaturą, niż szybkość cyklu protonowo-protonowego, 
przedstawionego w poprzedniej części pracy. Czas trwania cyklu 
jest rzędu 108 lat. 
Zauważmy, że istnieje pewne rozgałęzienie w cyklu węglowo

-azotowym (tab. 1). Wiąże się ono z tym, że przy wysokich tem
peraturach możliwa jest ko1ejna synteza izotopów tlenu 160 i 170. 
Ilość węgla-12 malałaby w gwieździe, gdyby nie to, że tlen-17 
ulega rozbiciu przez proton i powstaje azot-14, włączający się 
do głównej gałęzi cyklu węglowo-azotowego. Część jednak tego 
izotopu tlenu pozostaje w gwieździe, inaczej bowiem trudno 
byłoby wytłumaczyć zachowanie na Ziemi pewnej niewielkiej 
ilości 170. 
Większość gwiazd dągu głównego zawdzięcza swą jasność 

energii wyzwalanej w cyklu węglowo-azotowym. Cykl ten do
minuje w gwiazdach o d11żei jasności i w gwiazdach o dużej 
masie i temperaturze ponad 2 · 107 stopni. Gwiazdy te znajdują 
się po lewej górnej stilanie ciągu głównego. Słońce natomiast 
i chłodniejsze gwiazdy czerpią swą energię w głównej mierze 
z cyklu protonowo-protonowego. Interesujące będzie zauważyć 
w tym miejscu, że analiza ostatniej z reakcji w rozgałęzieniu 
cyklu węglowo-azotowego doprowadziła Brown a do stwier-
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dzenia, iż składniki skorupy ziemskiej wytworzone zostały 
w temperaturze rzędu 1,7 · 107 stopni. 

Oprócz cyklu węglowo-azotowego istnieje jeszcze inny cykl 
spalania wodoru, noszący nazwę neonowo-uodowo-magnezowe
go. W cyklu tym rolę analogiczną do roli 12C w poprzednim 
spełnia 20Ne. Występują tu cztery wychwyty protonu i dwie 
przemiany~+: 

20 Ne + 1H-+ 21Na + 1 
•'Na -+ •'Ne + e+ + Y 
21Ne + 1H-+ 22Na + 1 
••Na + 'H-+•aMg+r 
•aMg-+ •aNa + e+ + Y 
23Na + 'H-+ 20Ne + 4He 

Cykl ten możliwy jest w dalszej fazie spalania wodoru, kiedy 
już temperatura gwiazdy uległa podniesieniu. Przyjmując go, 
można wytłumaczyć dużą zawartość neonu-21 w niektórych 
gwiazdach. Neon-20 może pochodzić przy tym z rdzenia helo
wego, protony zaś będą spalać się w powłoce wodorowej, do 
której ten neon będzie się przedostawał. Obecność neonu-21 
może odgrywać ważną rolę, gdyż proces następujący z tym ją
drem : 

21Ne +4He~ 24Mg + n 

stanie się źródłem neutronów, reakcje zaś przyłączania neutro
nów odegrają poważną rolę w wytwarzaniu pierwiastków cięż
szych. Mechanizm powyższy przedstawiony zostanie szczegó
łowo w następnych artykułach. 

Indeks podstawowych pojęć z fizyki jądrowej, 
koniecznych do zrozumienia cyklu artykułów 

z astrofizyki jądrowej 

Atom - najmniejsza "cegiełka" pierwiastka chemicznego, mogąca 
wchodzić w związki chemiczne. Atom, obojętny elektrycznie, składa się 
z dodatnio naładowanego jądra i ujemnych elektronów, których orbity 
wyznaczają rozmiary atomu. Promień atomu jest rzędu 10-8 cm. 

Deuter - izotop wodoru, w którego jądrze, w odróżnieniu od zwykłego 
wodoru, obok protonu znajduje się jeszcze neutron. Zawartość tego izo
topu w naturalnym wodorze wynosi około 0,015°/o. 

Elektron - cząstka elementarna o masie 9,1083 • 10-28 g, około 1840 razy 
mnie jszej od masy protonu i o naboju elektrycznym ujemnym. 

Elektronowolt - ilość pracy potrzebnej do przeniesienia elektronu 
między punktami różniącymi się potencjalnie o l wolt. Jest to jednostka 
stosowana w fizyce atomowej i jądrowej. l e V = 1,6 • 10-12 erg. Jednostki 
większe: kiloelektronowolt l KeV = 103 eV, megaelektronowolt l MeV = 
= 106 eV. W jednostkach powyższych wyraża się obecnie również masę 
cząstek (patrz notka na str. 271 w N-rze 11 Uranii z 1963 r.). 

Energia wiązania - energia potrzebna do rozłożenia jądra atomowego 
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na jego składowe - nukleony. Energia wiązania przypadająca na jeden 
nukleon wynosi średnio ok. 8,5 Me V 1). 

Izobary - dwa (lub więcej) rodzaje jąder, mające taką samą liczbę 
masową A, różniące się zaś liczbą porządkową Z. Mają one więc tę samą 
liczbę nukleonów, różnią się zaś stosunkiem liczbowym protonów do neu
tronów. 

Izotopy - rodzaje jąder, mające tę samą liczbę porządkową Z, a róż
niące się jedynie liczbą masową A. Są to więc odmiany jąder tego sa
mego pierwiastka chemicznego, różniące się zawartością neutronów. 

Jądro atomowe- ma ładunek dodatni i składa się z nukleonów. Sred
nica jego jest rzędu 10-13 cm. W jądrze ześrodkowana jest prawie cala 
masa atomu. 

Kwant gamma (y) - kwant (porcja) promieniowania elektromagne
tycznego. Energia jego dana jest wzorem: E = hv, gdzie h jest stałą 
Plancka, a v oznacza częstość (patrz Nr 10 Uranii z r. 1964, str. 262). 

Liczba masowa A - jest to liczba nukleonów w jądrze. 
Liczba porządkowa Z - jest to liczba porządkowa w układzie okreso

wym pierwiastków chemicznych, określająca liczbę protonów (dodatnich 
ładunków) w jądrze, a zarazem też liczbę elektronów krążących wokół 
jądra. Liczby porządkowe pierwiastków występujących na Ziemi zawie
rają się w granicach od l do 92, ostatnio doniesiono o sztucznym wytwo
rzeniu pierwiastka o liczbie porządkowej 104. 

Neutrino (v) - cząstka elementarna o masie mniejszej od elektronu, 
równej prawdopodobnie zeru, bez ładunku elektrycznego. Wyrzucana jest 
podczas przemiany ~ +; w przemia~e ~- wyrzucana jest antycząstka 
(antyneutrino, oznaczane symbolem v). 

Neutron (n) - cząstka o masie nieco większej (o 0,89°/o) od protonu. 
Nie ma ładunku elektrycznego. Wchodzi w skład jąder atomowych. 

Nukleon - wspólna nazwa protonów i neutronów, wchodzących 
w skład jąder atomowych. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa 
"nucleus" - jądro. 

Nuklid - odmiana jądra atomowego, cechująca się określoną war
tością liczby porządkowej Z i liczby masowej A. 

Pierwiastki pozauranowe - pierwiastki chemiczne o liczbach porząd
kowych większych niż 92. Nie występują w przyrodzie w warunkach 
ziemskich, gdyż są silnie nietrwale. Mogą występować w niektórych 
gwiazdach (patrz w artykule o syntezie pierwiastków w gwiazdach su
pernowych, który się ukaże w jednym z najbliższych numerów). 

Pozyton (e+) - cząstka elementarna o tej samej masie co elektron, 
różniąca się od niego ładunkiem dodatnim. 

Proton - składnik jądra atomowego o ładunku dodatnim i masie nieco 
mniejszej od masy neutronu. Proton stanowi jądro lekkiego izotopu 
wodoru. 

Przekrój czynny jądra na daną reakcję (cr) określa prawdopodobień
stwo zajścia danej reakcji między jądrem a padającą nań cząstką (patrz 
też Nr 11 Uranii z r. 1964, str. 299). Wartość przekroju czynnego zależy 
od rodzaju Jądra i cząstki padającej oraz od jej energii. 

1) Wykres energii wiązania w zależności od rodzaju jądra przedsta
wiony jest na str. 34. 
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Półokres trwania TJ- - albo czas półtrwania, czas połowicznego za

niku itp., jest to czas, "w ciągu którego połowa atomów danego nuklidu 
promieniotwórczego ulega rozpadowi. Jest to wielkość charakteryzująca 
daną substancję promieniotwórczą. 

Przemiany jądrowe - Przemiany nietrwałych nuklidów w nuklidy 
trwalsze. Największą rolę w omawianych przez nas zjawiskach odgrywa 
przemiana beta minus W-), beta plus W+), alfa (a), gamma (y) i samo
rzutne rozszczepienie. 

Przemiana alfa - nuklid promieniotwórczy wyrzuca cząstkę alfa 
(jądro izotopu helu 4He) przemieniając się w nuklid zawierający o dwa 
protony i dwa neutrony mniej. 

Przemiana B- - przemiana w izobar o większym ładunku, kiedy 
neutron z jądra przemienia się w proton, a wyrzucony zostaje elektron 
i antyneutrino (patrz Nr 11 Uranii z r. 1964, str. 291). 

Przemiana B+ - przemiana w izobar o ładunku mniejszym, kiedy 
jeden z protonów zawartych w jądrz;e przemienia się w neutron, a wyrzu
cone zostają pozyton i neutrino. 

Przemiana y - przemiana, podczas której jądro oddaje nadmiar ener
gii w postaci kwantu gamma. 

Rozszczepienie jądra - proces, w którym najcięższe jądra dzielą się 
na dwie części o masach prawie równych połowie masy jądra pierwot
nego. Towarzyszy temu wydzielenie kilku neutronów oraz znacznej ilości 
energii. Rozszczepienie może być samorzutne bądź też wywołane przez 
padające na jądro cząstki. 

Reakcja jądrowa - przemiana danego rodzaju nuklidu pod wpływem 
padających cząstek. Zazwyczaj z dwu produktów początkowych otrzy
mujemy dwa produkty końcowe, przy czym zachowany musi być ładunek 
całego układu i jego masa. Reakcje jądrowe zapisujemy następująco: 

Tutaj oznaczają: 

A 1 i A2 - liczby masowe nuklidów reagujących ze sobą, 
z! i z2 -'- liczby porządkowe tych nuklidów, 

A3, A4, Z3 i Z4 - odpowiednie wielkości dla produktów reakcji. 

Musi być przy tym: 

A 1+A2 = A 3 +A4 

z1+z2 = z3+z4 
Z zależności tych, znając cząstki reagujące ze sobą oraz jeden z pro

duktów reakcji, możemy wypisać od razu liczbę masową i porządkową 
pozostałego produktu. 

W reakcjach egzotermicznych wydzielona zostaje charakterystyczna dla 
tych reakcji energia, którą zazwyczaj wyraża się w MeV. 

Wychwyt neutronów - reakcja typu (n, y). W wyniku takiej reakcji 
pochłonięty zostaje neutron przez jądro bombardowane. Nadmiar energii 
wydzielony zostaje w postaci kwantu gamma!! 

Bronisław Kuchowicz 
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NASZE WYWIADY 

W dniach od 24 sierpnia do 4 wrzesma 1964 roku odbył się 
w Hamburgu XII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej. Z prośbą o podzielenie się z czytelnikami "Uranii" wraże
niami z Kongresu zw11óciliśmy się do jego uczestnika prof. dr 
Stefana Piotrowskiego. 

Czy zechciałby Pan Profesor na początku powiedzieć kilka słów 
o charakterze pracy ostatniego Kongresu ... 

Unia rozrosła się ogromnie - w ostatnim Zjeździe brało udział około 
1600 osób (wraz z zaproszonymi gośćmi). Posiedzenia Komisji biegły rów
nolegle, ich czas w znacznej mierze był zajęty sprawami organizacyjno
administracyjnymi, dyskusje przeniosły się głównie na Sympozja, czy 
tzw. "Wspólne Dyskusje" - a i na tych ostatnich było właściwie bardzo 
mało czasu do dyskusji, gdyż zgłoszone było dużo komunikatów. 

Oprócz posiedzeń Komisji, Zebrań Ogólnych, Posiedzeń poszczególnych 
komitetów, odbyło się w czasie trwania Unii 6 sympozjów, jedna konfe
rencja specjalna i kilka tzw. "odczytów na zaproszenie". Wspólne Dy
skusje dotyczyły tematów: 

l) Radio-Galaktyki 
2) Układ stałych astronomicznych I. A. U. 
3) Ciasne układy podwójne 
4) Mgławica Oriona 
5) Lokalna struktura i ruchy w Galaktyce 
6) Teoria zjawisk aerodynamicznych w atmosferach gwiazdowych. 
Specjalna konferencja, zorganizowana przez prof. M. G. J. M i n-

n a er t a dotyczyła nauczania astronomii; odczyty na zaproszenie miały 
za temat: Pola magnetyczne na Słońcu (dr A. B. S e v er n y), Kilka 
aspektów astronomii w przestrzeni kosmicznej (prof. L. G o l d b e r g), 
Struktura i ewolucja układu galaktycznego (prof. J. H. O ort) i wresz
cie - sensacja ostatniego Kongresu Unii - odczyt naukowców amery
kańskich o wynikach Rangera VII. 

Kilka tych rzeczywiście rewelacyjnych zdjęć powierzchni Księ
życa wykonanych przez Rangera VII publikowaliśmy już wraz 
z komentarzem w ostatnich numerach "Uranii". 

Jak się orientuję, aktualne zainteresowania szeregu warszaw
skich astronomów, pracujących pod kierunkiem Pana Profesora, 
koncentrują się wokół zagadnień ciasnych układów gwiazd podwój
nych, a więc tematu jednej z Wspólnych Dyskusji. Zapewne więc 
bral w niej Pan Profesor udział; czy można wobec tego coś o niej 
usłyszeć? 

Wspólna Dyskusja o ciasnych układach podwójnych została pomyślana 
jako pewnego rodzaju hołd pamięci O. S t r u v e g o. Zaczęła się w spo
sób dość niekonwencjonalny: odtworzeniem z taśmy magnetofonowej 
preludium skomponowanego przez prof. K u l i k o w ski e g o, dedyko
wanego pamięci O. S t r u v e g o, a odegranego przez van d e K a m p a. 
Następnie prof. P. S w i n g s w krótkich słowach scharakteryzował 
wkład Struvego w zagadni~ie przepływu gazów w ciasnych układach 
podwójnych i podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami z okresu 
długoletniej współpracy ze Struvem. 
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Przechodząc do referatów wygłoszonych na omawianej Wspólnej Dy
skusji zacznę od referatu dr M. P l a v e c a "Dynamika strumieni gazo
wych w ciasnych układach podwójnych". Interesującym czytelników 
Uranii będzie tu zapewne fakt, że omawiając dwa typy mechanizmów 
wyrzutu gazów z pierwszego punktu Lagrange'a układu podwójnego 
Plavec dość szczegółowo zreferował ostatnie prace dr A. K r u s z e w
ski e g o z Warszawy. Przypisując duże znaczenie mechanizmowi wy
wołanemu niesynchronizmem rotacji składowej wtórnej z szybkością 
obiegu, Plavec ma jednak wątpliwości, czy w tym wypadku mogą po
wstawać trajektorie prowadzące do wytworzenia się pierścienia dokola 
składowej głównej; w swoich rachunkach Kruszewski zakładał że roz
miar składowej głównej jest rzędu 0,1 odległości składników i tylko -
zdaniem Plaveca - dzięki temu Kruszewski był w stanie otrzymywać 
w swoich rachunkach orbity kilkakrotnie okrążające tę składową. Autor 
referatu był raczej skłonny przypisywać większe znaczenie mechani
zmowi polegającemu na jakiegoś rodzaju wybuchach fotosferycznych. 

A jakie zagadnienia poruszył Pan Profesor w dyskusji po tym 
referacie? 

Przede wszystkim przedstawiłem (przy pomocy przeźroczy) tory poli
czone w Warszawie przez dr Kruszewskiego dla różnego siopnia niesyn
chronizmu i dla różnych wartości stosunku mas. Zwróciłem uwagę, że 
dla każdej niestabilnej konfiguracji istnieje chmura gazu (albo strumień) 
asymetrycznie położona w stosunku do linii łączącej centra obu składo
wych. Kiedy szybkość ejekcji staje się większa, następuje przepływ gazu 
wzdłuż torów podobnych do otrzymanych przez dr Plaveca. Zwróciłem 
dalej uwagę, iż - jak wynika z rachunków - materia przenoszona do 
składnika głównego ma z reguły tendencję do zwiększania jego momentu 
obrotowego tak, że okolice równikowe gwiazdy, na którą materia pada, 
mogą otrzymać dużą szybkość rotacyjną i w rezultacie wzdłuż równika 
może wytworzyć się pierścień. Dalszy komentarz dotyczył zmian okresu: 
zwróciłem uwagę, iż dla typowych sytuacji w pół-rozdzielonych ukła
dach podwójnych okres będzie wzrastał lub skracał się w zależności od 
tego, jaka część materii spada na składnik główny, a jaka spada z po
wrotem na składnik wtórny. 

A inne referaty ... 

O pracach Obserwatorium Victoria mówił R. P e tri e w referacie 
"0 spektroskopowych obserwacjach gwiazd podwójnych wizualnych". 
Interesujące są niewątpliwie następujące spostrzeżenia Petrie'go: z 307 
par badanych w Obserwatorium Victoria (a odpowiadających pewnym 
kryteriom wyboru, jak np. by słabszy składnik był jaśniejszy od 9 mag., 
by deklinacja była północna) 91 par wykazuje istnienie trzeciego ciała; 
z 234 par z zaobserwowanymi oboma widmami 35°/o wykazuje istnienie 
trzeciego ciała, a 230fo - istnienie więcej niż trzech ciał w układzie. Stąd 
konkluzja, iż 400fo par stanowi w rzeczywistości układy potrójne albo 
wielokrotne (i to nie biorąc pod uwagę odległych składników) a 200fo -
więcej niż potrójne. Wśród badanych par są systemy z równą jasnością 
absolutną obu składników, a różnym typem widmowym i na odwrót, 
układy z identycznymi widmami a różną jasnością. Petrie zwraca uwagę 
na możliwość badania ewolucyjnych zmian składu chemicznego w ukła
dach podwójnych, a także w szczególności na użyteczność obserwacji 
spektralnych szybkości radialnych w układach podwójnych wizualnych. 
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Następny referat, J. S a h a d e g o, dotyczył ~ Lyrae i innych s,zczegól
nych ciasnych układów. W przedstawionym przez Sahadego modelu 
(3 Lyrae składnik wtórny (ten, który jest zakrywającym w minimum 
głównym) jest masywniejszy i mniejszy i jest otoczony strumieniami ga
zów wypływającymi z mniej masywnej, głównej składowej typu B8. Jako 
inne systemy podobne (z masywniejszym składnikiem wtórnym) Sahade 
wymienia AO Cass, V448 Cyg, V453 Sco, HD698, W Cru, E Aur (?). Do 
tych układów dodać by jeszcze można układ HD 47129, ale dla tej gwiazdy 
wtórna składowa jest większa od głównej. W dyskusji D. C. M ort o n 
zwrócił uwagę, iż transfer masy może odwrócić stosunek mas, i że być 
może obecnie mniej masywna składowa jest bogatsza w hel. 

W kolejnym referacie M. G. F r a c a s t o r o mówił o problemach 
układu Algola. W szczególności referent zajął się sprawą hipotetycznych 
dalszych składników tego wielokrotnego systemu, składników, o których 
istnieniu wnioskujemy z przebiegu krzywej 0-C dla minimów. I tak 
zaobserwowano ostatnio w minimum głównym linie Algola C "odpowie
dzialnego" za okres 1.8 lat w krzywej 0-C, okazuje się dalej, iż okres 
32 lat odpowiada nie Algolowi D, a ruchowi linii apsyd. W dyskusji 
T. J. H er c z e g zakomunikował, iż według jego badań Algol D byłby 
odpowiedzialny za okresowość 22-letnią i że prawdopodobnie istnieje 
jeszcze Algol E z okresem około 180 lat. 

Ostatnim referatem na omawianej Wspólnej Dyskusji był referat 
R. P. Kra f t a "0 kataklizmicznych zmiennych jako systemach podwój
nych". Referent ograniczył się do omówienia układów podwójnych o naj
krótszych znanych dotychczas okresach obiegu (100 minut). Obecnie znane 
są trzy takie systemy: Nova WZ Sge, 1913, 1946, (P = 81 min.) EX Hya 
(P = 98 min.), VV Pup (P = 100 min.). Wobec krótkości okresów obiegu 
i słabości gwiazd (WZ Sge i VV Pup słabsze niż 15.0, EX Hya słabsza 
niż 13.5) obiekty te stanowią trudny problem obserwacyjny nawet dla 
200-calowego teleskopu Mount Palomar. 

Jako przykład został omówiony proponowany model Nowej WZ Sge 
oparty na obserwacjach spektroskopowych Krafta i fotoelektrycznych 
W. Krze m i ń ski e g o z Warszawy. Dane obserwacyjne wykazują, że 
krzywa blasku typu W UMa i krzywa prędkości radialnych (uzyskane 
z pomiarów linii emisyjnych wodoru) są przesunięte w fazie o około 90°. 
W czasie zaćmienia głównego przypada maksimum dodatniej prędkości 
radialnej (około 800 km/sek). W modelu systemu efekt ten jest przypi
sywany strumieniowi materii płynącemu od niewidocznego składnika 
wtórnego w kierunku składnika głównego (białego karła). Biały karzeł 
jest otoczony ratującym pierścieniem, którego materiał jest dostarczany, 
przynajmniej częściowo, przez wyżej wspomniany strumień. Wyznacze
nie mas obu gwiazd jest niepewne; stosunek mas wynosi 1/20, masa bia
łego karła 0.6 masy Słońca została wyznacwna z profilu absorpcyjnego 
linii Hy. 

Obserwacje EX Hya mogą być interpretowane modelem podobnym do 
WZ Sge lecz o stosunku mas bardziej zbliżonym do jedności. W syste
mie VV Pup, mimo braku natychmiastowego dowodu spektroskopowego 
przepływu masy (strumień), mamy do czynienia z koncentracją materii 
w pobliżu "following hemisphere" składnika głównego, której źródłem
należy przypuszczać - jest również przepływ masy ze składnika wtór
nego. ..,.,; 
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Trzy wspomniane systemy, genetycznie podobne przede wszystkim ze 
względu na przepływ masy i krótkość okresów obiegu, stanowią skompli
kowany problem ewolucyjny. Dyskutowane przez Krafta wpływy ejekcji 
lub transferu masy od składnika wtórnego do głównego mają w ogólno
ści tendencję do wydłużania okresu, co by świadczyło, iż system WZ Sge 
musiał w przeszłości mieć jeszcze krótszy okres obiegu niż 81 minut -
co jest niezgodne z poglądami na ewolucję gwiazd. Najbardziej - we
dług Krafta - wydajnym procesem powodującym skracanie okresu mcr 
głaby być emisja fal grawitacyjnych. 

W żywym i dowcipnym podsumowaniu dyskusji M ar t i n S c h war z
s c h i l d powiedział, 1ż jest rzeczą pocieszającą widzieć, iż teoretycy 
porzucają nareszcie model gwiazdy sferycznej w pełni zrównoważonej, 
a przechodzą do rozważania gwiazd silnie odkształconych; od perturbacji 
sferycznych (jak równomierny wyrzut materii, pulsacje) do perturbacji 
niesferycznych, charakterystycznych dla przepływu masy w ciasnych 
układach podwójnych. Schwarzschild ostrzegał obserwatorów, by nie 
dawali się "uwieść" gwiazdom wyjątkowo osobliwym, gdyż poznanie 
takich skrajnych przypadków nie tak wiele wnosi do poznania ogól
nych, przeciętnych prawidłowości. 

Czy czas pozwolił Panu Profesorowi na uczestniczenie także 
w innych wspólnych dyskusjach? 

Miałem możność przysłuchiwania się posiedzeniom pierwszej części 
Wspólnej Dyskusji poświęconej lokalnej strukturze i ruchom w Galak
tyce, w czasie której dyskutowano lokalne własności materii między
gwiazdowej. Referat o ogólnych własnościach ośrodka międzygwiazdo
wego wygłosił F. J. Ker r. Zwraca on uwagę, iż obserwacje optyczne 
dużo lepiej nadają się do badania bliskich obiektów, niż obserwacje 
w częstościach radiowych; radiowe obserwacje z kolei dostarczają nam 
gros informacji o obiektach odległych. Jako przykład wymienia znaną 
ciemną mgławicę Worek Węgla, o której znacznie więcej wiemy z op
tycznych obserwacji niż z radiowych. Może warto przytoczyć oceny 
Kerra odnośnie zawartości wodoru w Galaktyce. Otóż według przyto
czonych przez niego danych całkowita zawartość wodoru w Galaktyce 
jest 4--7 • 109 mas Słońca; skoro całkowita masa Galaktyki jest 1,8 • 1011 
mas Słońca, przeto wodór stanowi na masę 2°/o składu Galaktyki. W oko
licy Słońca procent gazu stanowi już jednak 15 do 200fo składu (na masę) 
Galaktyki; średnio przypada wodoru 0,7 atoma na cm3. Charakteryzując 
ruchy gazu w Galaktyce Kerr zwraca uwagę, iż w okolicy biegunów 
Galaktyki obserwujemy jak gdyby spadek gazu ku płaszczyźnie central
nej Galaktyki z szybkością około 4 km/sek; wydaje się również, że w oko
licy Słońca istnieje ekspansja wodoru. 

Zagadnieniu regionalnych zmian prawa poczerwienienia międzygwiaz
dowego poświęcony był pr:reglądowy referat J. B. B o r g m a n a. Zda
niem Borgmana to, czy obserwuje się zmiany w prawie poczerwienie
nia czy nie, zależy od przedziału widmowego, w którym rozmieszczone są 
filtry danego systemu wielobarwnego. 

Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan Profesor o kilku 
tzw. odczytach na zaproszenie. Czy możnaby usłyszeć o nich coś 
więcej? 

Powiem może krótko o wykładzie L e o G o l d b e r g a, który doty
czył niektórych aspektów astronomii w przestrzeni kosmicznej. Na wstę-
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pie referent zaznaczył, iż wobec tego, że do najbliższego maksimum plam 
słonecznych będzie czynnych w samych Stanach Zjednoczonych co naj
mniej 5 obserwatoriów słonecznych na satelitach, a już w najbliższym 
roku uruchomione zostanie obserwatorium astronomiczne satelitarne 
o wadze ponad 400 kg, niewątpliwie na najbliższym Zjeździe Unii za
gadnieniami najwięcej dyskutowanymi będą wyniki otrzymane z owych 
satelitarnych obserwatoriów. Wykład Goldberga był obficie ilustrowany 
materiałami fotograficznymi; w szczególności można było oglądać zdję
cia widma słonecznego w dalekim ultrafiolecie i w ultrafiolecie rentge
nowskim, bardzo wyraźne i o dużej sile rozdzielczej. Goldberg zwraca 
uwagę, iż w ostatnich latach, głównie w związku z możliwościami stwo
rzonymi przez wysyłanie przyrządów astronomicznych poza atmosferę 
ziemską, notuje się renesans spektroskopii. Ponieważ spektroskopia prze
stała być w centrum zainteresowań fizyków i jest w pewnej mierze przez 
nich zaniedbywana, istnieje wyraźna potrzeba budowania laboratoriów 
fizycznych przy obserwatoriach, które to laboratoria byłyby głównie na
stawione na badania spektroskopowe. W zakończeniu odczytu Goldberg 
zwrócił uwagę na dysproporcję, jaka istnieje między możliwościami wy
noszenia ogromnych ciężarów na orbity dokola-ziemskie czy dokoła-księ
życowe przez rakiety najbliższych lat ze stosunkowo niską wagą obser
watoriów astronomicznych satelitarnych projektowanych na tenże sam 
okres. 

A może jeszcze kilka slów o pracach Komisji. 

Miałem możność wysłuchać kilku ciekawych komunikatów i dyskusji 
na posiedzeniach różnych Komisji. I tak np. na Komisji Gwiazd Zmien
nych B. L o v e 11 zakomunikował o wynikach obserwacji radiowych 
gwiazd rozbłyskowych: zaobserwowano w kilku przypadkach rozbłyski 
radiowe odpowiadające rozbłyskom optycznym. 

Na posiedzeniach Komisji Wewnętrznej Budowy Gwiazd było refe
rowane kilka prac młodych teoretyków o modelach gwiazd szybko ra
tujących. w podsumowaniu dyskusji na tej komisji s c h war z s c h i l d 
podkreślił charakterystyczną cechę badań teoretycznych na obecnym eta
pie polegającą na tym, iż porzucamy grubo przybliżone modele gwiazd 
sferycznych i odchodzimy od metod analitycznych, aby dzięki użyciu 
elektronicznych maszyn szybko liczących posługiwać się równaniami do
kładnymi, nie uproszzonymi. 

Na Komisji Materii Międzygwiazdowej ciekawa była dyskusja do
tycząca budowy ziaren pyłu międzygwiazdowego. Okazuje się z ra
chunków, że konwencjonalny model ziarna pyłu zbudowany z lodu za
nieczyszczonego przymieszkami metali i innych pierwiastków, nie daje 
dla fal bardzo długich dobrej zgody z obserwowaną zależnością absorpcji 
od długości fali. Ze szczegółowych rachunków wynika, iż istnieje na
dzieja, że kombinacja jądra z grafitu lub z metalu plus "brudny lód" 
da zgodę z obserwacjami zarówno w ultrafiolecie jak i w podczerwieni. 
W czasie tej dyskusji ciekawy komunikat zgłosił G a u s t a d: mierzył 
on stosunek natężenia promieniowania w różnych długościach fali dla 
dwóch gwia,zd ~L Ceph i u Ori. Ponieważ gwiazda f-L Ceph jest znacznie 
bardziej poczerwieniona niż u Ori i ponieważ lód wykazuje znaczną ab
sorpcję w długości fali 3,1 J-L, powinno się dać zaobserwować w okolicy 
tej ostatniej długości znaczne osłabienie w stosunku do intensywności 
światła od ~L Ceph i u Ori, tymczasem takiego osłabienia nie obserwuje 
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się i stąd wniosek, iż w składzie ziarna lód nie może stanowić więcej 
niż 250fo. 

Na Komisji zajmującej się obserwacjami spoza atmosfery ziemskiej, 
szeroko, w szczególności, omawiane były plany nowej organizacji ESRO 
(European Space Research Organization). 

O zrzeszeniu tym pisal już szerzej w jednym z ostatnich nu
merów "Uranii" dr A. Woszczyk. 

Czy można jeszcze poprosić Pana Profesora o jakieś uwagi na 
temat, wspomnianej już na początku, specjalnej konferencji po
święconej nauczaniu astronomii. Ten problem z pewnością szcze
gólnie zainteresuje wielu czytelników naszego pisma. 

Na podstawie odpowiedzi otrzymanych z 29 krajów M. M i n n a er t 
przygotował wstępny raport zawierający szereg interesujących infor
macji. Jeśli chodzi o naukę astronomii w szkole średniej, okazuje się, 
że tylko w 7 krajach nie ma w ogóle nauki astronomii w szkole średniej 
(na 29, które udzieliły odpowiedzi). W wielu krajach nauczanie astrono
mii ograniczone jest do zagadnień elementarnych dotyczących Ziemi, 
Księżyca, systemu planetarnego. Zdaniem Minnaerta program szkoły 
średniej powinien być podzielony na dwa działy; czas poświęcony na 
naukę obu działów powinien być w stosunku jak l : 2. Dział pierwszy 
obejmowałby strukturę systemu słonecznego. dział drugi poświęcony 
byłby budowie wszechświata. W większości krajów astronomii naucza 
albo nauczyciel matematyki albo nauczyciel fizyki. Nie ulega wątpli
wości zdaniem referenta, że lepszym wykladowcą jest fizyk. W naucza
niu astronomii na poziomie uniwersyteckim największe różnice pomiędzy 
różnymi krajami są w etapie, na którym kształcenie astronomów odłą
cza się od kształcenia matematyków lub fizyków. Najlepiej jest, zda
niem Minnaerta, gdy studium astronomii w pewnym zakresie zaczyna 
się już na pierwszym roku; jako główny przedmiot w żadnym razie nie 
powinna się pojawiać później niż po trzecim roku. Referent podkreśla 
ważność zajęć praktycznych z astronomii - nie tyle ze względu na po
trzebę wyrobienia biegłości w dokonywaniu obserwacji, ile aby student 
przekonał się o realności koncepcji wprowadzanych na wykładach. 
Wprawdzie znajomość fizyki i matematyki ma zasadnicze znaczenie dla 
studium astronomii, jednak wyklad tych dyscyplin nie powinien być 
nigdy tak obszerny, by zagrażal czy upośledzał studiowanie astronomii 
w sensie ściślejszym. Minnaert zauważa, iż można by łatwo wskazać, 
że doskonała znajomość matematyki rzadko kiedy doprowadziła do waż
nych odkryć w nowoczesnej astronomii - to już nie byłoby prawdą 
w stosunku do fizyki. Zrobiono test na bazie 83 artykułów opublikowa
nych w Astrophysical Journal z 1962 roku: dla 60~/o z tych artykułów 
niepotrzebna była znajomość matematyki wykraczająca poza rachunek 
różniczkowy i całkowy i elementy rachunku prawdopodobieństwa, dla 
200fo potrzebna była znajomość wyższej matematyki, 200fo artykułów wy
magało znajomości fizyki teoretycznej z użyciem zaawansowanych dzia
łów matematyki. Zarówno w fizyce jak i w matematyce zwykle wy
kłady kursowe są źle dopasowane do potrzeb astronoma: są za rozwlekle 
odnośnie niektórych problemów, zbyt zwięzłe w stosunku do innych. 

A czy byly w tej kwestii jakieś glosy polskie? 

Prof. W. I w a n o w ska z Torunia przedstawiła obowiązujący obecnie 
w Polsce program uniwersytecki studiów astronomicznych, podkreślając 
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sposób wyważenia w tym programie ilości czasu poświęconego na wy
klady z astronomii w sensie ściślejszym, z fizyki i z matematyki. 

Zwykle każdy Kongres wybiera nowe wladze Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej. 

Tak. Prezydentem Unii na najbliższą kadencję został wybrany prof. 
P. S w i n g s (Belgia), sekretarzem będzie dr J. P e c ker (Francja), 
a zastępcą sekretarza dr L. Per e k. Najbliższy Kongres Unii odbędzie 
się w Pradze. 

I może już na zakończenie zechcialby Pan Profesor powiedzieć 
coś na temat ogólnych korzyści jakie przynosi udzial w kongre
sach Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 

Główna korzyść z brania udziału w Kongresie Unii jest przede wszyst
kim natury ogólnoinformacyjnej: słyszy się co inni robią i ma się moż
ność zakomunikowania o własnych, jeszcze nie opublikowanych, pra
cach; drugą niemałą korzyścią jest możność nawiązywania tzw. kon
taktów osobistych. Odnośnie tych kontaktów osobistych chciałbym zwró
cić uwagę na jedną okoliczność. Wiadomo. iż aby uchodzić za dobrel!o 
fotografa, należy do albumu wklejać tylko dobre zdjęcia a złe od razu 
wyrzucać. Trochę podobnie jest z pracami naukowymi: publikuje się 
uzyskane wyniki, a na ogól nie pisze się o swoich niepowodzeniach. Wła
śnie w czasie rozmów "kuluarowych" w czasie Kongresu Unii można 
się dużo dowiedzieć o różnych nieudanych próbach, próbach stosowania 
takich czy innych metod obserwacyjnych, które nie doprowadziły do re
zultatu, jednym słowem o rzeczach, o których z reguły w publikacjach 
nie pisze się. Możność prowadzenia takich właśnie rozmów jest niewątpli
wie dużą korzyścią. 

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za tak wiele interesu
jących wiadomości i uwag. I chociaż rozumiemy, że są one z ko
nieczności fragmentarycznym obrazem XII Kongresu Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej, niemniej jednak stanowią szalenie 
cenną informację o najważniejszych obecnie kierunkach badań 
w wielu dziedzinach astronomii. 

Rozmawiał - Krzysztof Ziolkowski 

Bardziej szczegółowe sprawozdanie prof. dr Stefana Piotrowskiego 
z obrad XII Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Ham
burgu ukaże się w "Postępach Astronomii" nr l z 1965 roku. 

(Redakcja) 

KRONIKA 

Mikrokosmos-Makrokosm os-Megakosmos 

Pracownia Zagadnień Filozoficznych Nauk Przyrodniczych Instytutu 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zorganizowała w dniach 
26-28 listopada 1964 roku konferencję naukową dotyczącą zagadnięń 
astronomicznych, fizycznych, matematycznych i filozoficznych ogólnej 
struktury wszechświata. Konferencji dano nazwę "Mikrokosmos-Makro
kosmos-Megakosmos". Uczestnikami jej byli nie tylko przedstawiciele 
różnych specjalności, ale też i naukowcy różnych pokoleń od sław pol
skiej nauki poczynając, a na studentach starszych lat studiów kończąc. 

Obradom pierwszego dnia przewodniczył prof. dr Rom a n I n gar
d e n (s e n i o r). W tym dniu pierwszy referat prof. d-ra R o m a n a 
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I n gar d e n a (j u n i o r a) pt. "Teoria informacji a podstawy termody
namiki'' dotyczył zagadnienia ścisłego i statystycznego opisu stanów fi
zycznych. Zamiast opisu jakiegoś układu fizycznego przez podanie wiel
kości dotyczących stanów jego poszczególnych cząstek (mówiąc ogól
niej: stopni swobody), można użyć opisu poprzez wielkości średnie, przez 
pewne dane statystyczne. W krańcowym przypadku, kiedy danych ta
kich jest wystarczająca liczba, opis statystyczny jest zupełnie równo
ważny opisowi ścisłemu. Prof. Ingarden i jego współpracownicy opra
cowali matematyczną teorię takiego opisu statystycznego, która może 
być przydatna - jak się okazało w dyskusji nad referatem - do naj
rozmaitszych zagadnień, począwszy od fizyki nuklearnej poprzez teorię 
budowy gwiazd, ~ż do dynamiki gromad galaktyk włącznie. 

Następny referat prof. dra Ja n a W e y s s e n h o f f a, "Makrofizyka, 
jako podstawa całej fizyki" dotyczył kryzysu wielu działów współczesnej 
fizyki. Prelegent dzieli fizykę na cztery dziedziny: megafizykę (ogólna 
struktura wszechświata), makrofizykę (klasyczne działy fizyki XIX wieku 
oraz teoria względności i pewne dodatkowe współczesne poglądy) mi
krofizykę (teoria kwantów) i pikofizykę (przejścia cząstek elementarnych 
jedne na drugie, jakby fizyka "wnętrz" cząstek elementarnych). Te dzie
dziny nie stanowią "pólek" ułożonych jedna nad drugą, lecz raczej ukła
dają się jak ćwiartki koła, pikofizyka łączy się bowiem przez pewne 
związki liczbowe z megafizyką. Spośród lidznych niedociągnięć i błęd
nych dróg współczesnej fizyki prelegent ·w)imienił usiłowania aksjoma
tyzacji pewnych działów fizyki, które jego zdaniem do niczego pozy
tywnego nie doprowadziły. Referat wzbudził długą i ożywioną dyskusję. 

Popołudniowy referat doc. d-ra Z d z i s l a w a A u g u stynka "To
pologiczne problemy czasu" zamknął pierwszy dzień obrad. Prelegent 
szczegółowo i barwnie omówił "kształt" biegu czasu w różnych hipote
zach kosmologicznych, poruszając takie zagadnienia jak zamkniętości, 
odwracalności czasu, "pętli czasowych" itp. 

Drugiemu dniowi obrad przewodniczył prof. dr J er z y R a y s ki. 
Na porannym posiedzeniu mgr Woj c i e c h F rejlak przedstawił 
pewne sprzeczności w fizycznej interpretacji teorii względności refera
tem "Analiza krytyczna pewnych zagadnień fizyki relatywistycznej oraz 
fizycznej teorii przestrzeni i czasu". Następnie doc. dr Zyg m u n t C h y
l i ń s ki w referacie "Problem czasu w świetle zasad nieoznaczoności" 
omówił pewne trudności teoretyczne związane z pojęciem czasu i przy
rządami pomiarowymi - zegarami. Zdaniem prelegenta makrokosmos 
jest światem obserwowalnych faktów, podczas gdy w mikrokosmosie 
mamy do czynienia z rzeczami "możliwymi". Długa dyskusja, jaka się 
wywiązała, dotyczyła zagadnienia determinizmu i indeterminizmu. Mię
dzy innymi dr H e l e n a E i l s t e i n wspomniała, że przeszłość zawiera 
fakty, które już się stały (określone, jednoznaczne) gdy w przyszłości 
występują rzeczy "możliwe". Ze względu na prawa fizyczne nie sposób 
jednak odróżniać przeszłości od przyszłości. Indeterminizm nie musi się 
wiązać z istnieniem faktów "możliwych". Swiat zupełnie jednoznacznych 
faktów musielibyśmy uznać za niezdeterminowany, jeśli podobne zjawi
ska poprzedzające wywoływałyby zupełnie różne zjawiska następujące 
po nich. Następstwo czasowe nie jest równoważne ze związkiem przy-
czynowo-skutkowym. k 

W popołudniowym referacie prof. d-ra A .n dr z ej a Tra u t m a n a 
"Geometria czasoprzestrzeni Newtona" została przedstawiona teza, że 
przy przedstawieniu teorii Newtona z pomocą formalizmu matematycz-
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nego używanego w ogólnej teorii względności Einsteina okazuje się, że 
obie teorie różnią się od siebie znacznie mniej niż to się na ogól przy
puszcza. W szczególności można uzyskać obraz wszechświata newtonow
skiego posiadającego ogólną ekspansję ("ucieczka galaktyk"), oraz można 
uzyskać schwarzschildowskie rozwiązanie ruchu ("relatywistyczny" ruch 
peryhelium Merkurego). Dyskutanci dodali, że można również uzyskać 
w teorii Newtona ugięcie światła w polu grawitacyjnym, a nawet inter
pretować doświadczenia które wskazują na stałą prędkość światła (nie
zależną od układu odniesienia). Referat wykazał, że niejednokrotnie za
lety nowego formalizmu matematycznego teorii względności brano za za
lety samej teorii. Jeżeli zaś słuszne były uwagi dyskutantów, to mogłoby 
nawet wynikać, że głównym osiągnięciem teorii względności jest nowy 
formalizm matematyczny, natomiast sama jej treść fizyczna nie była ko
nieczna do usunięcia trudności, jakie powstały w fizyce początków dwu
dziestego wieku. 

Na ostatku drugiego dnia obrad dr S t a n i s l a w G o r g o l e w ski 
wygłosił krótki, zaimprowizowany referat o fizycznych zasadach pomia
rów czasu z punktu widzenia teorii konstrukcji zegarów. Referat nawią
zywał do uprzedniej prelekcji doc. dra Chylińskiego. 

Obrady ostatniego dnia, którym przewodniczył prof. dr J. W e y s
s e n h o f f rozpoczęły się referatem prof. d-ra Jer z e g o R a y s ki e g o 
"Teoria pięciawymiarowej czasoprzestrzeni i jej implikacje" przedstawia
jącym nowy formalizm matematyczny jednoczesnego opisu pola grawi
tacyjnego i elektromagnetycznego. Następnie prof. dr S z c z e p a n 
S z c z e n i o w ski wygłosił referat "Pewne implikacje odkrycia nowych 
obiektów astronomicznych (quasistars), w którym mówił o nowo odkry
tych obiektach astronomicznych, mających bardzo małe rozmiary kątowe 
i silne przesunięcie ku czerwieni linii widmowych. Mogą to być albo 
obiekty dalekie, ale w takim razie niezmiernie jasne (wielokrotnie ja
śniejsze od największych galaktyk), albo bliskie lecz ogromnie gęste 
(gęstość materii znacznie większa niż w białych karłach). Zarówno pre
legent, jak i dyskutanci przytaczali najrozmaitsze możliwości znalezie
nia miejsca nowoodkrytym obiektom we współczesnym "naukowym" 
obrazie wszechświata. W każdym razie ma się tu do czynienia ze zja
wiskami nowego, nieznanego dotąd typu. 

Ostatnim by l referat doc. d-ra K o nr a d a Rud n i ck i e g o "Mo
żliwości współczesnych obserwacji astronomicznych a rozstrzygalność hi
potez kosmologicznych", który wykazał, że współczesna astronomia nie 
potrafi i nie będzie potrafiła w najbliższym czasie orzec, która z istnie
jących obecnie hipotez ogólnej budowy wszechświata (i czy w ogóle któ
rakolwiek) jest słuszna. Zarazem omówił możliwość stopniowego budo
wania obrazu wszechświata biorąc za punkt wyjścia obserwacje astrono
miczne i z nich organicznie wyprowadzając teorię. 

Konferencja była ciekawą próbą wspólnej dyskusji między filozofami, 
matematykami, fizykami i astronomami. Nie było to łatwe. Przedstawi
ciele różnych specjalności nieraz nie umieli znaleźć wspólnego języka. 
Fizycy referując zagadnienia astronomiczne używali błędnej lub nie
ścisłej terminologii. Podobnie robili astronomowie mówiąc o filozofii 
i filozofowie o fizyce. W dyskusji nad jednym z referatów wygłoszonym 
przez filozofa, ponad pół godziny zajęły zagadnienia terminologiczne 
i sprawa poprawności podanych w referacie definicji matematycznych. 
Na przedyskutowanie meritum referatu nie starczyło czasu. Czasem pre
legenci w ogóle nie umieli zrozumieć dyskutantów, a sytuacja odwrotna 
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była jeszcze częstsza. Zdarzały się w tej dziedzinie wypadki humory
styczne przyjmowane wesoło przez zebranych. Oto jeden z nich: 

Po referacie wybitnego fizyka zabiera glos wybitny filozof, przez kil
kanaście minut formuluje problem i wreszcie pyta: 

- Co prelegent móglby powiedzieć w tej sprawie? 
- Nic - odpowiada prelegent cichym głosem. 

Czy to znaczy, że moje pytanie zostalo zrozumiane? 
- Tak - pada krótka i szczera odpowiedź. 
W ogóle cały czas panowała atmosfera szczerości i bezpośredniości. 

Niektórzy dyskutanci wypowiadali całe koreferaty (przeważnie bardzo 
interesujące, tylko wyjątkowo zdarzały się dłużyzny i wypowiedzi nie 
na temat). Z zapałem brała udział w dyskusji młodzież. 

Konferencja była czymś pośrednim pomiędzy roboczym sympozjonem 
(przedstawiono kilka oryginalnych prac i wiele oryginalnych ujęć), a kur
sem zagadnień kosmologicznych dla filozofów a zarazem filozoficznych 
dla przedstawicieli nauk matematycznych. Należy ją uznać za niezmiernie 
udaną i cenną. W szczególności można się było podczas niej przekonać, 
że liczne problemy filozoficzne nurtują przedstawicieli nauk matematycz
nych i że nie tylko wyniki badań fizyczno-astronomicznych są potrzebne 
do rozstrzygania problemów filozofii, ale, że rozwiązanie pewnych pro
blemów filozoficznych jest niezmiernie pożądane dla dalszego, prawidła
wego rozwoju badań fizycznych i astronomicznych. 

Konferencja była pierwszym lecz z pewnością nie ostatnim tego typu 
spotkaniem uczonych z różnych ośrodków naukowych i różnych spe
cjalności, pracujących aktywnie w dziedzinie kosmologii. Pewnego braku 
konferencji można się dopatrywać w zbytnim nacisku na zagadnienia 
formalno-matematyczne z odsunięciem na drugi plan zarówno proble
mów doświadczalno-obserwacyjnych jak i filozoficzno-metodologicznych. 
Może wynikało to - częściowo przynajmniej - z charakteru prac nauko
wych wykonywanych w Polsce. Zresztą główna organizatorka konfe
rencji, dr H e l e n a E i l s t e i n, zamykając konferencję zapowiedziała 
bardziej czynny udział filozofów w przyszłych podobnych imprezach. 

Konrad Rudnicki - Warszawa 

Nowe kratery meteorytowe w Kanadzie 

W pólnocnej części kanadyjskiej prowincji Quebec leżą dwa intere
sujące jeziora o nazwie Clearwater Lakes (dl. zach. 74°,5, szer. płn. 56°). 
średnice jezior wynoszą około 32 i 24 km. Prawie dokładnie kolisty 
kształt wyróżnia je spośród wielu sąsiednich wydłużonych jezior lodow
cowych. 

Kanadyjscy uczeni M. R. D e n c e, M. J. I n n e s i C. S. B e a l s 
z Dominion Observatory, którzy od szeregu lat prowadzą poszukiwania 
i badania kraterów meteorytowych doszli do wniosku, że Clearwater 
Lakes są prawdopodobnie parą kraterów meteorytowych utworzonych 
przy spadku w odległej przeszłości bliźniaczych brył meteorytów. Wska
zuje na ta nie tylko specyficzny kształt obu jezior, ale także wyniki 
przeprowadzonych wierceń, które wykazały że skały pod dnem jezior 
i na ich brzegach są do znacznej głębokości pokruszone - najwyraźniej 
w wyniku silnego uderzenia meteorytów o Ziemię. Trwająca długi czas 
działalność wody i powietrza zniszczyła już wały kraterów. Wały takie 
zachowały się naogół w kraterach młodszych, jak np. w słynnym kra
terze arizońskim. (Sky and TeZescope, XXVI, nr 4) 

A. Wróblewski 
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Nowe katalogi galaktyk 

Nakładem University of Texas Press ukazał się nowy podręczny ka
talog jasnych galaktyk (Reference Catalogue of Bright Galaxies), któ
rego autorami są Antoinette i Gerard d e V a u c o u l e u r s. Katalog 
stanowi zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersję klasycznego "Prze
glądu Harwardzkiego" H. S h a p l e y'a i A. A m e s'a, wydanego w 1932 r., 
który obejmowal 1249 galaktyk o jasnościach do 13 wielkości gwiazdo
wej. Nowy katalog, opracowany na podstawie materialu uzyskanego 
w latach 1949-1964 w obserwatoriach Australii, Francji i Stanów Zjed
noczonych, zawiera blisko 10.000 informacji o 2599 galaktykach o in
tegralnej jasności do 14 wielkości gwiazdowej. 

W odróżnieniu od wymienionego katalogu, będącego swojego rodzaju 
"Who is Who?" wśród jasnych galaktyk, Instytut Astronomiczny im. 
Szternberga przy Uniwersytecie Moskiewskim kontynuuje, pod kierow
nictwem B. W. Kuk ark i n a, prace nad "Morfologicznym Katalogiem 
Galaktyk". Rozpoczęte w 1956 r. prace nad Katalogiem, prowadzone są 
w oparciu o wielki "Palomarski Atlas Nieba", obejmujący na 935 kartach 
obszar nieba od bieguna pólnocnego do 33° deklinacji południowej. W ra
dzieckim Katalogu ujęte są w zasadzie wszystkie obiekty galaktyczne 
o jakości do 15 wielkości gwiazdowej, oraz szereg słabszych. 

Tom I Katalogu, zawierający informacje o 7.000 galaktykach o dekli
nacjach od + 90° do +45°, został wydany już w 1962 r. Zawiera on takie 
dane jak: współrzędne galaktyk, ich jasności integralne i powierzch
niowe, rozmiary, nachylenie płaszczyzn galaktyk względem promienia 
widzenia, oraz opisy galaktyk w formie symboli. "Morfologiczny Katalog 
Galaktyk" stanowiąc pomoc w pracach nad morfologią galaktyk, może 
być wykorzystany dla programowania obserwacji oraz dla celów staty
styki galaktyk. 

A. Slowik 

KRONIKA HISTORYCZNA 

O dacie urodzin Kopernika 

Wiadomo, że akta metrykalne Mikołaja Kopernika zaginęły i nie za
chował się żaden dokument z XV w., który podawałby datę jego uro
dzin. Mimo to data ta jest nam znana i podawana nawet z dokładnością 
do jednej minuty. Zawdzięczamy to tej okoliczności, że Kopernik pod 
koniec swego życia podyktował życiorys Jerzemu Joachimowi Re ty
k o w i (1514-1574), który latem 1539 r. przybył z Wittenbergii na War
mię, aby zapoznać się z wielkim odkryciem. O tym życiorysie dowiadu
jemy się z listu Tidemanna G i z e g o do Retyka z r. 1543. Biografia 
Kopernika nie została nigdy ogłoszona drukiem, a bezcenny rękopis 
Retyka zaginął; na szczęście Retyk, który poznał życie Kopernika, zdalal 
niektóre fragmenty, a między innymi datę jego urodzin, przekazać innym. 

Pierwszą wiadomość o dacie urodzin Kopernika podal Kasper 
P e u c er w dziele Elementa doctrinae de circulis coelestibus (Witten
berga 1558), gdzie czytamy: Nicolaus Cepernicus Torinensis, Canonicus 
Varmiensis, natus anno 1473. Februarii die 19, hara 4, scrupulis 48 (Mi
kołaj Kopernik Toruńczyk, kanonik warmiński, urodził się 19 lutego 
1473 r. o godzinie 4 minut 48). Zródlo to całkowicie zasługuje na zaufa
nie, ponieważ Peucer był zięciem Filipa M e l a n c h t o n a, nauczyciela 
i przyjaciela Retyka - należy więc przypuszczać, że Peucer datę tę 
otrzymał od samego Retyka. 
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Datę urodzin Kopernika podaje również Paweł E b er, który w dziele 
pt. Calendarium historicum (Wittenberga 1564) pisze na str. 101: XIX 
Februari, XI Calendas Martias. Nicolaus Copernicus nascitur anna Christi 
147 3, minutis 48 post quartam horam pomeridianam (19 luty, XI Ca
lendas Martias. Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 r. o godzinie 4 mi
nut 48 po południu). Jest możliwe, że Eber datę tę wziął z dzieła Peucera 
lub po prostu otrzymał ją od Melanchtona, z którym się przyjaźnił. Bę
dąc jednak współczesnym Kopernikowi mógł ją także mieć z innych 
pewnych źródeł, co wydaje się bardzo prawdopodobne, bowiem utrzy
mywał on bliskie kontakty z polskimi Prusami. 

Trzecim wreszcie takim pewnym źródłem jest praca Michała M o e s t
l i n a, nauczyciela i przyjaciela Jana K e p l er a. W dziele pt. Calenda
rium historicum (Tybinga, 1571) na str. 32 podaje: "Nic. Copernicus 
nascitur Anno Christi 1473 19 Febr. minutis 48 post quartam horam po
meridianum" (Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. o godzinie 4 
minut 48 po południu). Zapewne wiadomość tę czerpał on z dzieła Peucera 
lub Ebera, ale powaga tego uczonego wskazuje, że źródła te uważał za 
wiarygodne. 

Są inne jeszcze dokumenty podające datę urodzin Kopernika, a które 
z uwagi na źródło również zasługują na wiarę. Dokumentem takim jest 
notatka na karcie tytułowej pierwszej edycji De Revolutionibus (Norym
berga 1543), której egzemplarz znajduje się w bibliotece watykańskiej. 
Egzemplarz ten należał kiedyś do Achillesa Pirminusa G a s s ar i, leka
rza i miłośnika gwiaździarstwa (dzieło to otrzymał on od Jana P e
t r e i u s a, drukarza De Revolutionibus). Gassari był przyjacielem Re
tyka i na karcie tytułowej obok nazwiska Kopernika dopisał następujące 
słowa: Natus est hic Anno Domini 1473 die 19 Februa1·i hara 4.48'. Idem 
usus praeceptore Dominico Maria Astronoma celeberrimo Bononias (uro
dził się 19 lutego 1473 r. o 4.48. Był uczniem Dominika Marii, sławnego 
astronoma bolońskiego). Niewątpliwe jest, iż dane te Gassari otrzymał 
od Retyka. 

Podobnym dokumentem może również być egzemplarz trygonometrii 
Kopernika wydanej w 1542 r. w Wittenberdze pt. De lateribus et angulis 
triangulorum (O bokach i kątach tak płaskich, jako i kulistych), który 
znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Pradze. Na karcie tytułowej 
tego traktatu widzimy dopisek z XVI w. następującej treści: "Copernicus 
natus An. dn. 1473 d: 19 Februari h: 4 m: 48" (Kopernik urodził się 
19 lutego 1473 r. o godzinie 4 minut 48). 

Wreszcie w końcu XIX w. znakomity kopernikolog polski Ludwik 
Antoni B i r k e n m ajer (1855-1929) odkrył w bibliotece monachijskiej 
zbiór horoskopów z XVI w. W zbiorze tym znajduje się również horo
skop Kopernika, w którym czytamy: "D. Nicolaus Copernicus 1473 Fe
bruario 19 d. 4 h. 48 m" (Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. 
o godzinie 4 minut 48). Jest to kopia horoskopu ułożonego przez któregoś 
z astrologów wittenberskich lub norymberskich gdzieś w latach 1540-
1545. Prof. Birkenmajer przypuszcza nawet, że może dokonał tego sam 
Jan S c h o ner (1477-1547), sławny astronom i astrolog norymberski. 
Danych do tego horoskopu dostarczyć mógł jedynie Retyk, który właśnie 
w 1541 r. powrócił z Warmii do Niemiec. 

Po raz pierwszy w biografii Kopernika datę Jego urodzin podał Piotr 
G a s s e n d i (1592-1655) w dziele pt. Tychonis Brahei, Copernici, Peur
bachii et Regiomontani vitae (Paryż, 1654), a wiadomość tę wziął on ze 
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wspomnianego już dzieła Moestlina. Ciekawe jest dlaczego daty tej nie 
podaje Szymon Star o w o l ski (1588?-1656), pierwszy biograf Ko
pernika ("Scriptorum Folonicorum Exu-rov-ru~", Frankfurt, 1625, str. 88-
39). Wiadomo bowiem, że szczegóły do tej biografii czerpał on z ustnych 
informacji oraz z zapisek Jana Brożka (1588-1652). a któremu znana 
była data urodzin wielkiego Astronoma. Dowodem zaś tego jest egzem
plarz drugiej edycji De Revolutionibus (Bazylea, 1566) będący kiedyś 
własnością Brożka, gdzie na okładzinie zostawił on następującą notatkę: 
Nicolaus Copernicus Toruniensis, Canonicus Varmiensis, natus anno 1473, 
Februarii die 19, hora 4.48' post meridiem; mortus anno 1543 (Mikołaj 
Kopernik Toruńczyk, kanonik warmiński, urodził się 19 lutego 1473 r. 
o godzinie 4 minut 48 po południu; zmarł w 1543 r.). 

W oparciu o tak bogaty materiał źródłowy można z całą pewnością 
przyjąć, że Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. Zresztą tę datę przyj
mują wszyscy wybitni kopernikolodzy, jak: Ignacy P o l k o w ski (Zy
wot Mikołaja Kopernika, Gniezno 1873, str. 101), Leopold Pro w e (Nico
laus Coperni cus, Berlin 1883, t. I, str. 85), Ludwik Antoni B i r k e n m a
j e r (Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel, Kraków 1923, 
str. 7) i Jeremi W a s i u ty ń ski (Kopernik twórca nowego nieba, War
szawa 1938, str. 13). 

Na zakończenie należy jednak zwrócić uwagę, że w czasach Kopernika 
obowiązywał kalendarz juliański (tzw. stary styl) i data jego urodzin -
19 lutego - podawana jest w dawnej rachubie czasu. Kalendarz grego
riański (nowy styl) wprowadzony został przez papieża Grzegorza XIII 
dopiero w roku 1582. 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

Uwaga Redakcji: 

Dla ścisłości należy zaznaczyć, że sprawę daty urodzenia Kopernika 
omawia Wasiutyński jeszcze w "Uzupełnieniach" do wymienionego przez 
p. Brzostkiewicza dzieła na str. 623 w następujący sposób: "Horoskopy 
te (Kopernika i Retyka, przyp. Red.) odnalazł w Monachium nasz zna
komity badacz kopernikowski, L. A. Birkenmajer, który udowodnił, że 
pierwszy z nich, tj. horoskop Kopernika, musiał powstać w latach 1540-
1545, a prawdopodobnie w r. 1541, zaraz po powrocie Retyka do Witten
bergiL Dokładność dat urodzenia, np. daty urodzenia Kopernika: r. 1473 
luty 19 g. 4 m. 48 jest oczywiście fikcyjna". I dalej, na str. 624: "W isto
cie, godzinę i minutę urodzenia obu tych ludzi musiano wybrać w ten 
sposób, aby horoskop odpowiadał wyobrażeniom i tendencjom astrologa, 
co w pewnych granicach było możliwe. Robiono to oczywiście w dobrej 
wierze, w przekonaniu, że prawdziwa godzina urodzenia nie mogła być 
inna". 

Czy godzinę i minuty dobrano dokładnie? Zapewne z taką dokładno
ścią, z jaką scharakteryzowano w horoskopie Kopernika: "Wybitny filo
zof i matematyk, ale hipokryta, heretyk, wielki zwodziciel i fałszywy 
wieszcz" (Wasiutyński, str. 624). 

Portret Kopernika z galerii obrazów we Florencji 

W pałacu Pitti we Florencji (galeria "degli Uffici"), znajduje się olejny 
portret Mikołaja Kopernik a, którego wykonanie przypisywane jest 
znanemu malarzowi włoskiemu Krystofanowi P a p i. Znawcy sztuki 
twierdzą jednak, że autorem portretu był jakiś nieznany malarz z XVII w. 
Portret ten (wysokość 60 cm, a szerokość 45 cm), przedstawia młodego 
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Kopernika, ubranego w futro i z twarzą zwróconą w lewą stronę. Długie 
i kręcące się włosy, wysokie czoło, grube usta oraz długa szyja, przypo
minają nam typ Kopernika z drzeworytu S t i m m er a (Urania Nr 7/1962, 
str. 213). 

W 1872 r. Sylwester G h er ar d i, rektor Instytutu Technicznego we 
Florencji, polecił jakiemuś młodemu artyście wykonać z tego portretu 
dwie kopie. Jedną kopię ofiarowal dla obserwatorium astronomicznego 
w Arcetri koło Florencji (w tej miejscowości 8 stycznia 1642 r. zmarł 
G a l i l e u s z), a drugą zaś przesłał do Torunia. 

St. fi Brzostkiewicz 

26 lutego 1878 r. zmarł Angelo Secchi 
Angelo S e c c h i, jeden z twórców współczesnej astrofizyki, urodził 

się 28 czerwca 1818 r. w Reggio w Lombardii. Był on wychowankiem 
jezuitów, w szeregi których wstąpił mając 15 lat. Nowicjat odbył w kole
gium rzymskim, a następnie został profesorem fizyki i matematyki 
kolegium w Loretto. Podczas rewolucji w 1848 r., kiedy to jezuitów wy
dalono z Rzymu, Secchi wyjechal do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez 
krótki czas był profesorem kolegium w Georgetown pod Waszyngtonem. 
W 1849 r. powolano go do Rzymu na stanowisko profesora astronomii 
i dyrektora obserwatorium "Collegium Romanum". Funkcję tę pelnil aż 
do swej śmierci w 1878 r. Jeszcze w 1847 r. mianowano go członkiem 
akademii papieskiej "Nuovi Lincei", której w 1872 r. został prezesem. 

W Rzymie Secchi rozwinął ożywioną działalność na polu astronomii, 
meteorologii i geofizyki. Należy on do pierwszych współczesnych astro
fizyków, a główne jego prace dotyczą fizycznej budowy Słońca. Opubli
kował liczne dzieła, a najważniejsze z nich to: Le Soleil (Słońce), które 
wydano w 1870 r. w Paryżu, oraz Le Stelle (Gwiazdy) wydane w 1877 r. 
w Rzymie. W latach 1852-1863 Secchi dokonał również wielu obserwacji 
planet, mgławic i gwiazd podwójnych, a ogłoszone one zostały w publi
kacjach Obserwatorium Rzymskiego pt. Memorie dell Osservatorio del 
Collegio Romano (1856-1859 i 1863). 

St. R. Brzostkiewicz 

OBSERWACJE 
Obserwacje bolidów 

W dniu 24 maja 1964 r. o OhOim czasu uniwersalnego zaobserwowałem 
przelot bolidu od Łabędzia (w pobliżu E Cyg) do zaniku w pobliżu ), Boo. 
Przybliżone współrzędne początku i końca toru: 

a= 20h45m () = +32° i a= 14h15m () = +45° 
Jasność oceniam na' -5m, a czas przelotu na' 3 sekundy. śladu nie 

zaobserwowałem, być może przeszkodził Księżyc, którego wiek wynosił 
12,1 dnia. Miejsce obserwacji - Grodziec kolo Będzina. 

Jerzy Wieczorek - Grodziec 
W dniu l września 1964 r. o 23h32m zaobserwowałem we wschodniej 

i poludniowo-wschodniej części nieba przelot meteoru o niebywałej ja
sności. Pojawił się na pograniczu gwiazdozbiorów Trójkąta i Barana, 
przebiegał prawie poziomo z małym łukiem pFzez Ryby i Wodnik, zgasł 
na pograniczu Wodnika i Koziorożca. Przypuszczalny radiant w Per
seuszu. 

W końcowej fazie posiadał jasność 5 razy większą niż Wenus w czasie 
największego blasku. Na początku jasność około -2 wielkości gwiazdo
wej, stopniowo zwiększała się bez wahań blasku tak, że przedstawiał się 
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jak równomiernie rozwijająca się wstęga jaśniejąca coraz bardziej. Cią
gnął za sobą długi na około 25° ślad kłębiastego, jakby gazowo-pyłowego 
dymu. Czas przelotu około 4 sekund. Barwa na początku żółtawobiała, 
stopniowo przechodząc w jasnożółtą i żółtą. Detonacji nie słyszałem, od
prysków nie widziałem. Meteor zgasł nieco poniżej Saturna. 

Miejsce obserwacji: Kalisz, na tarasie Dostrze- a 
galni. lh45m 
Przybliżone współrzędne toru meteoru w ta- l 23 

belce: O 42 
o 18 

23 30 
23 00 
22 10 

b 
+25° 
+20 
+15 
+lO 

o 
-6 
-17 

Janusz Kazimierowski - Kalisz 

W dniu 3 października 1964 r. o 20h50m czasu środkowo-europejskiego 
obserwowałem przelot bolidu o jasności około -2,5 wielkości gwiazdo
wej i barwie niebieskobiałej, który wypromieniował z punktu leżącego 
blisko delty UMa a zgasł przy ecie CMa. Przeleciał w pobliżu epsilon 
i dzety CMa. Fazostawił ślad koloru jasno białego, widoczny w ciągu 
około pół sekundy. Bolid leciał po łuku przeciwnym do "zgięcia dyszla 
Wielkiego Wozu". Efektów akustycznych nie słyszałem. 

Tadeusz Mucha - Legnica 
Dnia 25 listopada 1964 r. o 21h27m czasu środkowo-europejskiego obser

wowałem przelot wspaniałego bolidu. Zabłysł on na pograniczu Ryb 
i Wieloryba, w pobliżu punktu o współrzędnych a = Oh20m i b = -9°, 
.a zgasł w punkcie a = 22h20m i b = + 31°. 

Bolid był barwy żółtej z niebieskimi i czerwonymi płomieniami cią
gniętymi przez głowę bolidu o średnicy około 10'. W czasie przelotu, 
który trwał 6-7 sekund, bolid miał jasność około -5m (był znacznie 
jaśniejszy od Jowisza, a nieco ciemniejszy od Księżyca w pierwszej kwa
drze). Żadnych efektów akustycznych nie słyszałem. 

Obserwacji dokonałem z okna mieszkania na peryferiach Legnicy. 
Janusz Samojlo - Legnica 

Obserwacje meteorów 
W okresie od 18 maja do 14 czerwca 1964 r. przeprowadzałem wspól

nie z moim kolegą, Sergiuszem Gał d ki e m, systematyczne obserwacje 
meteorów. 

W ciągu 20 wieczorów obserwacyjnych rozpoczynaliśmy obserwacje 
stosunkowo późno (między 23h30m a Oh15m czasu letniego), z których 
każda trwała ponad dwie godziny. Pierwszą godzinę poświęcaliśmy obser
wacji rejonu gwiazdozbiorów Herkulesa, Korony Pólnocnej, Wolarza, 
Smoka, Małej Niedźwiedzicy i Cefeusza, natomiast w ciągu drugiej go
dziny obserwowaliśmy partie nieba tuż nad horyzontem północnym i pół
nocno-wschodnim dla zorientowania się, czy jest możliwe spostrzeżenie 
jaśniejszych i bardziej oddalonych od radiantu meteorów pochodzących 
z najaktywniejszych rojów dziennych (Arietydów i Zeta-Perseidów). 

Obserwacje w ciągu pierwszych godzin przyniosły nam nadspodzie
wane rezultaty mimo niewielkiej liczby meteorów zaobserwowanych 
w trakcie poszczególnej obserwacji. Zarejestrowaliśmy 78 meteorów, 
które wykreślaliśmy w Atlasie Nieba Gwiaździstego J. D o brzy ck i e g o. 

Początkowo wydawało się, że większość meteorów ma charakter spo
radyczny, wkrótce okazało się jednak, że przeważająca część należy do 
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ro]ow, z których tylko jeden był wspomniany w numerze 5 Uranii 
z r. 1957 przez p. A. P a c h o l czy k a. Wyraźnie zarejestrowaliśmy 7 ro
jów, do których zaliczyliśmy 57 spośród zaobserwowanej liczby meteorów. 

- Czy to znaczy, że moje pytanie nie zostało zrozumiane? 

Lp., Współrzędne 
radiantu 

~ 
-----'--- l 

z~~~zs~~-~ Okres 
wowanych aktywności 

meteorów ';---r_oJ_u __ ·'o------------
Własności meteorów 

l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

l 16h14ffi 
l 

17 36 

15 50 
14 06 
11 00 

1

22 08 
19 24 

+47° 

+46 

+34 
+65 
+85 
+59 
+68 

lO 

9 

8 
9 
6 
8 
7 

20.5- 5.6 

211.5-14.6 

19.5-14.6 
20.5- 3.6 
27.5-14.6 
19.5- 9.6 
20.5-12.6 

1 jaskrawo białe, szybkie, po
zostawiające ślad 
niebieskie, krótkie, niezbyt 
szybkie 
żółte, niezbyt szybkie 
jaskrawo białe, powolne 
białe, szybkie 
białe, powolne 

l żółtawe, szybkie 

Wydaje się prawdopodobne również istnienie ósmego roju, o następu
jących współrzędnych: a= 17h24m, 1l = +12°. 

Obserwacje w ciągu drugiej godziny nocy były uciążliwe. Zaskakujące 
wyniki dala noc z 4 na 5 czerwca. Tuż po zachodzie Słońca zaobserwo
waliśmy jeden meteor, którego ze względu na jasność nieba i małą wi
doczność gwiazd nie zdefiniowaliśmy. Przebiegał przez konstelację Bli
źniąt. Nad ranem zaobserwowaliśmy aż dwa piękne okazy meteorów, 
z których jeden należał niewątpliwie do roju Arietydów, drugi nato
miast - do jakiegoś innego roju, posiadającego radiant między Woźnicą 
i Perseuszem. 

W nocy z 5 na 6 czerwca znowu nad ranem zaobserwowaliśmy dwa 
meteory, z których jeden na pewno należał do Arietydów, drugi mial 
radiant przypuszczalnie w Rybach. 

Poza tymi przypadkami - obserwacje nisko nad horyzontem nie dały 
wyników. 

Eugeniusz Graczyk- Pabianice 

Z KORESPONDENCJI 

Jeszcze o przyczynach pękania meteorytów 

W zeszycie 5 zeszłorocznej Uranii pojawiła się notatka p. Jerzeg() 
Ja s n orz e w ski e g o pt. "Uwagi o przyczynach pękania meteorów". 
Autor jej jest jednym z niewielu, którzy zbierali szczątki meteorytu 
łowickiego z r. 1935 (w notatce błędnie podano rok 1933) i z racji obser
wacji poczynionych w terenie objaśnia przyczyny pękań meteorytów na 
odłamki o powierzchniach przełamu chropowatych i nie nadtopionych. 
Przyczynę tę widzi Autor w wibracjach własnych nabytych przez me
teoryty podczas ich lotu w atmosferze ziemskiej. 

Miałem sposobność także uczestniczyć w zwiadach terenowych i w po
szukiwaniu meteorytów łowickich, a mianowicie w okresie 1.-5. IV. 
1935 r. z doc. Dr K. K ordy l e w s ki m z Obserwatorium Astrono
micznego U. J. i z dr L. C h rob ak i e m z Katedry Mineralogii U. J. 
(obecnie profesor i kierownik Katedry Krystalografii U. Warsz.), następ
nie w dniach 11-12. IV. i 6-10. X. 1935 r., zrazu z dr L. Chrobakiem, 
później natomiast samodzielnie. Materiały zebrane w pierwszym okresie 
zostały oddane w calości do Obserwatorium U. J., jako własność Naro-
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dowego Instytutu Astronomicznego, finansującego poszukiwania w tym 
czasie. Materiały naukowe z następnych okresów są własnością Katedry 
Mineralogii U. J. Dlatego też z pierwszego okresu nie posiadam notatek 
poza krótkim itinerarium z wędrówek wzdłuż wąskiego szlaku rozrzutu 
meteorytów od Krempy do Łyżkowic. Mimo to jednak pamiętam dosko
nale, jak dr L. Chrobak tłumaczył mechanizm rozpadania się większych 
meteorytów na mniejsze kawałki, właśnie wskazując na możliwość istnie
nia w nich wibracji własnych. Powstały one - jego zdaniem - w me
teorycie pod wpływem pulsującej fali powietrza wpadającego w wytwo
rzoną próżnię za meteorytem, hamowanym u czoła lotu poduszką zgę
szczonego powietrza. Na poparcie tego rodzaju tłumaczenia przytaczał 
swoje spostrzeżenia poczynione podczas turystycznych wędrówek w Kar
patach, kiedy to byl świadkiem zabawy nieodpowiedzialnych wyrostków, 
polegającej na staczaniu bloków kamiennych po zboczach hal czy poło
nin. Zanim groźbą użycia broni nie wymusił zaprzestania tej lekko
myślnej rozrywki, zdołał zauważyć, że bloki odbijając się od podloża pę
kały zazwyczaj dopiero w locie, widocznie także pod wpływem wibracji 
wywołanych wielokrotnym uderzeniem o ziemię. Zresztą znaną jest rze
czą, że wibracje własne nieraz są powodem np. pękania kół rozpędowych 
maszyn lub rozpadania się fundamentów i hal maszynowych. Tyle na 
temat wibracji w meteorytach jako przyczynie ich rozpadu w atmosfe
rze, przede wszystkim dla zasady... suum cuique. 

Nadmienić należy, że dr M. Kobyle ck i opisał bryłę meteorytu 
rozłupaną na dwoje i osadzoną w wybitej przezeń kotlince. Pęknięcie 
nastąpiło niewątpliwie wskutek uderzenia o ziemię. Pęknięcia miały miej
sce bądź bardzo wysoko w atmosferze i wtedy powstawała świta czy rój 
meteorytów obtopionych na całej ich powierzchni, bądź też w niższych 
jej partiach, kiedy już wytraciły szybkość tak, że pomimo tarcia o po
wietrze nie dochodziło do nadtopienia i wytworzenia kory na powierz
chni przełamu ani też do efektów świetlnych w końcowej fazie lotu. 
Grad drobnych obtopionych meteorytów, spadający na strzechę stodoły 
w Seligowie nie stanowił już nawet najmniejszego zagrożenia pożaro
wego. 

Antoni Gawel 

KRONIKA PTMA 

Z działalności Oddziału PTMA w Warszawie 

W warsztacie Warszawskiego Oddziału PTMA wykonany został ama
torski teleskop systemu Newtona o średnicy lustra 150 mm i ogniskowej 
1300 mm. Teleskop ten został ustawiony na montażu typu angielskiego 
z przeciwwagą (patrz fotografia na okładce). 

Konstrukcja montażu jest metalowa. Podpory osi godzinnej wykonano 
z rur bakelitowych wypełnionych zbrojonym betonem. Teleskop zaopa
trzony jest w posuwy mikrometryczne, w oświetlone skale - godzinną 
i deklinacyjną, oraz w mechanizm zegarowy z napędem elektrycznym. 
W najbliższym czasie wykonane zostanie drugie lustro, o średnicy 
250 mm, które będzie zainstalowane do opisanego montażu. 

Nad budową teleskopów pracuje w sekcji szlifierskiej Oddziału War
szawskiego PTMA kilkunastu członków, wykonując zarówno prace szli
fierskie jak i montażowe. W budowie są również teleskopy typu Casse
graina. Trwają prace nad lustrami o średnicy 350 mm, a projektuje się 
wykonanie luster o średnicy 500 mm. 

Lucjan Newelski - Warszawa 
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NOWOSCI WYDAWNICZE 

Prace polskich autorów w zakresie meteorytyki 
W języku polskim: 
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J. P ok r z y w n i ck i: Meteoryty w starożytności. "Meander" r. XVI, 
nr 7-8, s. 393, r. 1961. 
Meteoryty, meteory i baZidy w starożytności. "Z Otchłani Wie
ków" r. 1963, nr l, s. 18. 
Hipoteza panspermii w obliczu współczesnej wiedzy astronomicz
nej i meteorytycznej. "Postępy Astronomii" r. 1963, t. XI, z. 3, 
s. 221. 
"AstrobZemy" w skorupie ziemskiej. "Postępy Astronomii" r. 1964, 
t. XII, z. 2, s. 129. 
Meteoryty FaZski i katalog meteorytów w zbiorach polskich. "Stu
dia Geologica Pol." r. 1964, t. XV. 
O meteorycie Owrucz. "Acta Geoph. Pol." r. 1964, t. XII, nr 3, 
s. 393. 

W języku angielskim: 
J. P ok r z y w n i ck i: Weapons and other articZes made from meteoritic 

Iron. "Bull. de la Soc. d. Amis d. Sc. et d. Lettres de Poznań", 
r. 1960/61, ser. B, z. XVI, s. 251. 
Meteorites missing from the PoZish CoZZections. Tamże, r. 1961/62, 
ser. B, z. XVII. s. 127. 
Same comments and deductions on the Subject ot Galactic cosmicaZ 
bodies. Tamże, ser. B, 1962/63, s. 121. 

J. W i e ser: Cosmic Dusts and their Stratigraphic Significance. "Bull. 
d. I'Acad. Pol. d. Sc.", ser. geol. i geogr., r. 1963, t. XI, nr 3. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Luty 1965 r. 

E. G. 

W pierwszej połowie nocy możemy obserwować Jowisza, a w szcze
gólności ruchy jego czterech księżyców galileuszowych. Dokładne mo
menty ciekawszych zjawisk w układzie tych księżyców podane są w od
powiednim dniu. 

Coraz piękniej też świeci Mars, widoczny prawie całą noc jako jasna 
czerwona gwiazda na granicy gwiazdozbiorów Panny i Lwa. Mars zbliża 
się stale do Ziemi (patrz: tabelka odległości bliskich planet), w marcu 
znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi, a w związku 
z tym w ciągu miesiąca wzrasta jasność planety od O do -1 wielkości 
gwiazdowej. 

U1an widoczny jest przez lornetkę w gwiazdozbiorze Lwa, Neptuna 
odnajdziemy przez lunetę w gwiazdozbiorze Wagi do północy, a Pluton 
dostępny jest w Lwie tylko przez wielkie teleskopy. Merkury, Wenus 
i Saturn przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne. 

Ponadto przez większe lunety odnajdziemy dwie planetoidy około 
10 wielkości, Metis na granicy gwiazdozbiorów Byka i Woźnicy oraz 
Eunomię w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Obie planetki znajdują się w dogod
nych warunkach obserwacyjnych, a rozpoznamy je po ich pozornym 
ruchu wśród gwiazd. 
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ld Wieczorem obserwujemy koniec zacmienia l księżyca Jowisza. 
niej o 19h8m. Księżyc ten oddali się nieco od brzegu tarczy i o 19h22m 
zniknie nagle w cieniu planety. Pojawi się znowu dopiero o 2lh5lm 
w odległości większej niż średnica tarczy od jej brzegu. 

3d Saturn znajdzie się w niewidocznym złączeniu z Księżycem o llh. 
4d Obserwujemy przejście 2 księżyca Jowisza przed tarczą planety. Po

czątek przejścia nastąpi o 22h29m, koniec o 24h56m. 
6d Wieczorem dostrzegamy w pobliżu Jowisza brak jednego z jego 

księżyców: to księżyc 2 ukryty jest za tarczą planety i ukaże się spoza 
już niewidoczny na tle tarczy planety, ale kończy przejście i ukazuje się 
o 19h32m. Po kilku mnutach (o 19h38m) na tarczy Jowisza pojawia się 
cień księżyca 2 i kontynuuje swą wędrówkę do 22h5m. W tym czasie do 
brzegu tarczy planety zbliża się księżyc l i początek zakrycia tego księ
życa obserwujemy o 23h14m. 

7d Tego wieczora zdarzą się ciekawe zjawiska w układzie księżyców 
Jowisza. O 20hl5m księżyc 3 Jowisza kryje się za brzegiem tarczy planety, 
a księżyc l zbliża się do brzegu tarczy. O 22hlm księżyc l rozpoczyna 
swoje przejście przed tarczą planety i znika na jej tle, a tymczasem księ
życ 3 kończy swą wędrówkę poza tarczą i ukazuje się spoza jej prawego 
brzegu (w lunecie odwracającej) o 22h 39m. O 23h20m na tarczy Jowisza 
pojawia się plamka cienia księżyca l; sam księżyc ukończy swoje przej
ście po północy (o 24hllm), tuż przed zachodem Jowisza w Polsce. 

8d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca Jo
wisza. Księżyc ten skryje się za tarczą planety o 19h20m, a pojawi się 
nagle z jej cienia o 22h5lm w odległości równej prawie średnicy tarczy 
planety od jej prawego brzegu. 

9d4h Niewidoczne złączenie Jowisza z Księżycem. Wieczorem na tar
czy Jowisza dostrzegamy cień jego l księżyca; plamka cienia widoczna 
jest do 19h59m. 

13d Obserwujemy przebieg zakrycia i początek zaćmienia 2 księżyca 
Jowisza. Foczątek zakrycia nastąpi o 19hl9m, a koniec o 2lh48m. Fotem 
księżyc 2 oddali się nieco od brzegu tarczy planety, o 22hOm zniknie na
gle w strefie cienia i nie będzie już widoczny do zachodu Jowisza 
w Polsce. 

15d Wieczorem do 19h29m na tarczy Jowisza widać plamkę cienia jego 
2 księżyca. W tym czasie księżyc l zbliża się do brzegu tarczy i o 2lhl7m 
kryje się poza nią (do końca widoczności Jowisza w Polsce już go dziś 
nie ujrzymy). 

16d5h34m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° (po
czątek 1491 rotacji wg Carringtona). Tego wieczora l księżyc i jego cień 
wędrują na tle tarczy Jowisza. Po zachodzie Słońca księżyc l już prze
chodzi przed tarczą planety i jest niewidoczny, natomiast o 19h45m uka
zuje się na tarczy Jowisza cień l księżyca. Sam księżyc kończy swoje 
przejście o 20h36m, a jego cień widoczny jest na tarczy planety do 
2lh55ffi. 

17dlh Złączenie Księżyca z Uranem w odległości 5°. Wieczorem o 19hl5m 
obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Dziś też o 23h Księ
życ ziemski znajdzie się w bliskim złączeniu z Marsem. W Azji widoczne 
będzie nawet zakrycie Marsa przez tarczę Księżyca. 

18d2lh48m .Słońce wstępuje w znak Ryb. Tego też wieczora od 19h39m 
do 211153m cień 3 księżyca wędruje po tarczy Jowisza. 

20dl4h Neptun nieruchomy w rektascensji (zmienia kierunek swego 
pozornego ruchu wśród gwiazd). O 21h59m nastąpi początek zakrycia 
2 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
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22d2h Neptun w złączeniu z Księżycem. Wieczorem na tle tarczy Jo
wisza przechodzi księżyc 2 i jego cień . Po zachodzie Słońca księżyc 2 jest 
Księżyc ten przechodził poza tarczą planety, a potem przez strefę jej 
cienia i pojawi się nagle o 20h55rn w odległości równej prawie średnicy 
tarczy od jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). 

23d Księżyc l Jowisza i jego cień przechodzą na tle tarczy planety. 
Księżyc l znika na tle tarczy o 20h24m, a jego cień pojawia się na niej 
o 2lh4lrn; księżyc kończy przejście o 22h34m, a jego cień widoczny bę
dzie niemal do zachodu Jowisza w Polsce (do 23h5Qm). 

24d4h Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem. O 21h1Qrn obserwujemy 
koniec zaćmienia l księżyca Jowisza, który pojawi się nagle z cienia 
planety w odległości równej prawie średnicy tarczy od jej prawego 
brzegu (w lunecie odwracającej). 

25d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak księżyca 3, który 
przechodzi na tle tarczy planety i jest niewidoczny. Koniec przejścia 
obserwujemy o 20h5Qrn. 

26dllh Zlączenie Saturna ze Słońcem. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim . 

D a t a 
l 9 6 5 

I 30 
II 9 

19 
III l 

11 

Data 

l 
p 

l 1965 

o 

II l -12.36 
-13.17 3 -13.96 5 -14.72 7 -15.46 4 -16.19 11 - 16.89 13 -17.57 15 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od 

j . a. mlnkm j . a. mln km j. a. 
0.727 108.7 1.600 239.1 1.666 
0.728 108,8 1.630 243.6 1.666 
0.728 108.8 1.656 247.6 1.665 
0.728 108.9 1.679 250.9 1.664 
0.728 l 108.8 1.697 253.7 1.661 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l Data l 1965 
p 

o o o 
- 6.08 193.40 II 17 -18.23 
-6.22 167.06 -18.86 
- 6.35 140.73 19 -19.47 
-6.47 114.40 21 -20.06 
-6.58 88.06 23 -20.62 
- 6.68 61.73 25 -21.16 
-6.78 35.39 27 -21.68 
-6.87 9.06 III l -22.16 3 

mlnkm j . a. 
249.0 0.839 
249.1 0.770 
248.9 0.717 
248.7 0.682 
248.3 0.669 

l Bo l 
o 

-6.94 
-7.02 
-7.08 
-7.12 
-7.17 
-7.20 
-7.22 
-7.24 

Ziemi 

mln km 
125.4 
115 2 
107.2 
102.0 
100.0 

Lo 

o 
342.72 
316.38 
290.04 
263.70 
237.36 
211.02 
184.67 
158.33 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierzchołka 
tarczy ( + na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Luty 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

l 31 
11 10 

20 
III 2 

l 31 
11 10 

20 
III 2 

l h czasu l 
śr odk.-europ. 

Warszawa 

a l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm 
19 48 
20 55 
22 03 
23 12 

o 
-22.4 
-19.5 
-14.2 
- 6.6 

Niewidoczny. 

1158 
1156 
1148 
11 36 

MARS 

+ 4.1 + 4.7 + 5.7 + 7.1 

~ 5~ 

1

1 1~ 33 
6 59 15 21 
655 1621 
643 1733 

20 29 
19 46 
18 53 
17 54 

914 
8 36 
7 54 
7 10 

Widoczny przez całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Panny i Lwa 
(około -o.5 wielk. gwiazd.). 

SATURN 

22 23 , -11.8 1 
22 32 -10.9 
22 41 -10.0 

Niewidoczny. 

9 00 l 7 45 
6 31 

18 52 
17 49 
16 43 

----.------,------~-----1 
l o l w połud. 

l 20 
11 9 

III l 

l 30 
11 9 

19 
III l 

11 

h m 
15 11.1 
15 12.1 
15 12.2 

NEPTUN 

o 
-16 001 

-16 02 
-16 Ol 

hm 
6 49 
5 32 
413 

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

PLANETOIDA 9 METIS 
5 24.1 +28 05 20 21 
5 26.0 +28 11 19 44 
5 31.5 +28 16 19 lO 
5 40.2 +28 20 18 39 
5 51.6 +28 20 18 11 

Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna 
wieczorem na granicy gwiazdo
zbiorów Byka i Woźnicy. 

l h czasu l Warszawa 
środk. -europ. 

a l wsch. l zach. 

hm 
19 41 
20 34 
21 24 
22 13 

WENUS 
o 

-21.8 
-19.5 
-16.3 
-12.4 

m 
6 41 
6 38 
6 29 
6 16 

Niewidoczna. 

2 58 
3 02 
3 06 
3 12 

JOWISZ 
+t6.0 10 25 
+16.3 9 48 
+16.6 9 10 
+170 836 

hm 
14 30 
15 Ol 
15 29 
16 02 

l 21 
o 48 
o 14 

23 39 

Widoczny w pierwszej polowie no
cy na granicy gwiazdozbiorów B a
rana i Byka (około -1.9 wielk. 
gwiazd.). 

URAN 

11 04 l + 6.9 1 20 Ol l 
11 Ol + 7.2 18 38 
1058 +7.5 1714 

9 12 
7 54 
6 34 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa (około 5.7 wielk. 
gwiazd.). 

a 

h m s 
11 31 24 
1130 05 
11 28 19 

l o \w połud. 
PLUTON 

+18 52~41 
+19 08.0 
+19 23.4 

h m 
3 11 
l 51 
o 31 

Widoczny całą noc w gwiazdo
zbiorze Lwa. Dostępny tylko przez 
wielkie teleskopy (14.5 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 15 EUNOMIA 
6 59.6 +22 37 21 56 
6 53.2 +22 00 2111 
6 50.0 +21 23 20 28 
6 49.9 +20 49 18 49 
6 52.7 +20 17 19 12 

Około 9.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kUku 
nocy okolicy niebba według podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 
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1h czasu Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 
Data środk. -europ . 

r. emu / a l a wsch. / zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch. j zach. wsch./ zach . wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach . 

l 
m h m o hm hm hm hm hm h m hm hm hm hm h m hm h m hm hm hm 

I 31 -13.5 20 53 -17.5 7 49 16 43 7 35 16 37 7 31 16 41 7 36 16 22 7 15 16 32 7 19 16 21 7 07 16 24 7 13 16 09 
II 10 -14.3 21 34 -14.5 7 31 17 02 7 18 16 55 7 65 16 58 7 17 16 43 7 00 16 49 7 02 16 40 6 52 16 41 6 55 16 28 

20 -13.9 22 13 -11.1 711 17 22 6 59 17 14 6 56 17 16 6 56 17 03 6 42 17 06 6 42 16 59 6 34 16 58 6 35 16 48 
III 2 -14.4 22 51 - 7.4 6 48 17 41 6 37 17 32 6 36 17 34 6 33 17 23 6 22 17 23 6 21 17 17 6 14 17 15 6 13 17 06 

12 -10.0123 281- 3.5 6 25 18 00 6 14 17 51 6 14 17 51 6 08 17 43 6 Ol 17 40 5 58 17 35 5 53 17 32 5 50 17 25 

KSIĘZYC 

1h czasu 1h czasu 
środk.·europ. 

Warszawa 
Data środk . ·europ. 

Data l a a wsch.j zach . a l a 

h m l o hm hm h m l o 
II l 20 32 -22.4 7 40 15 51 Il11 4 f>O +21.8 

2 21 23 -19.8 8 08 17 00 12 5 51 +24.1 
3 22 11 -16.2 8 30 18 12 13 6 56 +24.7 
4 22 59 -11.9 8 47 19 24 14 8 Ol +23.6 
5 23 45 - 7.1 9 04 20 37 15 9 05 +20.9 
6 o 32 - 1.9 9 19 21 51 16 10 05 +16.7 
7 118 + 3.4 9 35 23 07 17 1102 + 11.6 
8 2 07 + 8.8 9 52 - 18 1156 + 5.9 
9 2 57 +13.8 10 12 o 25 19 12 461 + 0.2 

lO 3 f1 +18.3 10 381 l 45 20 13 35 - 5.4 

warszawa 
Data 

1h czasu 
środk. ·europ. 

wsch. j zach. a l a 

h m l h m hm o 
1114 3 07 II 21 14 24 -10.6 
12 02 4 25 22 15 12 -15.2 
13 07 5 33 23 16 Ol -19.1 
14 27 6 26 24 16 51 -22.0 
15 54 7 05 25 17 42 -23.9 
17 22 7 3f> 26 18 34 -24.8 
18 48 7 56 27 19 26 -24 .5 
2010 8 15 28 2018 -23.1 

22 44 8 49 
21 281 8 32 

l 

warszawa 

wsch.j zach. 

hm hm 
23 59 9 06 

9 25 
111 9 49 
2 20 10 18 
3 24 10 53 
4 19 11 39 
5 06 12 35 
5 42 13 39 

Fazy Księżyca: 

Ostatnia kw. I 
Nów II 
oierwsza kw. II 
Pelnia II 
Ostatnia kw. II 
Nów III 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. II 14 10 
Najw. II 26 11 

24d 12h 
l 18 
9 10 

16 l 
23 7 
3 11 

Srednlca 
tarczy 

33.2 
29.5 
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MIESIĘCZNIK PO LS K lE G O T OWA RllST WA 

MI ŁO ŚN I KÓ W ASTRORD Mil 

ROK XXXVI MARZEC 1965 Nr 3 

SPIS TRESCI 

Włodzimierz Zonn 
strzeni (I). 

Nauka o prze-

Bronisław Kuchowicz Powstawanie 
p1crwiastków chemicznych w gwiazdach (IV). 

Andrzej Marlts - Program badań Mari
nera 4. 

Kronika: Nowe ciała niebieskie. - Ro
dzina komet transplutonowych. - Nowa kla
syfikacja rozbłysków chromosferycznych. -
"Interobs I". - Kamera do obserwacji sate
lity ANNA. 

Obserwacje: Obserwacje zjawisk halo 
w ZSRR. - Obserwacje kraterów księżyco
wych. - Przelot wielkiego bolidu nad Polską. 

Nasz słowniczek astronomiczny. 
Kalendarzyk astronomiczny. 

I LUSTRACJ E NA OKLADCE 
Pierwsza strona okładki: Start aparatu 

kosmicznego Ranger 7 z kosmodromu na 
Przylądku Kennedy (Floryda) w dniu 28 lipca 
1964 r., który dokonał słynnych zdjęć po
wierzchni Księżyca. 

Druga strona okładki: Portret Stanisława 
Lubienicekiego z "Theatrum Cometlcum" 
(Amsterdam, 1667 r.). W dziele tym zamie
szcza wypowiedzi współczesnych astronomów 
na temat komet, podkreślając teorie oparte 
o system heliocentryczny. Naj : enniejszy jest 
opis 415 lwmet, jakie obserwowano "od po
topu" do roku 1665, a wśród nich trzy ob
serwowane również przez Kopernika. Pierw
sza w katalogu, to "kometa z roku świata 
1657, gdy Noe mial 600 lat", którą prof. 
M. Kamieński zidentyfikował jako kometę 
Halley•a (patrz "Urania" nr l z r. 1955). 

Trzeela strona okładki : Rysunki fragmen
tów powierzchni Księżyca, wykonane przez 
członka PTMA s. R. Brzostkiewicza (patrz 
Obserwacje). 

Czwarta strona okładki: Zdjęcie protube
rancji słonecznej, dokonane podczas zaćmie
nia Słoń:·a w dniu 15 lutego 1961 r. za po
mocą teleskopu o średnicy 120 cm Obserwa
torium Haute-Provence. 

"Nauka o przestrzeni" -
to nazwa nowo powstają
cej nauki przyrodniczej, 
zarazem tytul rozpoczyna
jącej się serii artykułów 
prof. dra W. ZONNA, na 
którą zloży się dziesięć od
cinków. Jest to adaptowa
ny do druku cykl audycji 
mdiowych wyglaszonych 
w ubiegłym roku. Z tema
tem tym wiąże się również 
artykul o Marinerze-4 mgra 
mz. A. MARKSA or az 
znaczna część naszej Kro
niki. 

Jeszcze przed czternastu 
laty nie przypuszczano, że 
w otaczającym nas świecie 
znajdują się takie miejsca, 
w ktÓ1"ych obecnie powsta
.1ą pierwiastki. W ciągu ki l 
ku lat udalo się zbudować 
potężny gmach teorii po
wstawania pierwiastków 
i nagromadzono szereg da
nych, wskazujących na to, 
że procesy jądrowe, badane 
dotychczas w laboratoriach, 
zachodzą na dużą skalę we 
Wszechświecie. W artykule 
mgra Br. KUCHOWICZA 
mowa jest dziś o powsta
waniu pierwiastków cięż
kich poprzez dołączanie ne
utronów do istniejących ją
der pierwiastków lekkich. 

Notatka pt. "Paradoks 
stosunku mas" w stycznio
wym numerze "Uranii" 
wywolala naplyw listów dl9 
Redakcji i zgodnie z przewi
dywaniami słusznych sprze
ciwów. Do sprawy tej po
wrócimy w jednym z naj
bliższych numerów "Ura
nii". 

" OBROTOWA MAPA NIEBA" - nowe przerobione wydanie popular
nej mapy, ułatwiającej orientację na niebie, jest do nabycia w Zarządzie 
Głównym PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, w cenie zł 20.- za egz. 
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WLODZIMIERZ ZONN - War s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (l) 

Czym jest nauka o przestrzeni 

W śród niebywałego entuzjazmu, jaki wywołał szybki rozwój 
astronautyki w ciągu lat ostatnich, można było po prostu 

nie zauważyć narodzin nowej nauki przyrodniczej. Mam tu na 
myśli naukę o przestrzeni, której nazwę w językach słowiań
skich nieco się upompatycznia przez dodanie do słowa "prze
strzeń" przymiotnika "kosmiczna" - moim zdaniem niepo
trzebnie. Powstanie tej nauki wiąże się wprawdzie bardzo ściś
śle z rozwojem astronautyki, jej rodzicami były jednak nauki 
nawskroś przyrodnicze: fizyka, geofizyka, astronomia,, chemia 
i nauki biologiczne. Nauka o przestrzeni, w odróżnieniu od 
astronautyki, jest więc nauką w pełnym tego słowa znacze
niu przyrodniczą. A że nazwa jej zawiera dość mało znaczące 
słowo "przestrzeń", spróbuję przede wszystkim odpowiedzieć 
na pytanie: czym jest owa nauka o przestrzeni? 

Astronomia była od czasów najdawniejszych wierną part
nerką fizyki. Obie te nauki zajmowały się i zajmują podstawo
wymi prawami przyrody. Badania fizyków opierają się głów
nie na eksperymencie, gdy astronomowie byli zdani tylko na 
obserwacje, jako jedyne źródło wiadomości o zjawiskach przy
rodniczych. Tym właśnie fizyka różniła się od astronomii. 

Nikomu zapewne nie trzeba tłumaczyć, jak dalece ekspe
ryment góruje nad obserwacją wnikliwością wniosków wycią
ganych i dokładnością wyznaczania stałych natury, chociażby 
dlatego, że w eksperymencie można zmniejszyć do minimum 
wszelkie czynniki zakłócające "czysty" przebieg zjawiska, czego 
się nie da osiągnąć w obserwacji. Astronomia ma natomiast 
inne strony dodatnie, których nie ma fizyka: mianowicie dy
sponowanie takimi warunkami, jakich nie jest w stanie stwo
rzyć fizyk. Niezmiernie wysokie temperatury, sięgające milio
nów stopni; rozrzedzenia nigdy nieosiągalne przez najlepsze 
pompy laboratoryjne; olbrzymie masy sięgające miliardów 
ton ... Oto rekwizyty laboratoriów kosmicznych, odgrywające 
bardzo istotną rolę w badaniach nad podstawowymi prawami 
natury, ponieważ właściwe ich oblicze wychodzi na jaw za
zwyczaj wtedy, gdy obserwujemy przebiegi różnych zjawisk 
w warunkach ekstremalnych. 
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Widok spadającego jabłka rzekomo naprowadził Newtona na 
myśl o ciążeniu powszechnym; prawdziwe jednak odkrycie 
tego prawa nastąpiło dopiero wtedy, gdy do swojego doświad
czenia Newton zaangażował Księżyc. Pierwszych i - o ile mi 
wiadomo - najbardziej przekonywujących dotychczas argu
mentów na korzyść ogólnej teorii względności, dostarczyły nam 
obserwacje zjawisk na niebie. W dziedzinie teorii kwantów 
astronomia odegrała też niepoślednią rolę. 

We wszystkich tych przypadkach astronomowie oczywi
ście nie mogli inicjować eksperymentów; musieli czekać na 
takie czy inne "okazje" przy których natura sama tworzyła 
korzystne warunki do obserwacji pewnego pożądanego zjawi
ska. Okazjom tym często towarzyszyły bardzo niekorzystne 
warunki obserwacyjne, jak to było np. w przypadku sprawdza
nia słuszności ogólnej teorii względności, kiedy to wykorzy
stano do tego celu całkowite zaćmienie Słońca. Ileż to kłopo
tów sprawiały astronomom tego rodzaju obserwacje, dla których 
trzeba było wędrować setki nieraz kilometrów, montować 
w prymitywnych warunkach olbrzymie instrumenty i być na
rażonym na to, że byle chmurka obróci w nic całe nasze przed
sięwzięcie. Nie o to jednak nam tu idzie; ważne jest to, że 
dokładność pomiarów i pewność wniosków obniżały specy
ficzne warunki obserwacji tych "okazji". 

I oto nagle - bo w ciągu kilku zaledwie lat - technika 
silników rakietowych dostarcza nam możliwość zastąpienia 
wielu uciążliwych i niekorzystnych obserwacji eksperymentem. 
Co za olbrzymi przewrót! 

Nauka o przestrzeni jest właśnie astrono
m i ą e k s p e r y m e n t a l n ą, od dawnej astronomii różni się 
tylko wzbogaceniem metodyki badań o eksperyment. Główne 
zadania pozostają te same; dawną astronomię interesowały 
również wszelkie właściwości ciał niebieskich - fizyczne, che
miczne, nawet biologiczne, aczkolwiek w tej dziedzinie, właśnie 
z powodu jednostronności metod stosowanych, nie wiele astro
nomia miała do powiedzenia. 

Wprowadzenie eksperymentu do astronomii automatycznie 
usuwa wszelką barierę dzielącą dawniej astronomię od innych 
nauk przyrodniczych. Pojawiło się zatem obszerne pole badań 
(rozszerzające się dosłownie z dnia na dzień), na którym współ
pracują ze sobą wszystkie niemalże nauki przyrodnicze. Polem 
tym jest właśnie nauka o przestrzeni. 

Postawmy sobie teraz nieco może naiwne pytanie, mające 
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jednak pewien sens praktyczny: gdzie się zaczyna owa "prze
strzeń" i gdzie się kończy? 

Zaczyna się tam, gdzie do badań angażujemy "niezwykle" 
środki techniczne, a więc rakiety lub sztuczne satelity. Tutaj 
można by się spierać, czy tą wysokością jest np. sto metrów 
czy sto kilometrów. Pozostawmy ten spór uczonym; większość 
ich skłania się do przyjęcia tej wyższej granicy. Kończy się 
zaś tam, gdzie sięga dzisiejsza technika eksperymentowania 
w przestrzeni. A że do tej techniki zaliczyć trzeba również ba
dania za pomocą odbić sygnałów radarowych nadawanych 
z Ziemi, znaczy to, że przestrzeń sięga tam, gdzie sięga radar: 
w tej chwili do Jowisza. Możemy jednak się spodziewać szyb
kiego rozszerzenia zakresu tych badań do granic naszego układu 
planetarnego. Wydaje się, że tam właśnie na długo zatrzyma 
się praktyczna granica owej "przestrzeni". 

Do nauki o przestrzeni włączamy dziś także obserwacje da
lekich obiektów kosmicznych dokonywane z poza Ziemi -
obserwacje, nie eksperymenty. Co do tego istnieje również roz
bieżność zdań, czy badania oparte na tych obserwacjach należą 
do astronomii, czy do nauki o przestrzeni. 

Mamy jeszcze wiele tego rodzaj u spornych kwestii, których 
nie sposób uniknąć tam, gdzie bardzo ściśle ze sobą współpra
cuje wiele nauk. Im więcej jest tych kwestii, tym lepiej. Owe 
spory wynikają przecież właśnie z dość osobliwego charakteru 
nauki o przestrzeni; z tego, że jest ona właściwie amalgama
tem wielu nauk i nad tą sprawą pozwolę sobie na chwilę się 
zatrzymać. 

Ze wszystkich stron słyszymy narzekania na zbyt daleko po
suniętą specjalizację poszczególnych dyscyplin nauki współ
czesnej. Ktoś kiedyś porównał ją do orkiestry złożonej z do
skonałych wirtuozów, oddzielonych jednak od siebie dźwięko
szczelnymi ścianami. Wybitne osiągnięcia w jakiejś jednej dzie
dzinie nie podnoszą jeszcze kultury, czasami nawet wnoszą do 
niej pewne zamieszanie. A idzie przecież nam przede wszyst
kim o rozwój całej kultury, w jak najszerszym tego słowa zna
czeniu. 
l Nie wiem, czy owe narzekania wywołały jakąś poważniejszą 
reakcję czynników kierujących nauką w różnych krajach. Za
pewne . tak. Niezależnie jednak od tych działań "odgórnych", 
pewne sytuacje zmuszają uczonych do łączenia się w grupy. 
Zdaje się, że wynalezienie maszyn matematycznych stało się 
bodźcem do szukania ścisłego porozumienia między uczonymi 
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różnych specjalności; na tym tle wyrosła nowa zupełnie na
uka - cybernetyka - którą początkowo wielu przyjęło bardzo 
niechętnie. Podobną rolę może spełnić i już spełnia nauka 
o przestrzeni. I w tym można się dopatrzeć jej dużej roli spo
łecznej. W tym, że na pewnym dość szerokim odcinku łączy 
ze sobą bardzo ściśle uczonych różnych specjalności, realizując 
w ten sposób postulat jedności nauk. 

Jak już zaznaczyłem, owe łączenie się nie było i nie jest 
wynikiem troski o kulturę ani nie było podyktowane wzglę
dami zasadniczymi. Stworzyła je konieczność współpracy, bez 
której nie sposób pomyśleć najprostszych nawet badań prze
strzeni. 

Aby w sposób jak najbardziej bezpośredni przekonać o tym 
czytelnika, spróbuję w dużym skrócie opisać udział uczonych 
różnych specjalności w jednorazowym tylko locie rakiety 
z człowiekiem znajdującym się w jej wnętrzu. 

Przed zdecydowaniem jego umieszczenia w rakiecie muszą 
fizjologowie dokonać wielu badań nad zwierzętami i ludźmi 
doznającymi tych osobliwych wstrząsów fizycznych i psychicz
nych, jakim ulega istota żywa w rakiecie. Tutaj w grę wchodzi 
nie tylko bezpośrednie przeżywanie tak często wspominanego 
przez wszystkie dzienniki i czasopisma bezciążenia, ale także 
wszystkie fizjologiczne tego stanu następstwa. Weźmy dla 
przykładu choćby sprawę oddychania w stanie bezciążenia. 
Otóż w normalnych warunkach powietrze (a ściślej mówiąc 
dwutlenek węgla) wydychane z płuc unosi się natychmiast 
w górę dlatego, że jest ono z reguły cieplejsze niż otoczenie. 
Unosząc się, daje miejsce dopływającemu powietrzu świeżemu. 
Tam, gdzie nie ma ciążenia, nie ma też unoszenia. Gdyby astro
nauta nie miał specjalnego urządzenia usuwającego wydychane 
przezeń powietrze z przed jego ust, wkrótce by się zatruł dwu
tlenkiem węgla przez siebie produkowanym. 

Takie i jeszcze bardziej skomplikowane problemy muszą roz
wiązać fizjologowie, zanim wyślą astronautę w przestrzeń. Aby 
ochronić człowieka przed oddziaływaniami mechanicznymi pod
czas startu, mechanicy muszą ściśle obliczyć przyśpieszenie 
z -jakim poruszać się będzie rakieta w pierwszych sekundach 
po wystartowaniu. To przyśpieszenie zależy nie tylko od szyb
kości wylotów gazów z dyszy silnika rakietowego, lecz także 
od gęstości powietrza na różnych wysokościach lotu. Wkra
czamy więc w dziedzinę fizyki atmosfery, która dostarcza nam 
danych, istotnych również przy końcowej fazie lotu, gdy astro
nauta ląduje. Przecież astronauta powraca ku Ziemi z pręd-
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kością taką, jaką mają przeciętnie meteory. Gdyby w odpo
wiednej chwili nie wyhamował stat~u, czekałby go taki sam los: 
spalenie się w wyniku niesłychanie silnego tar::ia statku o po
wietrze. 

Do kompetencji chemików i fizyko-chemików należy klu
czowe zagadnienie wszelkich lotów: wynalezienie odpowied
niego paliwa. Chodzi o to, aby ono dawało maksimum energii 
na jeden gram i aby produkowane przez odpowiednie procesy 
chemiczne gazy wylatywały z rakiety z maksymalną prędko
ścią - która dziś osiąga zapewne 10 000 kilometrów na go
dzinę, czyli kilkakrotnie większą niż prędkość dźwięku. Uży
łem tu wyrażenia "procesy chemiczne", albowiem dotychczas 
wszystkie próby zastąpienia ich przez reakcje jądrowe nie dały 
wyniku. Każde nowe paliwo wymaga odmiennej konstrukcji 
silnika rakietowego, nad czym pracują inżynierowie i aero
mechanicy. 

Gdy znane już są dane początkowe lotu, drogę rakiety obli
czają astronomowie. Obserwują ją po wystrzeleniu i wykry
wają ewentualne odchylenia od drogi zaplanowanej. Wtedy, 
oczywiście drogą radiową, zmienia się jej lot tak, by był zgodny 
z planem. Owo sterowanie rakietą w czasie lotu jest oczywiście 
wyłączną domeną radiotechników i elektroników. 

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawa arcyważna: 
zaprojektowanie i umieszczenie w rakiecie przyrządów reje
strujących przeróżne zjawiska. Tutaj oprócz astronomów i geo
fizyków, ostatnio duży glos mają biologowie; sprawa życia na 
innych cialach niebieskich jest jeśli nie najważniejszym, to 
jednym z· najważniejszych problemów wielu nauk, nie tylko 
biologii. 

I wreszcie typowe problemy cybernetyczne: jak uzyskać ma
ksimum informacji przy minimalnej stracie energii i miejsca 
na przyrządy? Jakiego "języka" użyć dla jak najbp.rdziej bez
błędnego przekazywania tych informacji na Ziemię i jak je 
najprędzej "obrócić" w wiedzę naukową. 
Powstają przy tym jeszcze całkiem inne problemy, którymi 

zaczynają się zajmować prawnicy. Jak wysoko sięga granica, 
po za którą statek kosmiczny jest już w strefie nie należącej 
do żadnego państwa? Jaka organizacja powinna się zająć wszel
kimi incydentami, które się mogą zdarzyć "tam"? 

Jak z tego widać, nauka o przestrzeni jest współpracą 
i jeszcze raz współpracą; i to między uczony:mi nie tylko róż
nych specjalności lecź i różnej narodowości. Statki kosmiczne 
lecą wszak nad wszystkimi krajami i przekazują wiadomości, 
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które odbierać mogą wszyscy. Każda zaś rzetelna współpraca 
międzynarodowa jest w ostatecznym etapie dziełem pokoju. 
To, że żyjemy w świecie bez morderstw i ludobójstw, zawdzię
czamy w mniejszym chyba stopniu negocjacjom mężów stanu, 
co dobrej woli milionów ludzi. A dobra wola rodzi się jeśli 
już nie wyłącznie, to głównie z kontaktów i wzajemnego ro
zumienia się ludzi. 

BRONISŁAW KUCHOWICZ - War s z a w a 

POWSTAW ANIE PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH 
W GWIAZDACH (IV) 

Procesy wychwytu neutronów 

\\;~trzech poprzednich numerach Uranii przedstawiłem sposób 
powstawania we wnętrzach gwiazd pierwiastków chemicz

nych aż do pierwiastków z grupy żelaza. Obecnie pragnę 
jeszcze raz krótko zwrócić uwagę na pewne prawidłowości 
rozpowszechnienia pierwiastków: 
l) Najbardziej rozpowszechnione są izotopy o parzystej liczbie protonów 

jak również neutronów. 
2) Rozpowszechnienie pierwiastków parzystych jest na ogół wyższe niż 

rozpowszechnienie sąsiadujących z nimi pierwiastków nieparzystych, 
jednakże różnica między nimi maleje w miarę wzrostu liczby porząd
kowej Z. 

3) Wśród pierwiastków lżejszych (do Z = 35) rzadsze są izotopy o dużym 
nadmiarze neutronów, wśród pierwiastków cięższych natomiast prze
ważają izotopy o dużym nadmiarze neutronów, co wydaje się wska
zywać na istotną różnicę w procesach powstawania tych dwóch grup 
pierwiastków. Patrz np. różnice w rozpowszechnieniu względnym izo
topów lżejszych i cięższych dla bromu, wapnia, cyny, ceru i uranu 
w Tablicy l na str. 292 w listopadowym numerze Uran'ii z ub. roku. 
W artykule niniejszym spróbuję wyjaśnić powstawanie cięż-

kich pierwiastków chemicznych w ciałach niebieskich. Ogra
niczę się do ogólnych uwag o procesach wychwYtu neutronów; 
w następnych numerach U rani i czytelnicy znajdą omówienie 
procesów syntezy, przebiegających w różnych typach gwiazd. 
Procesy powyższe polegają na wychwycie neutronów przez 
jądra atomowe, różnią się jedynie szybkością tego wychwYtu. 
Szybkość ta zależy z kolei od liczby neutronów, które mogą 
zostać wychwycone. Musimy się więc w artykule tym na wstę
pie zastanowić nad tym, skąd biorą się neutrony w gwiazdach, 
i na jakich etapach ich ewolucji. Zanim to jednak uczynimy, 
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spójrzmy na rysunek, na którym przedstawiona jest w sposób 
schematyczny synteza pierwiastków w gwiazdach. 

SPALANIE WODORU 
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Rys. l. Schemat powstawania pierwiastków chemicznych w gwiazdach 
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Rys. l zawiera podsumowanie uzyskanych dotychczas wia
domości o powstawaniu pierwiastków chemicznych w gwiaz
dach. W jednakowych liniach poziomych przedstawione są 
pierwiastki, powstające poprzez przyłączanie protonów (spala
nie wodoru). Strzałki pionowe wskazują na przyłączanie czą
stek alfa (spalanie helu), na proces alfa oraz na procesy prze
biegające w stanie równowagi. N a rysunku widać dokładnie 
w jaki sposób powstają wszystkie znane izotopy trwałe węgla, 
azotu, tlenu, fluoru, neonu, sodu, magnezu i glinu. Dla dal
szych procesów syntezy ukazano na rysunku tylko przykła
dowo niektóre nuklidy wytwarzane. I tak za pomocą zakrzy
wionych strzałek przedstawiono procesy syntezy, polegające 
na przyłączaniu neutronów do wytworzonych już uprzednio 
w innych procesach jąder. Są to procesy s i r. Proces s obej
muje powolny wychwyt neutronów (powolny oznacza po an
gielsku "slow", stąd nazwa procesu), proces r zaś - wychwyt 
szybki neutronów (nazwa pochodzi od angielskiego słówka 
"rapid" = szybki). W procesie s powstaje wiele typów nukli
dów, spośród których na rysunku podany jest tylko jeden -
promieniotwórczy technet 99Tc, którego nie spotyka się na 
Ziemi, ale który występuje w atmosferach niektórych gwiazd. 
Najcięższe pierwiastki, takie jak transuranowce (np. 254Cf) po
wstają w wyniku procesu s i r. Jest wreszcie jeszcze pewna 
grupa procesów (procesy p i gamma) , w wyniku których po
wstają nuklidy o nadmiarze protonów. 

W artykule tym pragnę omówić powstawanie pierwiastków 
chemicznych w gwiazdach poprzez dołączanie neutronów do 
jąder już istniejących. Muszę więc na początku odpowiedzieć 
na trzy pytania: 
l) Skąd się bior1Cneutrony w gwiazdach? 
2) W jakiej fazie swej ewolucji stają się gwiazdy źródłami 

neutronów? 
3) Jakim przemianom podlegają wytworzone już w tych gwiaz

dach jądra pierwiastków pod wpływem strumienia neutro
nów? 

Wytwarzanie neutronów w gwiazdach. W wyniku spalania 
czystego helu we wnętrzu gwiazdy powstają : 12C, 180 i 20Ne. 
O ile nuklidy te przedostaną się do warstwy, w której odbywa 
się jeszcze spalanie wodoru, powstaną różne trwałe i nietrwałe 
izotopy pierwiastków chemicznych od węgla do sodu. Widać to 
doskonale na rys. l, na którym strzałki biegnące poziomo ozna
czają reakcje przyłączania protonów do jąder powstałych 
w wyniku spalania helu. W warstwie wodorowej, otaczającej 
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rdzeń helowy gwiazdy, przebiega teraz proces katalityczny 
ochrzczony mianem cyklu Bethego-Weizsackera. Obecnie pra
gnę tylko przypomnieć, że choćby w wyniku przebiegu tego 
procesu wodór wypalił się w pełni, pozostaną jednak niezu
żyte w tym procesie izotopy węgla, azotu, tlenu, neonu i sodu. 
W razie wygaśnięcia procesów jądrowych nastąpi kontrakcja 
grawitacyjna tej warstwy (jak również samego rdzenia) aż do 
chwili, w której osiągnięta zostanie taka temperatura, że hel 
będzie w stanie wywoływać reakcje z jądrami powyższych 
pierwiastków. Wiele reakcji jądrowy:::h będzie teraz możliwych, 
najważniejsze są jednak egzotermiczne reakcje typu (alfa, n), 
tzn. reakcje, w których pochłonięciu cząstki alfa przez jądro 
towarzyszy wyrzucenie neutronu. Reakcje takie, stanowiące 
ważne źródło neutronów, będą przede wszystkim dwie: 

I3C +4He-+ 16Q +n 
21Ne+4He-+ 24Mg+n 

Inne reakcje odgrywają w praktyce minimalną rolę, a to ze 
względu na nieznaczne rozpowszechnienie nuklidów, z którymi 
mogłyby oddziaływać jądra helu. Warto zwrócić tu uwagę na 
pewną prawidłowość: Reakcje typu (a, n) zachodzą z dużą wy
dajnością na tych przede wszystkim jądrach lekkich, które 
w swym składzie poza pewną liczbą cząstek alfa zawierają 
jeden neutron. Neutron ten jest stosunkowo łatwo odłączyć 
od jądra. Dokonuje tego cząstka alfa, bombardująca jądro. 

Neutrony mogą powstawać bądź wtedy, gdy w gwiazdach 
drugiej generacji w wyniku daleko posuniętej kontrakcji gra
witacyjnej doszło do dostatecznie wysokiej temperatury 
w rdzeniu, bądź też - gdy w gwiazdach pierwszej generacji 
(tzn. takich, których ewolucja rozpoczynała się od czystego 
wodoru) produkty spalania helu przedostały się do warstwy 
wodorowej, względnie protony z tej warstwy do rdzenia, a na
stępnie wzrosła temperatura. Jakkolwiek by to zresztą było, 
gwiazda znajdować się będzie wtedy w fazie czerwonego ol
brzyma bądź jeszcze dalszej. W gwiazdach drugiej generacji 
neutrony mogą powstawać już w fazie czerwonego olbrzyma, 
gdyż materia, z której te gwiazdy powstały, była od początku 
zanieczyszczona cięższymi pierwiastkami, m. in. produktami 
spalania helu: 12C i 20Ne. Podczas spalania wodoru w ich obec·· 
ności mogły powstać nuklidy 13C i 21Ne, tych zaś spalanie 
w obecności helu staje się źródłem neutronów. 

Istnieją pewne trudności wiążące się z przyjętym mecha
nizmem wytwarzania. Wspomnę tu tylko krótko, gdyż trud-
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ności te udało się ostatecznie przezwyciężyć w rezultacie szcze
gółowego rozważenia różnych możliwych procesów jądrowych. 
I tak w przypadku przyjęcia reakcji (alfa, n) z węglem 13C 
trudność taką stanowi niewielka stosunkowo zawartość 13C 
w warunkach równowagi w otoczce wodorowej jak również 
obecność azotu 14N, który ma duży przekrój czynny na niepo
żądaną reakcję (n, p): 

14N+n-+ 14C+p 

Wskażę tylko na to, że jeśli 12C wychwytuje protony wytwo
rzone w tej niepożądanej reakcji, wtedy powstaje ważny pro
ducent neutronów - 13C. Spalanie natomiast azotu 14N w oto
czeniu helu daje inne źródło neutronów: 

14N + 4He -+ lBF + 'Y 
1aF -+ 1ao + e+ + " 
1ao + 4He-+ 22Ne + 'Y 
22Ne + 4He-+ 25Mg + n 

Ostatnia z tych reakcji jest wprawdzie endoenergetyczna, ale 
próg jej wynosi zaledwie 470 keV (kiloelektronowoltów), może 
więc ona jeszcze przebiegać wydajnie w temperaturze 2 • 108 

stopni. 
Los wytworzonych neutronów. Co się staje z wytworzonymi 

w gwieździe neutronami? Czy długo cieszą się one swobodą? 
Odpowiedź na te pytania opiera się na wynikach doświadczal
nych i teoretycznych badań nad neutronami. Neutrony odkryto 
wprawdzie dość późno (bo dopiero w 1932 roku), silne źródła 
neutronów - reaktory dostali fizycy dopiero w kilkanaście lat 
później do swej dyspozycji, tym niemniej jednak uzyskane wy
niki pozwalają na całkiem jednoznaczną i pewną odpowiedź. 

Neutrony nie są w stanie utworzyć trwałych jąder w wyniku 
oddziaływania z jądrami helu. Ulegają one wychwytowi przez 
jądra cięższe, przy czym jądra powstające mogą być trwale lub 
nietrwale. Jeśli będą to nawet jądra nietrwałe, podlegają one 
przemianie beta (o której mowa będzie w dalszym ciągu tego 
artykułu) i są w stanie przyłączać dalsze neutrony. Energia ki
netyczna neutronów w materii gwiezdnej ustala się na poziomie 
średniej energii kinetycznej (rzędu 10 keV) odpowiadającej tem
peraturze lokalnej (w danym przypadku T rzędu 108 stopni). 
W warunkach tych neutrony wychwytywane są w pierwszym 
rzędzie przez jądra cięższe, przy czym szybkość tego wychwytu 
zależy od stężeń owych jąder i neutronów, jak również od prze
kroju czynnego na wychwyt neutronów. Wychwyt odbywa się 
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poprzez reakcję (n, gamma), np. poprzez kolejny wychwyt neu
tronów otrzymujemy coraz to cięższe izotopy krzemu: 

28Si + n -r 29Si + Y 
29Si + n -r 30Si + Y 
30Si + n -r 31Si + Y 

28Si, 29Si i 30Si są trwałymi izotopami krzemu, 31Si jest izotopem 
nietrwałym i z czasem połowicznego zaniku 2,62 godziny roz
pada się. W wyniku przemiany ~- powstaje jądro trwałe -
izotop fosforu 31P: 

a1Si --* a1p + e- -f v 

Czas póltrwania promieniotwórczego nuklidu 31Si jest krótki 
w porównaniu z odstępem czasu pomiędzy dwoma kolejnymi 
wychwytami neutronu, zachodzącymi dla tego samego jądra 
początkowego. We wnętrzach czerwonych olbrzymów powyższy 
odstęp czasu waha się od 5 lat do paru tysięcy lat. Widać więc, 
że jądro wytworzone w procesie wychwytu neutronu zdąży ulec 
przemianie beta zanim wychwyci następny neutron. Proces po
wolnego wychwytu neutronu wraz z zachodzącymi od czasu do 
czasu przemianami beta odbywa się więc w sposób dość regu
larny. Na drodze tej mogą powstać liczne jądra aż do bizmutu 
209Bi. Dla zrozumienia, jakie rodzaje nuklidów mogą powstać 
w ten sposób, niezbędne jest omówienie pewnej kwestii z dzie
dziny fizyki jądrowej, a mianowicie kwestii trwałości jąder 
izobarycznych. 

Izobary osłaniające, osłonięte, pominięte. Odmiany jąder o tej 
samej wartości liczby masowej A, różniące się tylko liczbą po
rządkową Z, nazywamy izobarami (tzn. "ważącymi to samo"). 
Jądra te różnią się między sobą energią wiązania, a więc i masą. 
Warto pokusić się o naszkicowanie zależności ilościowych. Za
leżności takie można wyprowadzić w oparciu o półempiryczny 
wzór Weizsackera dla energii wiązania jąder. 

Dla prostoty wezmę najpierw jądro o nieparzystym A. Jeśli 
liczba nukleonów w jądrze jest nieparzysta, to jądro zawiera 
albo nieparzystą liczbę protonów a parzystą liczbę neutronów, 
albo też na odwrót. Z rozważań teoretycznych okazuje się, że 
masy izobarów dla jąder nieparzystych układają się na para
boli obróconej wierzchołkiem ku dołowi, jeśli odkładać je w za
leżności od liczby porządkowej Z tych jąder (rys. 2). Najtrwal
szy jest izobar znajdujący się najbliżej wierzchołka paraboli. 
Na lewo od niego znajdują się izobary zawierające za dużo 
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Rys. 2. Parabo
la mas dla izo
barów o niepa
rzystym A: za-
leżność masy 
jądra atomo-
wego od Z przy 

stałym A 

neutronów w stosunku do protonów. Przechodzą one izobar 
trwały poprzez jedną lub kilka kolejnych przemian ~-, w któ
rych neutrony przemieniają się w protony, trwałość jąder wzra
sta, a elektrony (i towarzyszące im antyneutrina) zostają emito
wane. Izobary znów, znajdujące się na prawo od położonego 
najniżej, zawierają zbyt wiele protonów, by mogły być trwałe. 
W drodze kolejnych przemian ~+ przechodzą one w stan coraz 
to trwalszy, przy czym wysyłane są pozytony i towarzyszące 
im neutrina. 

Dla jąder o parzystym A sytuacja nieco się komplikuje. Jeśli 
przedstawić masy izobarów w zależności od Z, to ułożą się one 
na dwu parabolach: jednej dla parzystych wartości Z (są to 
tzw. jądra parzysto-parzyste, czyli o parzystej liczbie neutronów 
i protonów), drugiej dla nieparzystych Z (są to jądra nieparzy
sto-parzyste, tj. o nieparzystej liczbie i neutronów i protonów). 
Odległość pomiędzy obu parabolami odpowiada energii wiąza
nia nukleonów w pary w jądrze. Istnienie tej energii sprawia, 
że jądra parzysto-parzyste są szczególnie trwałe (do tego typu 
należy zresztą większość trwałych jąder występujących w przy
rodzie). 

W zależności od wielkości energii wiązania w pary trwałe 
mogą być teraz nawet i trzy izobary. Na rys. 3 widać zresztą 
trzy przypadki: gdy trwały jest jeden, dwa i trzy izobary. Oto 
przykład trzech trwałych izobarów: 124Sn, 124Te i 124Xe. 
Mając przed oczyma przedstawione tu przed chwilą parabole 

mas można wypowiedzieć proste stwierdzenie, odnoszące się do 
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procesu powolnego wychwytu neutronów. W procesie tym nigdy 
nie powstają izobary leżące po prawej stronie paraboli mas. 
Choćby izobary te mogły nawet teoretycznie istnieć jako trwale, 
nie mogą one powstać w procesie wychwytu neutronów. Od razu 
można tu stwierdzi<;!, że rozpowszechnienia niektórych występu
jących w przyrodzie nuklidów o nadmiarze protonów nie da się 
wytłumaczyć za pomocą syntezy w procesach wychwytu netro
nów. 

a b 

z 
Rys 3 

LEGENDA 

m 
J&dra trwate 

-: Jadra r:,-- prom1en,olworczt 
Jadra 13•- prom1en10lwórcze 
Jadra (j!- prom,en,olwórcze 

z 

Rys. 3. Parabole mas dla izobarów o parzystym A: zależność masy jądra 
atomowego od Z przy stałym A (3 przypadki). Oznaczenia jak na rys. 2 

Równie trudno jest jednak wytłumaczyć powstawanie izo
barów o małej wartości Z w procesie powolnego wychwytu 
neutronów. Są to te izobary, które na rys. 3b i c leżą po lewej 
stronie i są trwałe, lecz zawierają stosunkowo dużo neutronów. 
Weźmy dla przykładu powstawanie różnych izotopów cyny 
i antymonu, przedstawione schematycznie na rys. 4. W miarę 
dołączania neutronów wzrasta liczba masowa izotopów cyny, 
aż dochodzi się do promieniotwórczego izotopu 121Sn, dla którego 
czas półtrwania wynosi około 27 godzin. Zanim przyłączony zo-
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stanie następny neutron, nuklid ten zdąży się rozpasc, prze
kształcając się w izotop antymonu 121Sb. Ten znów nuklid po 
wychwycie neutronu staje się też promieniotwórczy i z czasem 
półtrwania 2,8 dnia przechodzi w izotop telluru 122Te. Z rysunku 
widać wyraźnie, że jeśli wychwyt neutronów odbywać się ma 
powoli, to nigdy nie zostaną wytworzone trwałe izotopy cyny 
122Sn i 124Sn, jak również trwały izotop antymonu 123Sb. Nuklidy 
powyższe są jakby "osłaniane" przed powolnym wychwytem 
neutronu. 
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S1v ~,. 

4.!1Cd 

z 

• 
PROCES p 

l~ 

117 114 115 116 

ton. 112d"; 0.69:1. 0,38:1. \IJ~ 
113 115 

[ls.ł: ' 

to m 

4.Z'/. 1
113 117 lit 

12.4'~ 12.8'1. 241. 1131. 28.8:4 

-------N 

121 ~ 123 

1,3~ 57~ 28do. 
117 118 119 120 -... 122 

' 
124 

7.61. 24.1/. B.SI. 32,5% 27oodt 4,8~ 61~ .. 
" ' • PROCES S 

13~e~ PROC ES Q 

~ 116 

54,.,.1z 76"1. 

Rys. 4. Powstawanie różnych izotopów cyny i antymonu w procentach s, 
r i p. Liczba neutronów w jądrze wzrasta od strony lewej ku prawej, 
liczba protonów - w kierunku do góry. Dla trwałych izotopów różnych 
pierwiastków schemat zawiera ich względne rozpowszechnienie w Ofo. 
W przypadku izotopów nietrwałych (dla których nie umieszczano w od
powiedniej kratce u góry liczby masowej) podany jest pólokres trwania 

Odwrotnie rzecz się będzie miała, jeśli kolejne wychwyty 
neutronów odbywać się będą szybko w porównaniu z czasem 
przemiany beta powstających nuklidów. Będzie to proces r -
proces szybkiego wychwytu neutronów. W procesie tym może 
powstawać jądro nietrwałe, leżące po lewej stronie paraboli 
mas, zdąży ono jednak wychwycić dalszy neutron zanim ulegnie 
przemianie~-. Jak długo trwać będzie taki wychwyt neutronów 
i jak ciężkie izotopy określonego pierwiastka mogą powstać? 
Wydaje się, że nawet jeśli strumień neutronów jest bardzo silny, 
jądro nie może w nieskończoność dołączać neutronów. Wszak 
każdy kolejny dołączony neutron związany jest coraz słabiej. 
Energia wiązania w miarę dołączania neutronów opada do zera, 
co ogranicza w końcu możliwość powstawania dalszych izoto-
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pów danego pierwiastka. Dalsze jądra o tej samej wartości Z 
odznaczać się będą czasem półtrwania dla przemiany ~- tego 
samego rzędu lub nawet mniejszym niż odstęp czasu pomiędzy 
dwoma kolejnymi wychwytami neutronu. Będą to czasy rzędu 
0,01 do 10 sekund. Czasy te są znikome, ale pragnę już tutaj 
zwrócić uwagę na to, że skala czasu dla szybkiego wychwytu 
neutronów jest niewielka, w granicach 10-100 sekund 1). 

Podczas szybkiego wychwytu neutronów powstające nuklidy 
leżeć mogą nawet dość wysoko z lewej strony na przedstawio
nych już parabolach mas. Jeśli proces r zakończy się, wtedy po
przez kilka kolejnych przemian beta minus przejdą one w trwałe 
izobary położone najbardziej na lewo na powyższych parabo
lach, a więc posiadające najmniejszą możliwą wartość Z przy 
danym A. Izobary te "osłaniają" dane jądra przed przejściem 
dalej na prawo. Są to izobary osłaniające w procesie r, dalsze 
izobary, nie powstające w tym procesie, noszą nazwę osłonię
tych. 

Pojęcie izobarów osłaniających i osłoniętych, wprowadzone 
przed chwilą, odnosi się do procesu powstawania nuklidów po
przez szybki wychwyt neutronów. Podczas powolnego wychwytu 
neutronów jest inaczej. W przypadku parzystej liczby A, gdy 
istnieją np. trzy trwałe izobary, w procesie s (powolnego wy
chwytu neutronów) powstać mogą oba izobary po lewej stronie 
paraboli mas, nie powstanie natomiast wcale izobar trzeci , le
żący po prawej stronie tej paraboli. Izobar ten, odznaczający się 
nadmiarem protonów, nosi nazwę izobaru pominiętego. Jest on 
rzeczywiście pominięty w obu procesach wychwytu neutronów ; 
nie może powstać zupełnie z przyczyn zasadniczych. Tymczasem 
te izobary o dużym nadmiarze neutronów, leżące po lewej stro
nie paraboli mas, które w zasadzie nie mogą powstawać w trak
cie powolnego wychwytu neutronów, bo prekursor ich ulega 
przemianie beta, zanim zdąży pochwycić neutron, tworzą się 
w tym procesie w pewnych, choć niedużych ilościach. W pew
nych szczególnych okolicznościach (zależnych od stosunku od
stępu czasu pomiędzy kolejnymi wychwytami neutronu do czasu 
półtrwania prekursora) może dojść jednak do wytworzenia ich 
w procesie s. Weźmy np. izotop cyny 122Sn, który na rys. 4 ozna
czony jest jako wytwarzany w procesie r. W procesie tym, jak 
można sądzić na podstawie nawet pobieżnych rachunków, po-

1) O procesie tym napiszę bardziej szczegółowo w artykule poświęco
nym specjalnie powstawaniu pierwiastków chemicznych podczas wybu
chów gwiazd nowych i supernowych. 
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wstanie ponad 99% jąder tego nuklidu, nie wykluczone jest 
jednak wytworzenie jakiejś znikomej ilości np. drogą wychwytu 
powolnego przez ten ułamek istniejących jąder 121Sn, które nie 
zdążyły ulec przemianie beta. Choć czas półtrwania jest nieduży 
dla nich (27 godzin), wziąć trzeba pod uwagę, że stale są one 
wytwarzane od nowa na drodze powolnego wychwytu neutro
nów przez trwałe jądra cyny 120Sn. 

ANDRZEJ MARKS - War s z a w a 

PROGRAM BADAŃ MARINERA 4 

Lecący obecnie w kierunku planety Mars amerykański aparat 
kosmiczny Mariner {Zeglarz) 4 WY'Posażono w przyrządy nau

kowe dwóch grup: do badania zjawisk w przestrzeni międzypla
netarnej oraz przeznaczone do badań planety Mars. 

Do pierwszej grupy należy przede wszystkim pułapka proto
nów, rejestrująca protony o niskiej energii (od 30 do 10 000 eV), 
pochodzące głównie ze Słońca. Ponieważ napięcie przykładane 
do elektrody pułapki, utworzonej z cieniutkiego drucika wolfra
mowego, zmieniane jest automatycznie w 32 zakresach, urzą
dzenie to pozwala rejestrować protony o różnych energiach 
w tyluż zakresach. Jak wiadomo, protony stanowią główny 
składnik pochodzącej ze Słońca plazmy, tworzącej tzw. wiatr 
słoneczny 1). Umieszczona na aparacie kosmicznym pułapka jo
nowa umożliwia wyznaczenie gęstości , prędkości, temperatury 
i kierunku ruchu plazmy. Przyrząd waży 2,90 kg i zużywa 3 W 
energii elektrycznej. 

Dla rejestrowania promieniowania o dużej energii - głównie 
promieniowania kosmicznego pochodzenia galaktycznego - za
instalowano licznik Geigera-Miillera i komorę jonizacyjną. Re~ 
jestruje ona protony o energii większej niż 10 MeV, elektrony 
o energii większej niż 0,5 MeV. Komora służy do wyznaczania 
przeciętnego strumienia cząstek, a licznik Geigera do rejestro
wania cząstek pojedynczych. Oba przyrządy dostarczają razem 
dane o gęstości i energii strumienia tych cząstek w przestrzeni 
międzyplanetarnej. Komora jonizacyjna ma postać kuli o śred
nicy około 7,7 cm i grubość ścian około 0,25 mm. Wypełniona 
jest argonem. Licznik Geigera ma zdolność rozdzielczą 50 000 
impulsów na sekundę. Oba przyrządy łącznie ważą 1,31 kg. 

Do badania promieniowania lmsmicznego służą poza tym trzy 
detektory krzemowo-zlote, umieszczone jeden za drugim w ten 

1) patrz Nasz slowniczek astronomiczny, str. 90 
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sposób, że detektor pierwszy rejestruje cząstki o najmmeJszej 
energii, pierwszy i drugi - cząstki o energii większej, zdolne 
do przeniknięcia poprzez pierwszy detektor, a pierwszy i trze
ci- cząstki o energii największej. Urządzenie to rejestruje pro
tony o energiach: 0,8 do 15 MeV, 15-80 MeV i 80-190 MeV 
oraz cząstki alfa o energiach: 2-60 MeV, 60-320 MeV oraz 
powyżej 320 MeV. Przyrząd ma masę 1,13 kg. 

Jak wiadomo, w przestrzeni międzyplanetarnej poruszają się 
tak:żJe ziarna pyłu kosmicznego i meteory. Na aparacie Mariner 4 
umieszczono wobec tego również urządzenie do ich rejestracji. 
Posiada ono dwa czujniki mikrofonowe i mierzy eneTgię ude
rzeń ziarn pyłu i ich gęstość przestrzenną. Przewiduje się, że 
w czasie lotu ku orbicie Marsa Mariner 4 przetnie cztery stru
mienie meteorów (Leonidy, Geminidy, Ursidy i Tuttle-Giaco
bini-Kresak). Przyrząd ma masę 0,9 kg. 

Z gmpy przyrządów do pomiaTÓW w pobliżu Marsa trzy licz
niki Geigera-Miillera i jeden detektor krzemowo-niklowy mają 
wykryć ewentualne obszary radiacji wokół tej planety. Dwa 
liczniki będą rejestrować protony o energii większej niż 500 keV 
i elektrony o energii ponad 40 keV, trzeci - odpowiednio 
900 keV i 70 keV. Detektor krzemowo-niklowy jest w stanie 
rejestrować protony o energii 0,5-8 MeV i 0,9-5,5 MeV elek
tronów. Przyrządy te pTzeprowadzają zresztą pomiary również 
i w czasie lotu w przestrzeni międzyplanetarnej. Ich łączna 
masa wynosi około l ,02 kg. 

Istnienie wokółmarsowych obszarów radiacji jest możliwe 
oczywiście jedynie w przypadku, jeśli planeta posiada pole ma
gnetyczne. Dla wykrycia jego ewentualnego istnienia i zmierze
nia jego charakterystycznych parametrów zainstalowano na 
Marinerze magnetometr helowy. Służy on jednocześnie do ba
dania pola magnetycznego podczas lotu w przestrzeni. Ma on 
masę 0,57 kg (a łącznie z wyposażeniem elektronowym 3,28 kg) 
i zużywa energii elektrycznej 7 W. Jego czułość wynosi 0,5 
gamma. 

W dotychczasowych doniesieniach prasowych na temat Ma
rinera 4 szeroko informowano o umieszczeniu na nim urządzeń 
telewizyjnych, które przekażą na Ziemię drogą radiową 22 
obrazy powierzchni planety z bliskiej odległości. W rzeczywi
stości są to urządzenia typu teleautograficznego, przeznaczone 
do powolnego przekazywania obrazów nieruchomych, a ich dzia
łanie jest dwustopniowe. Na aparacie kosmicznym umieszczone 
zostały dwa przyrządy optyczne obserwacyjne (teleskopy zwier
ciadlane typu Cassegraina o średnicy 41,1 mm i odległości ogni-
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skowej 304,8 mm). Obrazy będą formowane na fotokatodach 
lamp vidikonowych z czasem ekspozycji każdego obrazu rów
nym ok. 0,2 sek. Następnie przez 24 sekundy obraz będzie reje
strowany na dwuścieżkowej taśmie magnetycznej, przy czym 
każdy obraz będzie rozkładany na 200 linii. Na koniec przez 
24 sekundy trwać będzie usuwanie obrazu z fotokatody i przy
gotowanie jej do naświetlania następnego obrazu, po czym po
wyższe czynności będą powtarzane. Taśma magnetyczna ma 
długość ponad 100 metrów i może pomieścić 22 obrazy. Przeka
zanie obrazu drogą radiową na Ziemię trwać będzie aż 81/a go
dziny, a to ze względu na stosunkowo niewielką moc nadajnika 
i ogromną odległość od Ziemi. Dodać jeszcze należy, że przed 
obiektywami kamer obserwacyjnych będą umieszczane na prze
mian filtry optyczne (niebiesko-zielone i pomarańczowo-czer
wone) a ponadto w układ optyczny wchodzą urządzenia auto
matycznie zmieniające czas trwania ek,spozycji zależnie od ja
sności obrazu. 

Jeżeli aparat kosmiczny przeleci poza Marsem, zostanie prze
prowadzony jeszcze jeden (ósmy) rodzaj badań: nadawane z Ma
rinera fale radiowe przed osiągnięciem Ziemi będą przebiegały 
przez atmosferę planety (i ewent. magnetosferę). Spowoduje to 
pewną zmianę warunków propagacji; jeżeli zmiany te zostaną 
dostrzeżone- możemy uzyskać w oparciu o nie dodatkowe in
formacje o Marsie. 

KRONIKA 
Nowe ciała niebieskie 

W ostatnim kwartale 1964 r. wprowadzono na orbity w sumie 19 za
sobników, z których 17 miało okrążać Ziemię, 2 zaś - bezpośrednio 
Słońce w charakterze sztucznych planetoid. Tak więc średnio co piąty 
dzień wzbogacał się nasz inwentarz o jeden nowy obiekt. Na czoło wy
sunął się start w dniu 12 października kabiny Woschod, w której trzech 
astronautów okrążylo Ziemię 17 razy, lądując pomyślnie po uplywie doby. 
Jest to krok naprzód o ile idzie o lot na Księżyc, choć na razie była to 
tylko orbita parkingowa w jonosferze, której stworzenie wymaga ener
getycznie dwa razy mniej nakładu, niż lot do Księżyca. Kosmosów osią
gnęło orbitę pięć, ostatni oznaczony numerem 51. 

Rzecz nowa: do akcji astronautycznej wlączył się w dniu 15 grudnia 
pierwszy satelita włoski, San Marco, wystrzelony przy pomocy rakiety 
Scout z kosmodromu amerykańskiego. Wśród nowych satelitów znalazly 
się też cztery obiekty tajne, dla których podano jedynie datę startu. 
Oczekuje się na wyniki, jakich ma dostarczyć Beacon-Explorer B 20 
z dnia 9 października o orbicie niemal kolowej na pułapie 920 km. Jest 
to satelita geodezyjny 1), przeznacZJony do dokładniejszych pomiarów od-

1) patrz Nasz słowniczek astronomiczny, str. 90 
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leglości, niż to daje radar. Na satelicie zastosowano wzmocniony optyczny 
laser. 

Niepowodzeniem skończył się start ku planecie Mars Marinera 3 w dniu 
5 listopada, który - nie osiągnąwszy dostatecznej prędkości maksymal
nej - nie wyzwolił się z przewagi grawitacyjnej Ziemi i krąży jako 
15-ty z rzędu "satelita wieczny" gdzieś w okolicy orbity Księżyca. Trasy 
jego nie można skontrolować, gdyż wachlarze z ogniwami słonecznymi 
nie otworzyły się. Lepiej powiodło się Marinerowi 4 z dnia 28 listopada, 
wystrzelonemu również w kierunku tej samej planety. Po korekcji orbity 
dokonanej w dwa dni później ma on minąć Marsa w polowie lipca 1965 r. 
w odległości 14 000 km od jego powierzchni, by dostarczyć na Ziemię 
22 obrazy 50 razy dokładniejsze, niż są to w stanie uczynić najlepsze 
teleskopy ziemskie. W dwa dni po Marinerze 4 wystartowała, również 
ku planecie Mars, Sonda 2. 

Rok 1964 zamknięto liczbą około 290 satelitów i 12 sztucznych plane
toid. Na orbitach do końca roku utrzymał się oczywiście z podanej liczby 
satelitów tylko niewielki odsetek. Według posiadanych danych z 15 sierp
nia 1964 r. na 265 wmanewrowanych do tej daty w orbity satelitów, krą
żyło jeszcze ledwie 64, tj. około jednej czwartej. 

J. Gadomski 

Rodzina komet transplutonowych 
W miarę jak wzrastała liczba odkryć komet okresowych i dokładnych 

wyznaczeń ich orbit, utrwalać się zaczęło przeświadczenie, że istnieją 
wśród nich poszczególne grupy komet, w obszarze swego ruchu aktualnie 
związane z położeniem i wpływem grawitacyjnym tej czy innej wielkiej 
planety zewnętrznej układu słonecznego. Rozróżniano więc rodziny ko
met Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. 

Aliści w roku 1949 prof. K. S c h u t t e zwrócił uwagę na istnienie 
jeszcze dwóch rodzin komet okresowych: rodziny komet Plutona z pię
cioma członkami oraz rodziny komet hipotetycznej odległej wielkiej pla
nety, która otrzymała miano Transplutona, z ośmioma przedstawicielami. 
średnia odległość afelijna grupowa komet transplutonowych wynosiła 
wówczas 84,8 jednostek astronomicznych. 

Obecnie, na mocy odkrycia nowych komet (J. G. Por t er: Catalogue 
of cometary orbits, 1961), liczba komet transplutonowych zwiększyła się 
do dwunastu, przy czym uległa malej zmianie ich średnia odległość afe
lijna grupowa i wynosi obecnie 87,5 j. a . Ponieważ za tą dwunastą ko
metą następuje w odległości afelijnej dalszych komet znaczna przerwa 
(do 140 j. a.), więc według Schuttego rzeczoną grupę komet transplutono
wych można uważać za realną (Acta Astronomica, t. 14, zesz. 4). 

Przypomnieć tu należy, że wielka półoś orbity Plutona wynosi 39,6 j. a ., 
a średnia odległość grupowa od Słońca omawianej rodziny transplutono
wej - 44,9 j . a. (skrajne wartości: 37,1 i 51,7 j. a.) i średnia odległość naj
bliższej poza przerwą komety- 70,3 j. a. 

Może więc bliższe zapoznanie się z właściwościami orbitalnymi ruchu 
Plutona zdoła kiedyś naprowadzić na ślad domniemanego Transplutona, 
podobnie jak się miała sprawa odkryć Neptuna i Plutona. 

F. Kępiński 

Nowa klasyfikacja rozbłysków chromosferycznych 
Na XII Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odbył 

się w okresie od 25 sierpnia do 3 września 1964 r. w Hamburgu, zapro
ponowana została nowa klasyfikacja rozbłysków chromosferycznych. Do-
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tychczasowy sposób oznaczania rozbłysków jest niedostateczny, ponieważ 
wszystkie cechy tych ciekawych zjawisk na Słońcu objęte są 3 stopniową 
skalą według wielkości. Proponuje się zatem wprowadzić dwuparame
tryczną klasyfikację, która powierzchnię rozbłysku wyrażałaby za pomocą 
5 stopniowej skali, a jego jasność - za pomocą 3 stopniowej skali. Każdy 
rozbłysk byłby oznaczony cyfrą według powierzchni i literą według ja
sności. Nowa klasyfikacja jest więc bardziej skomplikowana, ale za to 
lepiej oddaje charakter rozbłysku. 

St. R. Brzostkiewicz 

"lnterobs I" 
Dwie węgierskie stacje obserwacyjne sztucznych satelitów (w Buda

peszcie i w Baia) oraz dwie niemieckie (w Bautzen i w Radewisch, NRD) 
nawiązały ze sobą współpracę, którą nazwano "Interobs I". Aczkolwiek 
dokładność urządzeń obserwacyjnych na tych stacjach nie odbiega od 
dokładności przeciętnie stosowanych w tym celu gdzie indziej urządzeń, 
to jednak ścisła korelacja obserwacji pozwoliła uzyskać nadspodziewanie 
dobre rezultaty. I tak np. na podstawie obserwacji satelity Echo I prze
prowadzonych do polowy października 1962 r. udało się wyznaczyć czas 
trwania jednego okrążenia satelity wokół Ziemi z dokładnością ± 0,024 sek 
dla epoki 11. 10. 1961, a wysokość perigeum wyznaczono z dokładnością 
±4 km. Przy tej dokładności możliwe jest badanie wpływu oporu po
wietrza na ruch satelity. 

A. Marks 

Kamera do obserwacji satelity ANNA 
Dla precyzyjnych obserwacji sztucznego satelity Ziemi typu ANNA 

o przeznaczeniu geodezyjnym posłużono się specjalnymi kamerami foto
graficznymi typu PC 1000. Kamery te posiadają obiektywy o odległości 
ogniskowej 100 cm i średnicy 20 cm. Na kliszach fotografowany jest 
obszar nieba o rozmiarach 10 X 10 stopni. Na satelicie zainstalowano dwie 
niezwykle silne lampy błyskowe, dające co 5,6 sek błyski świetlne, które 
odfotografowywane są przez kamery. 

A. Marks 

OBSERWACJE 

Obserwacje zjawisk halo w ZSRR 
W roku 1963 obserwacje halo 1) wykonywali: L. A. N i e w ski, P. A. 

K o r i e p i n, E. A. Sok o ł o w a i I. N. S ok o l o w (Nieriechta, Obwód 
Kostromski RSFSR, cp = 57°27'), A. P. M o i siej e w (Moskwa, cp = 55°45') 
oraz W. M. C z er n o w (Zaporoże, cp = 47°50'). Obserwacje dokonywano 
w miarę możliwości codziennie. W tablicy I podano liczbę dni w każdym 
miesiącu, w których występowały zjawiska halo, w tablicy II - liczbę 
dni w roku, w których obserwowano różne formy halo w poszczególnych 
punktach obserwacji. 

Liczba dni, w których występowało jednocześnie kilka form halo: 
3 formy- Nieriechta (8 dni), Moskwa (4 dni), Zaporoże (2 dni); 4 formy
Nieriechta (2 dni), Moskwa (l dzień); 6 form - Nieriechta (l dzień); 
8 form - Nieriechta (l dzień). Zdarzały się również dni, kiedy obserwo
wano jednocześnie halo w dwóch a nawet trzech miejscach obserwacji: 

1) por. Urania, nr 1, str. 22, r. 1964 
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Tablica I. Liczba dni ze zjawiskami halo 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ra-
ze m 

Nieriechta 14 11 13 15 15 9 9 11 8 12 4 lO 131 
Moskwa 11 11 12 lO 6 5 5 9 8 5 5 2 89 
Zaporoże 7 7 6 l 6 5 5 3 4 3 l 2 50 

liczby średnie wieloletnie: 2) 

Nieriechta 5,5 7,3 9,8 11,0 9,7 8,3 6,4 6,8 5,9 4,3 3,5 4,6 38,2 
Moskwa 7,5 9,5 10,2 12,2 12,8 12,8 13,0 12,1 10,2 7,1 4,7 4,7 116,3 
Zaporoże 4,3 5,5 6,6 7,6 10,0 6,1 3,7 3,6 4,3 3,9 3,2 2,6 61,4 

2 ) Nieriechta - okres 30 lat, Moskwa - lata 1917-1957, Zaporoże -
lata 1920-1937 i 1941-1959 

Tablica II. Liczba dni z różnymi formami halo 

O zna- Nie- Moskwa Zapo-
czenia riechta roże 

Halo słoneczne 

Pierścień 22° a 105 69 41 
Pierścień 46° b 2 o 2 
Pierścień parasłoneczny c l l o 
Górny luk styczny do pierścienia 22° d 4 24 l 
Boczny luk styczny do pierścienia 22° e l o o 
Słońca poboczne 22° f 21 14 12 
Luk okołozenitowy g 8 l 2 
Paraslo:rice w górnym punkcie pier-

ścienia 22° h lO o 4 
Dolne parasłońce 2 o o 
Halo eliptyczne o l o 
Słup nad górnym parasłońcem 22° j 2 o o 
Słup nad dolnym parasłońcem k 2 o o 
Słupy nad słońcami pobocznymi 22° l l o o 
Parasłońce 120° m 2 o o 
Słup nad parasłońcem 120° n l o o 
Skośny łuk parasłoneczny o l o o 
Luk okołozenitowy 18°30' p l o o 
Ogon parasłońca l o o 
Boczne słupy tęczowe 22° l o o 
Słup 5 7 2 

Halo księżycowe 

Pierścień 22° 18 14 7 
Górny łuk styczny do pierścienia 22° 2 o o 
Słupy nad latarniami elektrycznymi 12 o o 
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Nieriechta i Moskwa (54 dni), Nieriechta i Zaporoże (23 dni), Moskwa 
i Zaporoże (11 dni) oraz Nieriechta, Moskwa i Zaporoże (9 dni). 

W Moskwie zaobserwowano tylko jeden raz halo rzadkiej postaci, 
a mianowicie w dniu 26 marca, kiedy były widoczne formy a, f i c (ta 
ostatnia forma częściowo). W Nieriechcie takich przypadków było więcej: 

B 

Rys. l. Halo słoneczne w dniu 24 lipca 1963 r. A - o 16h, B - o 17h 

W dn. 20 lutego - formy a, b, f, g, m, w dn. 24 lipca - jak na rys. l, 
w dn. 15 grudnia - jak na rys. 2-A, kiedy to białe słupy przechodziły 
przez słońca poboczne; w dn. 17 grudnia zjawisko powtórzyło się - patrz 
rys. 2-B. Jest to zjawisko wtórne, wywołane odbiciem światła słońc po
bocznych od krysztalków lodu. Tego rodzaju wtórne slupy obserwowane 
były jedynie w czasie silnych mrozów. Niższe słońce poboczne obserwo
wano w obu przypadkach w odległości 9° od Słońca. W przypadku obser
wacji w dniu 19 grudnia (rys. 2-C), kiedy widoczny był luk w odległości 
22°, trudno ustalić, czy zjawisko to nie było wywołane anomalią re
frakcji. Taką formę zaobserwował również L. A. Niewski w dniu 28 listo
pada 1932 r. (patrz rys. 2-D), natomiast autor niniejszego oraz A. P. Moi
siejew takiego luku nie zaobserwowali ani razu. 

A B c 
4b J+b a 

l l • r 
~t ~ ą, , o 4 Ot H.xU. 19!3 

lit )t D {>1 ?1 
,g. 

"" o r 
• • hor r zont 1 

l!l , XII .l963 17. XII, l 9 e3 a e. xt. 19311 

Rys. 2. Obserwacje zjawisk halo 

Podczas halo w dniu 24 lipca 1963 r. (rys. l) obserwowano rzadkie po
łączenie: pierścień parasłoneczny (forma c), parasłońce 120° (forma m), 
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słup nad parasłońcem (n) i skośny łuk parasłoneczny (courbe parhtHique 
oblique, forma o). Podobny przypadek był obserwowany w dniu 11 kwiet
nia 1933 r. (S. W. V i s ser: Hamal en Dampkring, 1933, nr 10). 

Rys. 3. Halo w dniu 7 lutego 
1954 r. o 13h15m. K - Księżyc 

Pierścień parasłoneczny i parasłońce 120° ze slupami obserwował 
G. I. M o ł ok a n o w w pobliżu Chabarowska w dniu 7 lutego 1954 r. 
(rys. 3), a podobne zjawisko - lecz bez słupów - B. A l b er s w Ham
burgu 11 marca 1960 r. (Die Sterne, 1960, nr 7-8). 

W. M. Czernow 
Zaporoże - Ukraina 

Obserwacje kraterów księżycowych 

Wszystkie zamieszczone na trzeciej stronie naszej okładki fotografie 
rysunków niektórych fragmentów powierzchni Księżyca wykonane są 
przy użyciu teleskopu Cassegrain-Maksutowa o średnicy 70 mm i ogni
skowej 765 mm (powiększenie 92 X ). 

l. K rat er K o p e r n i k. Do najpiękniejszych gór pierścieniowych 
na Księżycu należy niewątpliwie krater Kopernik. Folożony jest w środ
kowych partiach Księżyca i dlatego dobrze widoczny jest już przy użyciu 
niewielkich lunet. Załączony rysunek wykonałem w dniu 17 sierpnia 
1964 r. wkrótce po wschodzie Słońca nad tą okolicą Księżyca, tzn. gdy 
znajdowało się ono nisko nad tamtejszym horyzontem. Widzimy nawet, 
że zachodnia część dna krateru pozostaje jeszcze w cieniu. Boczne oświe
tlenie powoduje, iż w takiej fazie krater Kopernik przedstawia się nie
zwykle plastycznie (w innej nieco fazie rysowalem ten krater w dniu 
13 września 1959 r. Urania, 1960, nr 12, str. 374-375). 

Krater Kopernik obserwowany był przez wielu wybitnych selenogra
fów, którzy wykonali szczegółowe jego rysunki. Na podstawie licznych 
pomiarów ustalono, że ma on 90 km średnicy, a jego wał górski posiada 
przeciętnie wysokość od 3000 m do 3500 m (według S c h m i d t a szczyty 
północno-zachodniego walu dochodzą nawet do 3950 m). We wnętrzu 
krateru położony jest masyw górski, którego wschodni szczyt ma 640 m 
wysokości, a zachodni 590 m (według pomiarów Schmidta). Od krateru 
Kopernika rozchodzą się promienisto na wszystkie strony jasne smugi, 
które widoczne są podczas pełni Księżyca. Ten najwspanialszy pomnik 



URANIA 89 

wystawił naszemu wielkiemu ziomkowi R i c c i o l i w 1651 r. Nie był 
on wprawdzie zwolennikiem systemu Kopernika, ale mial duże uznanie 
dla twórcy nowożytnej astronomii i dlatego przydzielil mu tak okazały 
krater. 

2. Kra i n a księży c o w a "M o n s M o s c h u s". Przy wschodnim 
brzegu Mare Nectaris polożona jest piękna trójka księżycowych kraterów: 
Catharina, Cyrillus i Theophilus, które w nomenklaturze H e w e l i u s z a 
noszą wspólną nazwę Mons Moschus. Ta okolica Księżyca jest bardzo 
interesująca i nawet niewielką lunetą widzimy tu cale bogactwo szcze
gółów. Przykładem tego może być rysunek, który wykonałem w dniu 
15 lipca 1964 r. Wiek Księżyca wynosi! wtedy 6 dni i 7 godzin, a warunki 

·obserwacji jak na Zagłębie były wyjątkowo dobre. 
Najbardziej na poludnie wysunięty jest krater Catharina, którego 

średnica wynosi 99 km. Już niewielką lunetą możemy widzieć na tym 
kraterze dowody kolejnego nawarstwiania się poszczególnych i coraz to 
młodszych form. W środku polożony jest krater Cyrillus o średnicy 95 km, 
a w odległości około 30 km na wschód od niego - krater Safarik o śred
nicy 32 km, częściowo widoczny na rysunku. Najbardziej zaś na pólnoc 
wysunięty jest krater Theophilus. Jest on największym kraterem z oma
wianej grupy, bowiem jego średnica wynosi 105 km. Według S c h m i d t a 
wysokość zachodniego walu górskiego Theophilusa dochodzi do 4470 m, 
pólnocno-zachodniego do 4460 m, północno-wschodniego do 4500 m, 
wschodniego do 5060 m, a wysokość góry centralnej wynosi około 1900 m. 

Kratery Catharina, Cyrillus i Theophilus noszą imiona świętych, a na
zwy swe otrzymały w 1645 r. od V a n L a n gr e n a, matematyka hisz
pańskiego króla F i l i p a IV. Krater Safafik otrzymał swą nazwę do
piero w r. 1937 na cześć czechosłowackiego astronoma W o j c i e c h a 
S a f ar i k a (1826-1902). Na dawnych mapach Księżyca był on ozna
czany jako Cyrillus B. 

3. Kra t ery L o n g o m o n t a n u s i W i l h e l m I. Obserwując 
powierzchnię Księżyca niewielką nawet lunetą możemy przekonać się, że 
najbardziej plastycznie przedstawiają się nam te utwory, obok których 
w chwili obserwacji przebiega terminator. W takich korzystnych do 
obserwacji warunkach w dniu 17 sierpnia 1964 r. znajdowały się właśnie 
kratery Longomontanus i Wilhelm I (tę krainę księżycową H e w e l i u s z 
nazywał Mons Anna). 

Krater Longomontanus wysunięty jest na południe i posiada średnicę 
145 km. Wał górski tego krateru wznosi się na wschodzie do około 
4000 m, a na zachodzie do około 4300 m. Na północ od tego krateru po
łożony jest krater Wilhelm I o średnicy 97 km. Jego wschodni wal górski 
wznosi się do około 3300 m, a zachodni do około 2000 m. W jego zaś 
wnętrzu znajdują się trzy małe kratery, których średnica waha się 
w granicach 15-20 km. 

Nazwy tym kraterom nadał R i c c i o l i. Większy z nich nosi nazwisko 
duńskiego matematyka L o n g o m o n• t a n u s a (1562-1647), współpra
cownika Tychona Brah e, a mniejszy - nazwisko landgrafa hesko-kas
selskiego W i l h e l m a IV (zm. w 1592). Był on przyjacielem Brahego 
i za jego to namową opracował katalog 386 gwiazd. Nazwa tego krateru 
została w XIX w. mylnie przypisana cesarzowi niemieckiemu W i l
h e l m o w i I i dotąd niesłusznie utrzymuje się w nazewnictwie księ
życowym (pomyłki tej dokonał prawdopodobnie M a d l er w 1837 r., bo
wiem na mapie L o h r m a n n a jest jeszcze właściwa nazwa). 

4. K rat er S c h i 11 e r. W południowo-wschodnim kwadrancie tarczy 
Księżyca położony jest krater Schiller. W dniu 22 maja 1964 r. obser-
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wując powierzchnię Księżyca wykonałem rysunek tego krateru (wiek 
Księżyca wynosił 11 dni). 

Krater Schiller polożony jest w brzegowym pasie tarczy Księżyca 
i skutkiem skrótu perspektywicznego ma kształt eliptyczny. Jego śred
nica wynosi 180 km, a wysokość wschodniego walu górskiego dochodzi 
do 3500 m. Tuż przy jego poludniowo-zachodnim wale polożony jest 
mniejszy krater Bayer o średnicy około 56 km i wale górskim 2300 m 
wysokim (krater ten również widoczny jest na rysunku). Nazwy nadal 
im R i c c i o l i (w nomenklaturze H e w e l i u s z a kraina ta nosiła 
nazwę: Lacus Meridionalis - Jezioro Poludniowe), na cześć Juliusza 
S c h i 11 er a (1580-1627) i Jana B a y er a (1572-1625), którzy opraco
wali atlas nieba wydany w 1627 r. pt. Coelum stellaturn Christianurn 
(w atlasie tym gwiazdozbiory nazwane zostały iinionami osób świętych 
i biblijnych*). 

Stanisław R. Brzostkiewicz 
Dąbrowa Górnicza 

Przelot wielkiego bolidu nad Polską 

W dniu 14 stycznia br. około 6h30m rano w zachodnich i poludniowo
zachodnich Ziemiach Polskich, w szczególności na Opolszczyźnie i w Po
znańskim, był obserwowany przelot wielkiego bolidu. Bolid przeleciał 
granicę z NRD, gdzie był również obserwowany. Obserwatorium Berlin
Babelsberg zwróciło się do społeczeństwa NRD z prośbą o nadsyłanie 
wszelkich zauważonych szczegółów związanych z bolidem w celu usta
lenia jego toru i ewentualnego miejsca spadku. 

Sekcja Meteorytyki PTMA zwraca się również zarówno do Oddziałów 
PTMA jak i do wszystkich Kolegów Członków - szczególnie zamieszka
łych na Ziemiach Zachodnich - o nadsyłanie obserwacji pod adresem: 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Sekcja Meteorytyki, War
szawa, Al. Ujazdowskie 4. 

Z doniesień prasowych wynika, że bolid był w szczególności obserwo
wany w Opolu (Bernard Twardoch), w żeganiu (Czesław Palczewski), 
w Witkowie (Janusz Godziewski), w Turku (Bolesław Baraniecki) i przez 
wielu mieszkańców Opolszczyzny. 

Jerzy Pokrzywnicki 

NASZ SŁOWNICZEK ASTRONOMICZNY 

Wiatr słoneczny 

Nazwą tą oznacza się to wszystko, co opuszcza powierzchnię Słońca 
i co nie jest promieniowaniem w zwykłym tego słowa znaczeniu. Będą to 
więc różne cząstki elementarne (elektrony, protony itp.) wyrzucane z po
wierzchni Słońca wskutek np. pewnych układów zmiennych pól magne
tycznych powstających w czasie tzw. rozbłysków. Dalszym ich źródłem 
jest korona słoneczna, której zewnętrzne części stale odlatują w prze
strzeń. Cząstki te, docierając w pobliże Ziemi, powodują zakłócenia 
zwane burzami magnetycznymi, wywołują zjawisko świecenia górnych 

*) W 1603 r. Bayer wydal atlas nieba pt. "Uranometria", w którym 
gwiazdozbiory zachowują nazwy mitologiczne, a gwiazdy po raz pierwszy 
oznaczone zostały literami alfabetu greckiego. 
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warstw atmosfery czyli tzw. zorzę polarną itp. (Do zagadnień wiatru sło
necznego powrócimy w osobnym artykule w jednym z najbliższych nu
merów Uranii). 

Geodezyjne satelity Ziemi 
Sztuczne satelity Ziemi wykorzystywane do celów geodezyjnych dzieli 

się na dwie grupy: przeznaczone zasadniczo do celów nie związanych 
z geodezją lecz nadające się do wykorzystania do pomiarów geodezyj
nych i satelity specjalnie zaprojektowane do wykonywania programu 
pomiarów geodezyjnych. Pierwszym satelitą drugiej grupy jest amery
kański, zbudowany według projektu ANNA, wystrzelony 31 października 
1962 roku. Służy on do: badania ziemskiego pola grawitacyjnego, uzy
skania danych geodezyjnych potrzebnych do celów nawigacji i kartografii 
oraz wyznaczania dokładnych pozycji geocentrycznych stacji, które biorą 
udział w programie jego obserwacji. Do celów geodezyjnych nadają się 
satelity, których wysokość perigeum jest nie mniejsza niż kilkadziesiąt 
kilometrów, a przeważnie przekracza 500 km, przy czym odległość opty
malna wynosi około 1000 km. 

opr. Krzysztof Ziolkowski 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Marzec 1965 r. 

W drugiej połowie miesiąca mamy dość dobre warunki dla obserwacji 
Merkurego. Odnajdziemy go o zmroku jako gwiazdę około -1 wielkości 
świecącą nisko nad zachodnim horyzontem. 

W pierwszych godzinach nocy widoczny jest też Jowisz jako gwiazda 
-l. 7 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Barana i Byka, a w gwiazdo
zbiorze Lwa przez całą noc błyszczy pięknym czerwonym blaskiem Mars. 
Pozostałe dwie jasne planety, Wenus i Saturn, przebywają na niebie zbyt 
blisko Słońca i są niewidoczne. 

Przez niewielką lunetę lub dobrą lornetkę możemy natomiast odna
leźć Urana w gwiazdozbiorze Lwa, a Neptun widoczny jest przez lunety 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wagi. Pluton przebywa w Lwie, ale 
dostępny jest tylko przez wielkie teleskoov. 

Podajemy też efemerydę dla dwóch planetoid: Harmonii i Ausonii. 
Obie planetki widoczne są przez całą noc, ale dla ich odnalezienia mu
simy użyć większych lunet, świecą bowiem na niebie jako gwiazdki około 
11 wielkości. 

1d Wieczorem obserwujemy wędrówkę 2 księżyca i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpoczyna swoje przejście o 191146m i przestaje 
być widoczny na tle tarczy planety. O 22h14m księżyc 2 kończy przejście 
i znów się ukazuje, a jednocześnie na tarczy Jowisza pojawia się plamka 
cienia tego księżyca, widoczna aż do zachodu Jowisza w Polsce. 

2d Tej doby nastąpi niewidoczne zlączenie Księżyca kolejno z dwiema 
planetami: o llh z Wenus i o 24h z Saturnem. 

3d O 15h Uran znajdzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem względem 
Ziemi, a o 22h nastąpi niewidoczne złączenie Merkurego z Księżycem. 
Wieczorem obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza i początek 
zakrycia jego księżyca l. Po zachodzie Słońca w pobliżu Jowisza nie od
najdziemy jego 2' księżyca, ponieważ księżyc ten ukryty jest właśnie 
w cieniu planety. O 19h6m księzyc 2 pojawi się nagle z cienia planety 
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w odległości równej prawie średnicy tarczy od jej prawego brzegu (pa
trząc przez lunetę odwracającą). W tym czasie księżyc l zbliża się do 
lewego brzegu tarczy Jowisza i rozpoczyna przejście na jej tle o 19h4lm. 

4dl2h Uran znajduje się najbliżej Ziemi w odległości 2587 milionów km. 
Wieczorem obserwujemy koniec przejścia l księżyca i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Księżyc l, niewidoczny na tle tarczy planety, ukaże się 
o 19h2m, a jego cień widoczny jest na tarczy Jowisza do 19h4lm. 

Sd O 12h nastąpi bliskie, lecz niewidoczne zlączenie Wenus z Satur
nem, natomiast o 16h Jowisz znajdzie się w złączeniu z Księżycem w od
ległości około l 0 .5. Wieczorem obydwa ciała obserwujemy w pobliżu 
siebie na niebie, przy czym blask Księżyca w "wieku" około 5 dni (dwa 
dni przed pełnią) będzie nam nieco przeszkadzał w obserwacjach końca 
zaćmienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc ten ukryty w cieniu planety 
i z wieczora niewidoczny, pojawi się nagle o 20hSm w odległości równej 
prawie średnicy tarczy planety od jej prawego brzegu (w lunecie od-
wracającej). · 

9dl3h Mars w przeciwstawieniu (w opozycji) ze Słońcem względem 
Ziemi. W chwili opozycji Mars znalazłby się jednocześnie najbliżej Ziemi, 
gdyby obie planety obiegały Słońce po orbitach ściśle kołowych. Ponie
waż jednak orbity planet nie są okręgami kół, a szczególnie orbita Marsa 
ma dość wyraźny kształt eliptyczny (mimośrody orbit Ziemi i Marsa 
wynoszą odpowiednio 0.017 i 0.093), zatem największe zbliżenie Ziemi 
i Marsa nastąpi w tym roku prawie trzy dni po opozycji Marsa. 

lOd Wieczorem dostrzegamy w pobliżu Jowisza brak jego 2 księżyca, 
który przebywa w strefie cienia planety i jest niewidoczny. Ponadto do 
brzegu tarczy planety zbliża się księżyc l i o 2lh40m obserwujemy po
czątek zakrycia tego księżyca przez tarczę Jowisza. Od tej chwili dwa 
księżyce Jowisza są z Ziemi niewidoczne, ale tylko w ciągu 5 minut, bo 
już o 21h45m księżyc 2 pojawia się nagle z cienia planety w odległości 
równej prawie średnicy tarczy od jej prawego brzegu. 

lld Obserwujemy wędrówkę l księżyca i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza. Księżyc l rozpoczyna przejście o 18h5lm, a jego cień pojawia się 
na tarczy planety o 20h2m; koniec przejścia księżyca nastąpi o 2lh2m, 
a plamka cienia widoczna jest na tarczy Jowisza do 22hl2m. 

12d2h Mars najbliżej Ziemi w odległości 100 milionów km. Wieczorem 
o 19h30m obserwujemy koniec zaćmienia l księżyca Jowisza. Księżyc ten 
pojawi się nagle z cienia planety w odległości równej polowie średnicy 
tarczy (z prawej strony, patrząc przez lunetę odwracającą). 

15dl3h2gm Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0° (po
czątek 1492 rotacji wg Carringtona). Wieczorem warto obserwować Jo
wisza zwracając szczególną uwagę na ruch jego 3 księżyca. Księżyc ten 
jest początkowo niewidoczny, gdyż przechodzi właśnie za tarczą planety. 
Koniec zakrycia obserwujemy o 19h40m, kiedy to księżyc 3 ukazuje się 
spoza prawego brzegu tarczy i zaczyna oddalać się od niego. Jednakże 
o 2lh5lm księżyc 3 znika nam nagle z pola widzenia lunety kryjąc się 
w strefie cienia planety. 

16d Księżyc znajdzie się w złączeniu z dwiema planetami: o gh z Ura
nem i o 18h z Marsem. 

17dl9h36m Początek zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
18d Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle 

tarczy Jowisza. Księżyc l rozpocznie przejście o 20h5lm, a jego cień po
jawi się na tarczy planety o 2lh57m. 

19d Wieczorem na tarczy Jowisza dostrzegamy plamkę jego 2 księżyca, 
a księżyc l znajduje się blisko lewego brzegu tarczy. O 18h9m obserwu-
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jemy początek zakrycia l księżyca przez tarczę Jowisza. O 19h11m c1en 
2 księżyca opuszcza tarczę planety, a o 2lh25m nastąpi koniec zakrycia 
l księżyca. 

20d2lh5m Słońce wstępuje w znak Barana i jego długość ekliptyczna 
wynosi 0°. Mamy początek wiosny astronomicznej na pólkuli północnej. 

2ldllh Niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem. O 16h Merkury 
w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt tego odchylenia 
wynosi 18°.5). 

22d2lh3lm Foczątek zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę planety. 
26d Ciekawy wieczór dla obserwacji ruchów księżyców Jowisza. Po 

zachodzie Słońca w pobliżu Jowisza nie widzimy jego 2 księżyca, który 
przechodzi właśnie na tle tarczy planety. O 19hl9m na tarczy Jowisza 
pojawia się cień jego 2 księżyca, a sam księżyc 2 kończy swoje przej ście 
i ukazuje się o 19h49m. W tym czasie księżyc l zbliża się do brzegu tar
czy planety i kryje się za nią o 20h9m. Cień 2 księżyca wędruje po tar
czy Jowisza do 2lh47m, a księżyc l dziś już nie będzie widoczny. 

29dl6h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
30dl4h Niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 5 

III l 
11 
21 
31 

IV 10 

Data 

l 
p 

l 1965 

o 

III l -21.68 
-22.16 3 -22.62 5 -23.06 7 -23.48 

9 -23.86 11 - 24.22 13 -24.55 15 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mln km j. a. 
0.728 108.9 1.679 250.9 1.664 
0.728 108.8 1.697 253.7 1.661 
0.727 108.7 1.711 255.8 1.657 
0.726 108.6 1.721 257.3 1.653 
0.725 1 108.4 1.726 258.1 1.647 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l Data l 1965 
p 

o o o 
-7.22 184.67 III 17 -24.85 
-7.24 158.33 -25.12 
-7.25 131.98 19 -25.38 
-7.25 105.63 21 -25.60 
-7.24 79.28 23 -25.78 
-7.22 52.92 25 -25.96 
-7.19 26.56 27 -26.09 
-7.15 0.20 29 -26.20 31 

mln km j. a. mln km 
248.7 0.682 102.0 
248.3 0.669 100.0 
247.8 0.677 101.2 
247.1 0.706 105.6 
246.2 0.752 114.4 

l Bo l Lo 

o o 
-7.10 333.84 
-7.06 307.47 
-6.99 281.11 
-6.92 254.73 
-6.84 228.36 
-6.75 201.99 
-6.66 175.61 
-6.56 149.22 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierz:hołka 
tarczy ( + na wschód, - na zachód) ; 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 długość środka tarczy. 



94 URANIA 

Marzeo 1965 r . PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

III 2 
12 
22 

IV l 

III 2 
12 
22 

IV l 

1h czasu 
l Warszawa 

środk.-europ. 

(1. l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m l o 

hm hm 
2312 - 6.6 6 43 17 33 
o 19 + 2.4 6 24 18 46 
l 09 l + 9.9 5 55 19 37 
120 + 12.0 5 14 19 20 

Od polowy miesiąca widoczny wie-
czorem nisko nad zachodnim ho-
ryzontem, jako gwiazda okolo -1 
wielkości. 

MARS 
11 36 t 7.1 17 54 7 10 
1121 8.5 16 52 6 22 
1107 + 9.7 15 52 5 36 
10 55 +10.5 14 56 4 49 

Widoczny przez calą noc jako czer
wona gwiazda -1 wielkości w gwia
zdozbiorze Lwa. 

SATURN 

III 21 22 41 , -10.0 l 
22 22 50 - 9.1 

IV 11 22 59 - 8.3 

6 31 l 5 16 
4 02 

16 43 
15 38 
14 33 

Nlewldoczny. 

1h czasu 
l 

Warszawa 
środk.-europ. 

(1. l a l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o m hm 

22 13 -12.4 6 16 16 02 
23 Ol -7.9 6 00 16 35 
23 47 -3.0 5 40 17 08 
o 32 + 2.0 5 20 17 38 

Nlewldoczna. 

JOWISZ 
3 12 +17.0 8 36 23 39 
318 +17.5 7 59 23 08 
3 25 + 18.0 7 24 22 39 
3 33 +185 6 49 22 10 

Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Barana l Byka (-1.7 wielk. gwiazd.). 

URAN 

10581 + 7.5 , 1714 1 
1055 + 7.8 1550 
10 52 + 8.1 14 28 

6 34 
5 14 
3 53 l 

Widoczny przez calą no ~ w gwia
zdozbiorze Lwa (okolo 5.7 wlelk. 
gwiazd.). 

__ u. _ __ l_ o ~_połud..:. __ u. __ l o l w połud. 
NEPTUN PLUTON 

III l 
21 

IV 10 

h m 
15 12.2 
15 11.3 
15 09.8 

o 
-16 011 

-1600 
-1550 

hm 
4 13 
2 54 
133 

Widoczny prawie calą noc w gwia
zdozbiorze Wagi (około 8 wlelk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 40 HARMONIA 
11 19 11 22.2 +1112 l 03 

III l 1113.1 +12 25 O 15 
11 11 03.2 -t-13 33 23 21 
21 10 54.0 +14 27 22 33 
31 10 46.4 +15 Ol 21 45 

Okolo .11 wielkości gwiazdowej. 
Widoczna przez calą noc w gwia
zdozbiorze Lwa. Opozycja 6 marca. 

h m s 
11 28 19 
1126 22 
1124 33 

+19 ~3~4 1 
+t9 36.1 
+19 44.6 

h m 
o 31 

23 06 
21 46 

Widoczny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa (dostępny tylko 
przez wielkie teleskopy; 14.5 wlelk. 
gwiazd.) . 
PLANETOIDA 63 AUSONIA 

12 45.7 - 8 03 2 27 
1241.4 -813 143 
12 34.1 - 8 07 o 56 
12 25.4 - 7 45 o 08 l 
12 15.3 - 7 11 23 14 

Okolo 11 wielkości gwiazdowej. 
Widoczna przez calą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Panny i Kru- 1 ka. Opozycja 26 marca. 1 

Planetoldy rozpoznajemy po Ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
nocy okolicy niebba wedlug podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Marzec 1965 r. SLONCE 

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

l 

r. czasu J "' l a wsch-:-~ch. wsch. zach. wscn.J zach. wsch.J zach. wsch.l zach. wsch. zach. wsch.J zach. wsch.J zach.! 

m j hm o hm hm hm hm hm hm hm hm hm hm hmlhm hm hm hm
1

hml 
II 20 -1 3.912213

1

-11.1 711 1722 659 1714 6561716 6561703 6421706 642 , 1659 6341658 6351648: 
III 2-14.42251-7.4 64817416371732 6 36 17 34 6 33 17 23 6 22 17 23 6 20 17 17 6 14 17 15 6 13 17 06 

12 -10.0. 23 28- 3.5 6 25 18 00 614 17 51 6 14 17 51 6 08 17 43 6 Ol 
1

17 40 5 58 17 35 5 53 17 32 5 50 17 25 
22 - 7.1 , O 04 + 0.4 6 Ol 18 19 5 51 18 08 551 1808 544 1802 539 1756 525 1752 531 1748 526 1744 

IV l - 4.1 O 41 1+ 4.4 5 37118 36 5 28 18 25 5 29 18 24 5 19 18 21 5 18 l 18 11 5 12 18 09 5 lO 18 03 5 02 18 Ol 
l l 

KSIĘZYC 

1h czasu 
Data środk.·europ. 

warszawa 
Data 

"' l a wsch.J zach. 

hm o h m l h m 
III l 21 06 -20.8 6 11 14 47 11111 

2 2156 -17.5 6 35 15 59 12 
3 22 44 -13.3 6 54 17 12 13 
4 23 31 - 8.5 710 18 25 14 
5 o 18 - 3.3 7 26 19 41 15 
6 l 05 + 2.1 7 41 20 56 16 
7 l 53 + 7.6 7 58 22 15 17 
8 2 43 +12.7 8 16 23 35 18 
9 3 36 +17.4 840 - 19 

lO 4 32 +21.1 9 111 o 56 20 

1h czasu 
warszawa 

1h czasu 
środk.·europ. Data środk.·europ. 

"' l a wsch.J zach. "' l a 

h m l o 
5 32 +23.8 

h m l h m 
9 53 2 13 III 21 

h mi o 
1451-13.6 

6 34 +24.9 lO 51 3 24 22 1541-17.8 
7 37 +24.4 12 031 4 20 23 16 311-21.2 
8 39 1 +22.3 13 25 5 02 24 17 23 -23.6 
9 391 +18.7 14 51 5 34 25 1815 -24.9 

10 37 +14.1 16 17 5 58 26 19 07 -24.9 
1131 + 8.6 17 41 6 18 27 19 59 -24.0 
12 23 + 2.8 19 Ol 6 35 28 20 50 -21.9 

13 131- 3.0 20 201 6 51 29 2140 -18.8 
14 02 - 8.6 21 37 7 08 30 22 28 -14.9 

31 23 161-10.2 

Warszawa 

w~ch.J zach. 

h m j h m 
22 53 7 27 
- 7 48 
o 051 8 15 
112 8 48 
2 12 9 31 
3 02 lO 22 
3 42 11 23 
4 14 12 30 
4 39 13 41 
4 59 14 55 
5 16116 09 

Fazy Księżyca 

Ostatnia kw. II 23d 7h 
Nów III 3 11 
Pierwsza kw. III 10 19 
Pelnia III 17 12 
Ostatnia kw. III 25 3 
Nów IV 2 l 

Odległość, 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

Najm. III 14 10 
Najw. III 2!i 7 1 

S rednica 
tarczy 

32~6 
29.6 
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Fr agmenty w idm gwiazd, wskazujące n a występowanie procesu s 
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P as górny, a - gwiazda normalna klasy G (11 Geminorum) oraz b - gwiazda klasy Ba II (HD46407) 
z wyraźnie zaznaczonymi liniami powstającego w procesie s baru i niektórych lantanowców . 

P as środkowy. c - gwiazda klasy M (56 Leonis) z liniami TiO oraz d - gwiazda klasy S (R. Andro
medae). Pasma ZrO zastępują tu pasma TiO, a linie Sri, Zri i Bali są tu wyraźnie zaznaczone. 

P as dolny. c - inny fragment widma gwiazdy klasy M - 56 Leonis (Linie Te I są bądź osłabione, bądź 
nie występują) oraz d - gwiazda R Andromedae z wyraźnie zaznaczonymi liniami Te I, nie występującego 
w stanie naturalnym na Ziemi technetu. 
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Włodzimierz Zonn - Nauka o pr:restrze
ni (II). 

Bronisław Kuchowicz Porwstawan~e 
piJerw:i,ast,k,ów chemicznych w gw;i.az;daeh (V). 

Krzysztof Ziołkowski - WspóŁczesne lmn
oepoje lw,smologiczne. 

Kronika: Jubileusz dJr Lucjana Onkis,z;a.
Promien:Lowanie roentgenowsJcie jądra galaik
tycznego. - Czy uda się naśkldować gwiaz
dy na z~emi? - Badania nad promfuell[i.owa
ruiem lwsmiJcznrym w Lodm. - Irurnan~e, Chiń
czycy i Supemowa z r . 105'4. 

Obserwacje: Bolid nad Pols.ką w dniu 
14 styazni.a 1965 r. 

Kalendarzyk historyczny. 

To i owo: Dowcipne po,tJllru:ięcia na egza
minach. - P,recyzyjne nawią?Janl>e wslka'zań 
zegarów przy użyciu satelity Te~star. 

Kalendarzyk astronomiczn y. 

I LUSTRACJE NA OKLADCE 

Pierwsza strona okładki: Jasne młode 
gwiazdy w Monocerosre oświetlające materię 
pozostalą po ich utwoi,zeniu (zdjęcie "'wy>ko
nane w Obserwato<1ium Mount Wilson i Pa
lomar). 

Druga strona okładki: Fragmenty widm 
gwiazd, wskazujące na występowanie pro
cesu s (do artykułu Br. Kuchowicza). 

Trzecia strona okładki: Rysunek skalny 
w !<anionie Navajo w stanile Arizona, przed• 
staw1ający ste11p Ksiiężyca i Supernową z ro
ku 1054, wykonany przez Indd.an Pueblo 
(patrz Kronika). 

Czwarta strona okładki: Rakieta Satua:-n-I 
przed startem z Przylądka Kennedy w mar
cu 1963 r. 

Kolejny odcinek z cyklu 
pt. "Nauka o przestrzeni" 
prof. dra W. ZONNA po
święcony jest podstawo
wym problemom astronau
tyki - nauki technicznej, 
która tak ściśle współpra
cuje z nauką o przestrzeni, 
że omawianie tej ostatniej 
bez wyłożenia elementar
nych przynajmniej wiado
mości z astronautyki, by
loby chyba czymś niezmier
nie niekompletnym. 

Piąty odcinek z serii 
o powstawaniu pierwiast
ków chemicznych w gwia
zdach ilustrujemy fotogra
fiami widm kilku gwiazd, 
w których zachodzą oma
wiane procesy. 

"Teoria naukowa jest 
tym lepsza, im latwiej ją 
obalić" - tymi slowami 
rozpoczyna SWOJ artykuł 
o współczesnych koncep
cjach kosmologicznych mgr 
K. ZIOŁKOWSKI. Można 
by tu jeszcze dodać, że -
według Schopenhauera -
każda teoria przechodzi 
trzy stadia: kiedy się z niej 
śmieją, kiedy na jej temat 
dyskutują i kiedy traktują 
ją jak coś od dawna uzna
nego. 

Wśród dalszych donie
sień kwietniowego numeru 
"Uranii" znajdą Czytelnicy 
i takie, z których można 
się tylko śmiać i takie, któ
?"e mogą jeszcze wywalać 
dyskusje. Nie przejdą one 
zapewne nigdy jednak do 
trzeciego schopenhaueraw
skiego stadium. 

" OBROT OWA MAP A NIEBA" - nowe przerobione wydanie popular
nej mapy, ułatwiającej orientację na niebie, jest do nabycia w Zarządzie 
Głównym PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, w cenie zł 20.-
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WŁODZIMIERZ ZONN - W ar s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (II) 

Fizyka lotów kosmicznych 

T echnika lotów kosmkznych opiera się na bąrxizo prostej i -
·co dziwniejsze - od dawna znanej zasadzie mechaniki, zwa

nej potocznie "odrzutem", w języku zaś fizyki - zasadą zacho
wania 'Środka masy. W ·zasadzie tej - jak w wielu zagadnie
niach fizyki - rozpatruje się tzw. uklad odosobniony: grupę 
ciał, na które działają wyłącznie siły wewnętrzne. Jest to wpraw
dzie pewnego rodzaju fikcja, ponieważ natura nie zna granic 
oddzielających jeden zespól ciał od drugiego, jednak fikcja ta 
odgrywa rolę czynnika upraszczającego rozpatrywanie danego 
zagadnienia i dlatego często się ją wprowadza, zwłaszcza w fi
zyce. Ruch rzuconego ręką chłopca kamienia odbywa się wpraw
dzie pod wpływem sił przyciągania wszystkich w zasadzie ciał 
niebieskich, jeśli jednak potraktujemy kamień i Ziemię jako 
układ odosobniony będziemy tak bliscy prawdy, że żadne ob
serwacje nie wykryją błędu popełnionego przez wprowadzenie 
takiego uproszjczenia. 

Zasada zachowania środka masy głosi, że w układzie odosob
nionym ruch poszczególnych jego części składowych n i e zmie
nia położenia jego środka masy. Jeśli więc jakaś część układu 
z jakichś przyczyn zaczyna się tak czy inaczej poruszać, pozo
stale będą się poruszały tak, by środek masy calości zachował 
swe pierwotne poloŹlenie lub pierwotny ruch, jeśli nie pozosta
wał przed tym w stanie spoczynku. 

Jakiż związek ma ta zasada z odrzutem? Aby to wyjaśnić, 
rozpatrzymy dla przykładu karabin w chwili oddania wystrzału. 
Wiemy wszyscy, że następuje wtedy odrzut. Ow odrzut jest 
wynikiem słuszności wspomnianej zasady: pewna część układu 
odosobnionego (karabin - pocisk) zaczęła się nagle poruszać 
w jednym kierunku; aby środek masy zachował swoje położenie 
pierwotne, pozostała część - karabin - musi się poruszać 
w stronę przeciwną. Gdyby karabin znajdował się gdzieś 
w ośrodku nie stawiającym żadnego oporu i pozbawionym tar
cia, ruch karabinu ku tyłowi trwałby tak długo, jak trwa ruch 
pocisku i gazów, które go wyrzucają. 

Mimochodem wyjaśnimy, dlaczego przy nauce strzelania każe 
się przyciskać karabin do ramienia i dlaczego odrzut jest wtedy 
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tak bolesny. Sprawa jest prosta: przyciskanie karabinu do ciała 
czyni z tych dwóch przedmiotów jeden układ, o ·znacznie więk
szej masie niż sam karabin. Zatem działanie odrzutu maleje, 
ponieważ masa części wylatującej z karabinu (pocisk plus gazy) 
jest znacznie mniejsza niż masa ciała ludzkiego. Oparcie zaś 
ciała o Ziemię włącza tę ostatnią w układ i wtedy odrzutowi 
ulega jes:zJcze cała Ziemia o masie miliardy razy większej niż 
masa pocisku. Odrzut jest więc tak słaby, że żadne instrumenty 
nie potrafią go odkryć. 
Wróćmy jednak do silników odrzutowych. Otóż modelem jego 

mógłby być właśnie karabin strzelający bez przerwy, nie ku
lami jednak, lecz wyłącznie samym gazem powstającym przy 
spalaniu prochu. Rzecz jasna, karabin taki pozostawiony swo
bodnie, będzie się poruszal w kierunku przeciwnym do wylotu 
gazów; i to właśnie się dzieje z każdym pojazdem o silniku 
odrzutowym - ·z samolotem lub rakietą kosmiczną. Tę właśnie 
za:sadę wykorzystuje się od niedawna w artylerii a dawniej 
w rakietach i ogniach sztucznych. Wszędzie tam mamy silny 
strumień gazów, których ruch wywołuje posuwanie się pojazdu 
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu gazów, tym szyb
szy, im szybszy jest ruch gazu ku tyłowi i im większa masa 
tych gazów wylatuje w ciągu sekundy z dyszy pojazdu. Dysza 
spełnia tu tylko rolę pomocniczą, służy do kierowania gazu 
wąskim strumieniem w ściśle określonym kierunku. 
Zauważmy od razu, że taki sposób napędzania pojazdów nie 

jest wcale najekonomiczniejszy. Gdybyśmy tę samą ilość paliwa 
zużyli jednorazowo - wystrzeliwując pojazd w ciągu ułamka 
sekundy z czegoś w rodzaju olbrzymiego działa - zasięg po
jazdu byłby znacznie większy niż przy stopniowym spalaniu. 
Jest to dość oczywiste gdy zwrócimy uwagę, że w tym drugim 
przypadku pojazd porusza się przez długi czas ze stopniowo 
zmniejszającym się zapasem paliwa; tracimy zatem pewną ilość 
energii wyłącznie na transport samego paliwa. Oto przyczyna, 
dla której artylerzyści przez długi czas wzbraniali się przed 
stosowaniem napędu odrzutowego do pocisków, wystrzeliwując 
je z większych lub mniejszych dział. Ostatnio jednak względy 
ekonomiczne ustąpiły miejsca innym względom - chociażby 
temu, że w artylerii rakietowej budowa kosztownych i praco
chłonnych dział stała się zbędną. Dla uzyskania zasięgu setek 
kilometrów trzeba by było konstruować działa tak olbrzymie 
i tak wobec ich szybkiego zużywania się kosztowne, że prze-

. stało się to opłacać. Doświadczyli to już Niemcy w czasie pierw
szej wojny światowej, kiedy to przysłowiowe "grube Berty" 
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musiano po kilkunastu strzałach oddawać do remontu, nie mó
wiąc już o szalonych trudnościach, związanych z ich przewo
żeniem z miejsca na miejsce. Dlatego też w -czasie drugiej 
wojny zastosowali słynne Vl i V2, będące prototypami dzisiej
szych rakiet kosmicznych. Nie pierwszy to raz wojna przynosi 
nowe wynalazki i udoskonalenia techniczne. Nie mówmy lepiej 
o tym, jaką eenę za nie się pŁaci, fakt ten jest jednak bezsporny. 

Kluczowym problemem rakiet kosmicznych jest prędkość. 
wylotu gazów z dyszy silnika rakietowego, która decyduje 
o osiągnięciu takiej czy innej szybkości rakiety. Masy gazów 
wylatujitcych nie można zwiększyć chociażby dlatego, że zwięk
sza to masę startową rakiety i og·romnie utrudnia ów start. 
Pozostaje tylko sprawa zwiększenia szybkości wylotu gazów, 
nad którą głowili się i głowią, i długo jeszcze będą się głowili 
fizyko-chemicy. Trzeba bowiem wiedzieć, że jak dotąd rakiety 
i samoloty są napędzane wyłącznie gazami powstającymi w wy
niku pewnych ·reak;cji chemicznych. W tej chwili nie ma jesz
cze mowy o napędzie atomowym czy jądrowym, o którym 
marzą nasi inżynierowie. Obecne prace idą zatem w kierunku 
wynalezienia takich substancji, które reagując 2)e sobą wytwa
rzałyby maksimum energii na jednostkę masy i to energii 
w formie nadającej się do bezpośredniego zastosowania - w ga
zach o niezbyt wysokiej temperatur2)e (by nie zniszczyły rakiety) 
i olbrzymiej prężności. 

Wydaje się, że w tej chwili uzyskano już prędkość wylotu 
gazów z dyszy silnika rakietowego rzędu 1,5 krnJsek. Co bę
dzie za lat kilka - tego oczywiście nie wiemy. 

Przyjmijmy więc na razie tę liczbę i zróbmy następujące 
obliczenie: gdyby masa paliwa wynosiła polowę masy całej ra
kiety, to po natychmiastowym wyrzuceniu całej masy gazów 
prędkość rakiety osiągnęlaby właśnie 1,5 krnJsek. Gdyby jednak 
masa paliwa wyniosła nie połowę, lecz 10/ 11 masy rakiety wraz 
z paliwem, prędkość osiągnięta przez rakiety byłaby dziesięć 
razy większa, a więc ok;olo 15 krnJsek. Ponieważ gazy nie wy
latują przy jednorazowym wybuchu (rakieta nie jest armatą) 
lecz stopniowo, osiągnięta prędkość rakiety będzie mniejsza, 
z grubsza - około 11 krnJsek. 

Prędkość ta - jak to za ·chwilę stwierdzimy - jest właśnie 
ową tzw: drugą prędkością kosmiczną, niezbędną dla "oderwa
nia się" od Ziemi, stąd wniosek, że obecne statki kosmiczne 
mają teoretyczny stosunek masy paliwa do masy użytecznej 
mniej więcej równy 10 :l, bez uwzględnienia strat spowodowa- . 
nych oporem powietrza. W rzeczywistości stosunek ten jest 
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jeszcze mniej korzystny i wynosi około 20 :l, aczkolwiek do
kładne liczby nie są publikowane. 

Tak czy inaczej, stosunek ten jest niekorzystny dla pojazdów 
rakietowych. Aby go zmniejszyć do minimum, konstruuje się 
rakiety wielostopniowe. Część rakiety, zawierająca duży zasób 
paliwa, po jego zużyciu oddziela się od całości, aby nie stano
wiła zbytecznego balastu. Część tę nazywamy zasobnikiem ra
kiety, to co pozostaje- pierwszym -członem. Zazwyczaj buduje 
się właśnie rakiety dwustopniowe, czyli złożone z zasobnika 
i pierwszego członu , aczkolwiek są do pomyślenia rakiety trzy 
i więcej stopniowe, jak to w swoim czasie projektował słynny 
E. Ciolkowskij. 

Spróbuję przedstawić sprawę obliczeń, z których wynika owa 
"druga prędkość kosmiczna" równa 11 km/sek. Każdą rakietę 
opuszczającą Ziemię trzeba zaopatrzyć w zapas energii, nie
zbędny do wykonania tej właśnie pracy - odsunięcia się od 
Ziemi na tak dużą odległość, na której wpływ Ziemi jest 
praktycznie biorąc równy zeru, teoretycznie w nieskończo
ność. Pracę tę można określić bez dokonywania uciążliwego za
biegu obliczania, dokonując eksperymentu "w myśli", jak to 
często praktykuje się w fizyce. Zaczynam "w myśli" podnosić 
ciało o masie l kilograma i na każdym odcinku metrowym obli
czam pracę, jaką przy tym należało wykonać. Tuż przy po
wierzchni Ziemi praca ta wynosi l kilogramometr na każdym 
metrze. Potem wielkość pracy zaczyna maleć, gdyż siła ciążenia 
zmniejsza się w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi. Po
nieważ znane jest prawo podług którego ta siła maleje, łatwo 
obliczyć kolejne porcje pracy, którą należy wykonać przy pod
noszeniu naszego ciała na coraz to dalej od Ziemi położonych 
odcinkach metrowych. Tak postępując otrzymamy nieskończony 
ciąg liczb tak szybko malejących, że wkrótce już nie trzeba 
dalszych wyrazów w ogóle uwzględniać, będą one praktycznie 
biorąc równe zeru. Dodając do siebie wszystkie tak obliczone 
porcje pracy otrzymamy tyle kilogramometrów, ile wynosi pro
mień Ziemi wyrażony w metrach, czyli około 6 400 kilograma
kilometrów. Sprawdzenie słuszności otrzymanego wyniku pozo
stawiamy czytelnikowi, uprzedzając, że rachunek ścisły wymaga 
całkowania. 

Otrzymana Hczba 6 400 kilogramakilometrów pozwala obli
czyć bez trudu "drugą prędkość kosmiczną" czyli prędkość 
"oderwania się" od Ziemi z wzoru E = 1/2mv2 przy m = l kg 
jako równą v = 11,25 km/sek. 
Należy tu zauważyć, że prędkość ta nie zależy od masy ciała. 
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Jeżeli powyższy zabieg myślowy wykonamy nad ciałem o ma
sie większej od l 'kg, to praca podnoszenia a więc i energia 
kinetyczna zwiększą się w tym samym stosunku oo masa, to 
znaczy że obie strony równania zwiększą się w tym samym 
stosunku, i zaws:ZJe otrzymamy v = 11,25 km/sek. 

Często się mówi o tzw. pierwszej prędkości kosmicznej, któ
rej sens jest inny. Jest to prędkość, jaką należy nadać ciału 
tuż przy powierz,chni Ziemi, aby odbywało ono ruch 'kołowy 
podobnie jak Księżyc, ·z tym jednak, że Księżyc jest oddalony 
od środka Ziemi o 60 promieni ziemskich, gdy "nasze" ciało 
obiegać ma Ziemię w odległości jednego promienia. Takie ciało 
nazywamy sztucznym satelitą Ziemi (lub sztucznym księżycem), 
prędkość zaś niezbędna do uczynienia z niego sztuc:mego sate
lity wynosi około 7 km/sek. 

Rys. l. Orbita ciala \Vylr:lluconego 
nad Ziemię poziomo z prędkością: 
v = 7 ,wm/sek - tllColo {l) 
7 < v < 11 1km/sek - elipsa (2) 
v ;> 11 km/sek - parabola (3) 

Jeśli nadamy ciału prędkość 
większą od 7 km/sek a mniejszą 
od 11 km/sek- będzie się ono 
poruszało wokół Ziemi po mniej 
lub bardziej wydłużonej elipsie; 
taki wŁaśnie ruch wykonuje 
ogromna większość sztucznych 
satelitów Ziemi (rys. 1). 

Wszystko to są prędkości nie
zbyt duże w skali dzisiejszych 
możliwości techniki, nie o wiele 
większe od prędkości niektń>rych 
samolotów osiągających pręd
kości ponaddźwiękowe. I nie 
w samym fakcie ,osiągnięcia du
ży,ch prędkości leży główna 
trudność techniczna kosmonau
tyki, lecz w tym, by prędkości 
te osiągać przede wszystkim nie 

nag1e, lecz stopniowo. Dopóki pojazd znajduje się w atmosferze, 
nie może poruszać się 'Zbyt prędko, aby nie rozgrzał się zbytnio 
na skutek tarcia i nie spalił się na podobieństwo meteorów. 
Ważne jest to również ze względu na bezpieczeństwo instru
mentów znajdujących się wewnątrz rakiety, dla któcy,ch nagły 
":ZJryw" może być niebezpieczny. No i dla ludzi znajdujących 
się wewnątrz pojazdu, których nagle przyspieszenie może po 
prostu zmia:hdżyć. 

Druga kapitalna trudność tkwi w końcowym etapie lotu, kie
.dy chcemy otrzymać ·z powrotem zawartość rakiety, lub ura-
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tować ludzi powracających z lotu. Każda rakieta trafia do 
atmosfery ·z ta'ką samą prędkością, z jaką ją opuszcza - jeśli 
specjalne urządzenia nie zahamują jej ruchu. Przy prędkości 
11 km/sek kontakt rraikiety z atmosferą wywołuje nieuniknione 
rozgrzanie się i stopłenie co najmniej jej powŁoki. Trzeba za
tem stosować urządzenia specjalne, hamujące ruch rakiety 
w etapie końcowym (specjalne silniki), albo wprowadzić urzą
dzenie wyrzucające zawartość rakiety na ·spadochronach. 

Ty l e o głównych trudnościach lotów kosmicznych. O innych 
możnaby pisać tomy caŁe, powstawmy to jednak specjalistom, 
ponieważ naszym zadaniem było przedstawienie tY'lko fizycz
nych zasad, nie rtechniki lotów, której :zJrozumienie wymagaloby 
olbrzymiej wiedzy fachowej. 

BRONISŁAW KUCHOWICZ - W ar s z a w a 

POWSTAWANIE PIERWIASTKOW CHEMICZNYCH 
W G WłAZDACH (V) 

Powstanie pierwiastków ciężkich w czerwonych olbrzymach 

Łańcuchy syntezy w procesach s i r. Na rys. l przedstawi
łem w inny nieco sposób schemat powstawania ciężkich pier
wiastków w wyniku procesów wychwytu neutronów. Wpraw
dzie artykuł niniejszy poświęcony jest w głównej mierze pro
cesowi syntezy w czerwonych olbrzymach, a więc powolnemu 
Rys. l Schemat procesów 
s i r w zalkresie J.iczb ma-
sowych od A = 120 do 130. 
Wykres daje się przedłużyć 
zarówno w lewo (do A = 
= 56 - dla żelaza, jaJko 
nuklidu wyjściowego), jak 
i w praWIO. Na uwagę za
sługuje równołegly mniej 
więcej przebieg obu łańcu
chów wychwytu neutvo
nów: s i r. Linia przery
wana w skazuje na niewiel
kie rozwidlenie w przebie~ 
gu pvocesu s dla 128! 950/o 
jąder tego milldidu podlega 
bowiem przemianie 0-, a 
5'0/o - wychwytOIWi elektro
nu (którego efekt okazuje 
się równoważny przemianie 
0+, tzn. ładunek jądra 
zmniejsza się o jednostkę) . 
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wychwytowi neutronów, tym niemniej dla celów porównaw
czych warto na tym samym schemacie umieścić i proces r. 
Wtedy szczególnie wyraźne staną się różnice pomiędzy obu 
tymi procesami. 

Sam lańcuch wychwytu neutronowego może się rozpoczy
nać oczywiście o wiele wcześniej, niż to widać na rys. l. Za
zwyczaj przyjmuje się, że tymi jądrami-zarodziami, które mogą 
przyłączać neutrony i przemieniać się w jądra cięższe, będą 
jądra pierwiastków z grupy żelaza, czy też nawet izotopy ma
gnezu, wapnia i pierwiastków zbliżonych. Sam łańcuch syn
tezy trwać może dość długo. Przechodzi on zazwyczaj przez 
jeden tylko izobar trwały dla danego A, z wyjątkiem takich 
przypadków, gdy wytworzony nietrwały nuklid promieniotwór
czy może rozpadać się w dwa sposoby: bądź to pozbawiając 
się nadmiaru ładunku dodatniego, bądź też zwiększając swój 
ładunek o jedność. Przypadek taki ukazany jest właśnie na 
rys. l. Trzeba od razu dodać, że zjawiska takie nie zmieniają 
w sposób istotny przebiegu lańcucha wychwytu neutronów. 

W następnym artykule, omawiając proces ·szybkiego wychwy
tu neutronów, powrócę jeszcze do problemu łańcuchów wy
chwytu i przedstawię pełny schemat powstawania ciężkich pier
wiastkjów w procesach s i r. 

Powstawanie jąder w procesie s a przekroje czynne na wy
chwyt neutronów. Już w artykule o powstawaniu pierwiastków 
chemicznych we Wszechświecie, omawiając teorię alfa-beta
gamma,*) wspomniałem o zależności rozpowszechnienia jakiegoś 
jądra od jego przekroju czynnego na wychwyt neutronów. Ana
logiczne rozważania dadzą się stosować w tym wypadku. Praw
dopodobieństwo tworzenia jąder w procesie s zależy tylko od 
przekroju czynnego cr dla reakcji (n, gamma) na poszczególnych 
typach jąder. Jeśli proces wychwytu neutronów zachodzi w cią
gu dość długiego czasu, to ustala się równowaga pomiędzy 
tworzeniem i zanikaniem różnych l'odzajów jąder. Im jakiś 
nuklid ma większy przekrój czynny na wychwyt neutronu, 
tj. im reakcja (n, gamma) jest dla niego bardziej prawdopo
dobna, tym szybciej zostaje on zużywany, a więc po zakończe
niu procesu s jego rozpowszechnienie będzie tym mniejsze. 
W tym przypadku iloczyn liczby jąder n (A) o liczbie maso
wej A przez ich przekrój czynny cr (A) na Teakcję (n, gamma) 
będzie wielkością stałą: 

n (A) X cr (A) = constans 

*) Patrz Nr 11 Uranii z r. 1964, str. 299. 
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W oparciu o tę zależność można stwievdzić, że dla nuklidów 
powstałych w procesie s iloczyn na winien być w przybliżeniu 
stały dla poszczególnych odcinków krzywej rozpows:oechnienia. 
Na rys. 2 przedstawiony jest w sposób nieco schematyczny 
przebieg zależności iloczynu na od liczby masowej A w zakre-
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MASA ATOMOWA A 

Rys. 2. Zależność iloczynu na od liczby masowej A dla nuklidów w prze
dziale od A = 63 do 209. Wykresem objęte są w zasadzie te rodzaje ją
de r, które mogą powstawać w drodze powolnego wychwytu neutronów. 

sie od A = 63 do 209. Krzywa wypośrodkowana poprowadzona 
została pomiędzy punktami, przedstawiającymi wartość powyż
szego iloczynu dla różnych nuklidów powstających w proce
sie s. Przyjęto, że proces ten rozpoczyna się z jądrami pier
wiastków z grupy żelaza jako zarodziami. Kółka wypełnione 
oznaczają na rysunku te nuklidy, które powstają wyłącznie 
w procesie s, podczas gdy kółka niewypełnione oznaczają dane 
dla tych nuklidów, które mogą powstawać również w proce
sie r . W tym ostatnim przypadku uczyniono pewne założenia 
odnośnie wkładu obu procesów do rozpowszechnienia tych nu
klidów. Być może, trzeba będzie tu jeszcze coś zmienić i z tego 
powodu wartości te są tylko z grubsza słuszne. Duży rozrzut 
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punldów utrudnił przeprowadzenie wypośrodkowanej krzywej 
dla A > 170. Coraz lepsza z każdym rokiem znajomość prze
krojów czynnych na wychwyt neutronów jak również rozpow
szechnienia posz,czególnych nuklidów umożliwia coraz dokład
niejsze sprawdzanie przedstawionej zależności. Wybierając te 
iloczyny na, które układają się najbliżej wypośrodkowanej 
krzywej, wybieramy właśnie te nuklidy, które z największym 
prawdopodobieństwem powstają wyłącznie w procesie s. Mo
żemy sprawdzić, czy zgadza się to z naszymi przewidywaniami. 
I tak jądra 63Cu, 65Cu, 7IGa, 74Ge, 76As, B9Y, 94 Zr, 98Mo, 102Ru, 
II5In, I2ISb, 13BBa, I39La, 14°Ce, 202Hg i 2°9Bi wydają się powstawać 
właśnie w tym procesie (można ich wyliczyć jeszcze wiele). 

Bad.ania laboratoryjne a proces s. W tym miejscu jeszcze raz 
okazuje się jak wielka jest rola fizyki jądrowej we współcze
snym przyrodoznawstwie. Wyniki badań, przeprowadzanych 
w laboratoriach jądrowych za pomocą reaktorów, akcelerato
rów itd., dkazały się niezwykle ważne dla zrozumienia procesów 
przebiegających w gwiaz,dach. I tak wszystkie potrzebne war
tości przekrojów czynnych na wychwyt neutronów uzyskano 
za pomocą reaktorów i innych laboratoryjnych źródeł neutro
nów. W doświadczeniach tych okazało się , że jądra zawierające 
tzw. magiczną liczbę neutronów (20, 50, 82 lub 126) szczególnie 
"niechętnie" przyłączają dodatkowy neutron, tzn. odznaczają 
się małym przekrojem czynnym na wychwyt. Jeśli tak jest 
w rzeczywistości, a jądra te powstały w procesie wychwytu 
neutronów, to winny być one o wiele bardziej rozpowszechnione 
w przyrodzie niż jądra sąsiadujące. Tak jest też naprawdę. 
Weźmy dla przykładu rozpowszechnienie izotopów baru. Izo
topy najlżejsze 130Ba i 1:!2Ba, które nie mogą powstać w proce
sach s ani w r, są dość ·rzadkie. Wartości ich względnego roz
powszechnienia wynoszą odpowiednio 0,101 i 0 , 097~/o. Wskazuje 
to na rzadkość procesu przyłączania protonów, o czym będzie 
jeszcze mowa w następnym artykule. Oto stosunek wartości roz
powszechnienia następnych izotopów trwałych, występujących 
w przyrodzie: I34Ba : 135Ba : I36Ba : I37Ba : 138Ba = 2,42 : 6,59 : 
: 7,81 : 11,32 : 71 ,66. Powstającemu kolejno zwiększaniu rozpo
wszechnienia odpowiada zmniejszanie przekroju czynnego dla 
reakcji (n, gamma). W końcu dochodzi się do szczególnie roz
powszechnionego izotopu baru 138Ba o liczbie magicznej neutro
nów 82. Nuklid ten, mając zapełnioną powlokę neutronową, 
z trudem dołącza następny neutron i odznacza się bardzo ni
skim przekrojem czynnym na wychwyt. 

W laboratoriach prowadzone są obecnie badania nad proce-
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sami kolejnego wychwytu neutronów. Napromieniowując w re
aktorze jądrowym izotop uranu 238U silnym strumieniem neu
tronów udało się otrzymać szereg pierwiastków transurano
wych. Jeśli do reaktora włożyć 348 mg sztucznie wytworzonego 
izotopu plutonu 239Pu, wtedy po napromienieniu całkowitym 
strumieniem neutronów, wynoszącym 1,46 · 1022 neutronów na 
cm2 powierzchni napromieniowanej, otrzymuje się 4,6 · 10- 9 

g 252Cf. Jest to pokaźna ilość, jeśli chodzi o pierwiastek trans
uranowy. W reaktorach gromadzą się z czasem pewne ilości 
powstających sztucznie pod działaniem strumienia neutronów 
pierwiastków transuranowych. Można oczywiście poddawać 
działaniu neutronów pierwiastki lżejsze. Fakty te potwierdzają 
możliwość realnego wytwarzania wielu nuklidów w procesie 
wychwytu neutronów, przebiegającym w gwiazdach. 

Dane obserwacyjne astrofizyki. Z przeglądu powyższego wy
nika, że w czerwonych olbrzymach powstaje wiele ciężkich 
pierwiastków chemicznych. Można by się zapytać, czy potwier
dzają to obserwacje astrofizyczne. Jednym z dowodów, że pro
ces s przebiega rzeczywiście w przyrodzie, jest wykrycie tech
netu na powierzchni niektórych czerwonych olbrzymów. Wia
domo, że najdłużej żyjący izotop technetu,99Tc, ma czas pól
trwania rzędu 2 · 105 lat i dotychczas nie został wykryty w sko
rupie ziemskiej, której wiek jest około 104 razy większy. Tym
czasem odkrycie technetu przez M er r i l l a wskazuje na to, 
że nie dawniej, niż przynajmniej kilkaset tysięcy lat temu, 
w obserwowanych przez niego gwiazdach musiał zajść pro
ces s (i to na taką skalę, że jeszcze teraz możemy obserwować 
wytworzony wtedy technet), a może proces ten trwa do dziś. 

Innego dowodu astrofizycznego dostarczają osobliwe olbrzy
my klasy S. Większość czerwonych olbrzymów należy do klasy 
K i M i ma skład zbliżony do składu chemicznego Słońca. Wid
ma olbrzymów klasy S odznaczają się je.dnak dość silnymi li
niami pierwiastków: strontu, itru, cyrkonu, baru, lantanu, ceru, 
prazeodymu oraz neodymu i samaru. Pierwiastki te znajdują 
się właśnie w maksimach krzywej rozpowszechnienia (w po
bliżu A"' 90 i 138). Mają one izotopy o zamkniętych powlokach 
neutronowych (50 i 82 neutrony). Przypuszczalnie duże ieh 
rozpowszechnienie spowodowane jest silnym wytwarzaniem 
tych izotopów w procesie s w owych olbrzymach klasy S. Pro
ces ten z pewnością przebiega również w olbrzymach klasy 
K i M. Olbrzymy klasy S są jednak chyba tym 'rzadkim przy
padkiem, w którym produkty syntezy jądrowej we wnętrzu 
wyniesione zostały w jakiś sposób na powierzchnię gwiazdy. 
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KRZYSZTOF ZIOLKOWSKI - W ar s z a w a 

WSPOLCZESNE KONCEPCJE KOSMOLOGICZNE 

T eoria naukowa jest tym lepsza im latwiej ją obalić. To sprzeczne 
na pozór twierdzenie, które wypowiedział filozof niemiooki Kar l 
P o p p e :r, leży u podstaw współczesnych metod badań stosowanych 

w naukach ścisłych, a do nich zalicza się już dzisiaj również i kosmo
logię, będącą do niedawna jedynie domeną filozofów. ZrodzOIIlą w umyśle 
naukowca hipotezę, na powstanie której poważnie wpłynęło między in
nymi wiele czynników ubocznych (np. wyobrażnia), potwierdzić może 
szereg doświadczeń i obserwacji. Niezależnie jednak od ich ilości nigdy 
nie możemy powiedzieć, że jest ona absolutnie słuszna. Jedyną rzeczą, 
którą stwierdzić można z calą .pewnością jest to, że nie zostało przepro
wadzone doświadczenie, które by ją obaliło. Wykrycie natomiast jednego 
choćby faktu przeczącego bodaj teorii utwierdzi nas w przekonaniu o jej 
niesłuszności. Parafrazując więc cytowane na początku zdanie Poppera
im więcej da się przeprowadzić eksperymentów mogących doprowadzić 
do obalenia hipotezy, tym latwiej jest ona sprawdzalna, czyli potencjal
nie istnieje większe prawdopodobieństwo udowodnienia jej prawdziwości. 

Najważniejszym więc zadaniem każdej teorii kosmologicznej jest su
gerowanie obserwacji, za pomocą których można ją obalić. Jest to zada
nie niezmiernie trudne zważywszy, że kosmologia zajmuje się ekstrapo
lacją znanych praw fizyki na zjawiska, których skala jest o wiele więk
sza. Trudność tę potęguje ponadto wątpliwość, czy zjawiska fizyczne 
przebiegają we wszechświecie w podobny sposób jak w naszym bliskim 
sąsiedztwie i czy rzeczywiście znany przebieg procesów fizycznych w cza
sie można ekstrapolować na większą skalę czasową calego wszechświata. 
Istniejące obecnie koncepcje kosmologicz.ne różnią się u podstaw podej
ściem do owego problemu jednorodności przestrzennej i czasowej wszech
świata. Modele zakładające jednolitość czasowo- przestrzenną znane są 
pod ogólną nazwą teorii wszechświata w stanie trwałym; odmienne sta
nowisko reprezentuje tzw. kosmologia relatywistyczna. 

Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych 

Fundamentalnym zjawiskiem, będącym punktem wy]scia niemal 
wszystkich modeli kosmologicznych, jest tzw. rozszerzanie się wszech
świata. Jak je zaobserwowano? Przed około czterdziestu laty zauwa
żono, że ciemne linie w widmach galaktyk* znajdują się w nieco innym 
położeniu niż przewidywane teoretycznie lub np. w takim jak w wid
mie Słońca. Co więcej, z reguły są one przesunięte w kierunku cze•r
wieni czyli w stronę fal dłuższych. Dalej stwierdzono, że wielkość tego 
przesunięcia ściśle wiąże się z jasnością galaktyki, przy czym słabszym 
obiektom odpowiada większe przesunięcie niż jaśniejszym. Jak się oka
zało, przyczyną tych faMów jest oddalanie się ~ródła promieniowania 
od obserwatora. W przypadku fal świetlnych zjawisko to jest •rzadkie, 
często spotykamy się z nim natomiast w dziedzinie zjawisk dwięko
wych. Słyszymy np. jak znacznie maleje wysokość tonu gwizdka pociągu 
w chwili gdy nas on mija. Stopień tego obniżenia zależy od stosunku 
prędkości pociągu do prędkości rez.chodzenia się dźwięku. Podobnie 
w -..vypadku fali świetlnej przesunięcie się prążków widmowych ku 

*) powstają one w wyniku pochłaniania pewnych części promieniowa
nia na drodze do obserwatora. 
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(:zerwieni owacza oddalanie się źródła światła z prędkością, której sto
sunek do prędkości światła jest miarą .przesunięcia. Mierząc więc w wid
mach galaktyk wielkość tego przesunięcia, znaleźć możemy szybkość 
ekspansji poszczególnych obiektów. O ich odległości zaś wnosimy z ja
sności przyjmując, że widocwe rozmiary galaktyk maleją wraz z ja
snością. Podstawowym wnioskiem z obserwacji wymienionych tu zja
wisk jest twiel'dzenie, że prędkość oddalania się galaktyJk jest pro
porcjonalna do ich odleglości. Dzieląc zatem odległość jakiejś galaktyki 
przez prędkość jej oddalania się otrzymamy zawsze tę samą liczbę, 
niezależnie od tego, dla której galaktyki przeprowadzimy ten rachunek. 
Ta charakteryzująca cały wszechświat w jakiś nieznany jeszcze dziś 
sposób liczba oznacza czas i wedlug ostatnich obliczeń wynosi około 
10 miliardów lat. 

Drugim zasadniczym faktem obserwacyjnym leżącym u podstaw teorii 
kosmologicznych jest jednolitość rozmieszczenia galaktyk we wszystkich 
kierunkach w przestrzeni. Oznacza to, że podobni nam obserwatorzy na 
innych galaktykach widzą w tym samym momencie zasadniczo ten sam 
obraz wszechświata ·co my. Nie ma w tym żadnej sprzeczności z omó
wioną wyżej ekspansją wszechświata. Pogodzenie jego ruchu z jedno
rodnością rrealiwwane jest na mocy wypowiedzianego już prawa pro
porcjonalności szyrbkości rozszerzania się do odległości. Jedynie taki 
rodzaj 11uchu usprawiedliwia bowiem założenie jednorodności, co z kolei 
wynika również wprost z obserwacji. Oczywiście nie uwzględniamy 
przy tym lokalnych nieregularności oraz roz,pat.rujemy wszechświat 
jedynie w dużej skali. Warto jeszcze podkreślić, że zarówno ekspansja 
wszechświata jak też i założenie o jego jednolitości, mimo ,pozorów, nie 
czynią bynajmniej wyróżnionym we wszechświecie naszego miejsca 
obserwacji (układu słonecznego lub nawet całej galaktyki). 

I wreszcie trzecie zjawisko obserwowane niemal codziennie przez 
każdego, a do niedawna jeszcze będące zagadką dla astronomów -
ciemne tło nieba nocnego. Przyjmując istnienie nieskończenie wielu 
gwiazd o jednakowej w całym wszechświecie jasności i równomiernym 
w zasadzie rozmieszczeniu w przestrzeni oraz zakładając statyczność 
wszechświata O l b er s (pierwsza polowa XIX w.) obliczył, że do Ziemi 
winien dochodzić ze wszystkich kierunków strumień światła o natęże
niu 50 tysięcy razy silniejszym niż natężenie promieniowania słonecz
nego*). Temperatura powierzchni naszej planety dochodziłaby wówczas 
do 6000°C. Jak wytłumaczyć ten oczywisty paradOiks? Ratunku poczęto 
szukać w absorpcyjnym działaniu odk,rytej niedawno materii między
gwiazdowej. Okazało się jednak, że pochłonięcie tak wielkich ilości 
energii promienistej II'ozgrzałoby do tego stopnia g,az i pyl między

gwiazdowy, że musiałby on sam zacząć emitować podobne ilości energii. 
Materia międzygwiazdowa przestałaby więc spełniać rolę przesłony. 

Jeśli jednak podważyć założenie Olbersa o statyczności wszechświata 
i przyjąć jego rozszerzanie się, wtedy - na mocy faktu zmniejszania 
się natężenia promieniowania przez oddalające się od obserwato~a 
źródła - jesteśmy w stanie dowieść niesłuszności paradoksu Olbersa . 
Bowiem światło wysyłane z odległych części wszechświata na skutek 
ich wielkiej szybkości oddalania się ulega praktycznie całkowitemu 

*) O zjawisku tym znanym pod nazwą paradoksu Olbersa jest mowa 
w artykule K. Ziolkowskiego pt. "Czy Wszechświat jest nieskończony" 
Urania nr 6 z 1962 r. 
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osłabieniu. Tak więc, najbardziej oczywista obserwacja astronorniczna -
to, że niebo jest <Ciemne - prowadzi wprost do wykrytego na innej 
drodze faktu ekspansji wszechświata - zjawiska chyba najbardziej nie
z-wykłego i tajemniczego a jednocześnie stanO'Wiącego najmocniejszy 
fundament współczesnych 'koncepcji kosmologicznych . 

Teorie wszechświata stalego 

Przyjęcie założenia o jednorodności czasowo-przestrzennej wszech
świata wydaje się możliwością tak prostą, iż - zdaniem jego zwolen
ników - zanim się rozpatrzy ewentualności bardziej skomplikowane, 
należy podjąć próbę udowodnienia jego niesłuszności. Rozumowanie to, 
którego autorem jest angielski astronom i matematyk H. B o n d i pro
wadzi do modeli wszechświata w "stanie trwałym". Mogą być one spraw
dzone doświadczalnie, ponieważ zakładają niezmienność znanych nam 
praw fizycznych w całym wszechświecie. 

Na pierwszy rzut oka założeniu jednorodności czasowo-przestrzennej 
wszechświata, czyli jak się często mówi "doskonalej zasadzie kosmolo
gicznej", przeczy podstawowy fakt obserwacyjny rozszerzania się wszech
świata. Ponieważ powoduje ono stałe zwiększanie się wzajemnych odle
głości między galaktykami, przeto średnia gęstość materii we wszech
świecie musi się zmniejszać oraz średnia odległość między galaktyka
mi - ZJWiększać. Bowiem ta sama ilość materii wskutek ekspansji po 
upływie pewnego czasu zajmuje większy obszar przestrzeni niż pier
wotnie. Pogodzenie tego oczywistego wniosku z obserwacji z postulatem 
o zasadniczej niezmienności można przeprowadzić jedynie na drodze 
założenia, że istnieje ciągły proces powstawania materii dążącej do kon
densacji w galaMykach. Tylko przez powstawanie nowych galaktyk 
średnia odległość między nimi, a przez to i średnia gęstość materii 
w nich skupionej, może pozostać niezmieniona, chociaż skutkiem eks
pansji wszechświata odległości między już istniejącymi galarktykami 
stale wZTastają. 

Model wszechświata w stanie trwałym wymaga ponadto stalości prze
ciętnego wieku galaktyk, który określony jest z kolei średnim wiekiem 
ich członków czyli poszczególnych gwiazd. Wiemy, że każda gwiazda 
przechodząc wiele stadiów ewolucyjnych jak gdyby starzeje się; po
nieważ jednak powstają ciągle nowe gwiazdy również i ten warunek 
siałości jest spełniony. Przedstawiony w ten sposób obraz wszechświata 
często porównuje się do 'Llstabilizowanej pod względem przyrostu natu
ralnego grupy ludności określonego obszaru kuli ziemskiej. Poszcze
gólni członkowie tej grupy rodzą się, dorastają, starzeją i wreszcie 
umierają, ale przeciętna wieku ludności pozostaje niezmieniona. Ana
logicznie w świecie galaktyk: śmierć starych następująca jednocześnie 
z ,oddalaniem się ich w obszary, w których są coraz to mniej widoczne, 
jest jak gdyby kompensowana powstawaniem nowych w rejonach do
stępnych obserwacji. 

Istotnym rezultatem przyjęcia doskonałej zasady kosmologicznej jako 
fundamentu koncepcji wszechświata w stanie trwałym jest, jak poka
zano wyżej, poważne przekroczenie jednego z podstawowych praw fizy
ki - zasady zachowania masy i energii. Czy jednak rzeczywiście prze
kroczenie? Dowiedziono, że ciągle powstawanie materii, wymagane przez 
teorię wszechświata stałego, odbywa się z "szybkością" jednego atomu 
wodoru w przestrzeni o wymiarach przeciętnego pokoju miesikainego 
w ciągu kilku milionów lat. Oczywiście doświadczalnie nie jesteśmy 
tego w stanie stwierdzić przy obeooych możliwościach eksperymenta-



URANIA 111 

torskich. A przec-tez prawa zachowania masy i energii są jedynie wnio
skiem z obserwacji. A więc proces tworzenia materii nie jest w niczym 
sprzeczny z doświadczeniami, na których opierają się zasady zacho
wania. Czy wobec tego można mówić, że przeczy samym zasadom? 

Ciekawym prz}"kładem modelu wszechświata opartego na założeniach 
sprzecznych z zasadami zachowania jest t:zJW. elektryczny wszechśrwiat *). 
Istotną rolę odgrywa tu nadiwyiJka ładunku elektry=ego protonu 
nad ładunkiem elektronu, co niezgodne jest z prawem zachowania ła
dunku. Wprawdzie wiemy, że ładunki protonu i elektronu są sobie 
równe z dokładnością do jednej części w 1015, jednakże gdyby poniżej 
tej granicy istniała pewna rozbieżność, przyjmując ją za podstawę, 
można by było zbudować model całkiem dobrze tłumaczący obserwo
waną rzeczywistość. Podobnie niezauważalny dziś proces tworzenia ma
terii może stanowić punkt wyjścia naszych dociekań nad strukturą 
wszechświata, nie stojąc w sprzeczności z przyjętymi w warunkach 
ziemskich tzw. prawami natury. 

Relatywistyczne teorie wszechświata 

U podstaw koncepcji relatywistycznych wszechświata leży po pierwsze 
tzw. zwykła zasada kosmologiczna stwierdzająca jednorodność prze
strzemną wszechświata i po drugie ogólna teoria względności Einstei
na - najlepsza ze znanych dziś teorii grawitacji. Wszystkie modele 
kosmologi relatywistycznej przedstawiają wszechświat ewoluujący, tzn. 
zmieniający się jako calość w czasie. Ze względu na charakter tych 
zmian dzieli się je na zasadnicze dwie grupy: 

- do pierwszej zalicza się te modele, które przewidują, że rozszerza
nie się wszechświata trwać będzie zawsze a wobec tego średnia gęstość 
materii we wszechświecie będzie się stale zmniejszać; 

- druga grupa łączy modele, które przyjmują, że prędkość rozsze
rzania się wszechświata szybko maleje, by z czasem przejść w proces 
odwrotny - kurczenie się. Odpowiadaloby .to nie oddalaniu się, lecz 
zbliżaniu do obserwatora wszystkich galaktyk, czyli przesunięciu praż
ków widmowych nie ku czerwieni, lecz w stronę fal krótszych, a więc 
ku fioletowi. 

W modelach obu grup przyjmuje się ponadto, że rozszerzanie się 
wszechświata rozpoczęło się około osiem miliardów lat temu. 

W' ród teorii pierwszej grupy na czol:o wysuwa się zapToponowany 
przez Belga, księdza L e m a itr e' a, model wszechświata skończonego 
i nieograniczonego **). Zakłada on, że przed oikoło 40 miliardami lat 
cala materia wszechświata skupiona byla w jakiejś stosumkowo nie
wielkiej objętości, posiadała więc ogromną gęstość i bardzo wysoką 
temperaturę. Wskute~k eksplozji najprawdqpodobniej jądrowej, o której 
jednak nic nie wiemy, materia ta poczęła się gwałtownie rozszerzać. 
Tę ekspansję autor hipotezy dzieli na zasadnicze trzy okresy: 

- pierwszy, w którym siły grawitacyjne rozszerzającej się materii 
prz wyższają siły odpychania WJprowadzone przez Einsteina w ogólnej 

*) Patrz artykuł K. Ziolkowskiego pt. "Elektryczny WszechśWiiat" 
Urania nr 7 z 1962 r. 

**) Znaczenia tych pojęć omówione są szerzej w artykule K . Ziołkow
skiego pt. "O podstawowych pojęciach kosmologii" Urania m: 9 z 1963 r. 
teorii względności, które rosną gdy odległości paszczególmych cząstek 
materii wzajemnie W2'll'astają; 
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- okres drugi odpowiada sytuacji, gdy wszechświat tak się JUZ roz
szerzył, że sila grawitacyjna zrównoważyła silę odpychania, co wytwo~ 
rzyło pewien stan niemal równowagi; 

- ponieważ jednak ekspansja istniała nadal, w pewnym momencie 
nastąpiła zdecydowana przewaga sil odpychania, co odpowiada począt
kowi trzeciego okresu, w którym wszechświat rozszerza się dalej ze 
stale wzrastającym przyspieszeniem. 

Okres drugi, odpowiadający stanowi bliskiemu równowagi, charak
teryzuje tendencja skupiania się dostatecznie już po eksplozji oziębionej 
materii w gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk itd. Niezrozumiałymi 
w tym modelu wydają się być stany wszecMwiata, które moglibyśmy 
nazwać pierwotnym i końcowym, w których średnia gęstość materii 
jest odpowiednio nieskończenie wielka i nieskończenie mała. 

Nieco odmienne stanowisko reprezentuje druga grupa teorii relaty
wistycznych. Ich ogólną cechą jest założenie, że gdy wszęchświat w cza
sie swej ewolucji zbliża się do takiego punktu osobliwego, w którym 
średnia gęstość materii jest nieskończenie wielka lub mala, zaczyna 
działać jakiś mechanizm powodujący odwrócenie zjawiska czyli rozsze
rzanie przechodzi w kurczenie się i na odwrót. W ten sposób historia 
naszego wszechświata bytaby niekończącą się serią oscylacji. Lecz jaki 
mechanizm może być za to odpowiedzialny? Istnieje kilka propozycji; 
przykładowo podamy tu hipotez,ę H e ck m a n n a z Hamburga. Za
kłada om, że materia we wszechś~iecie ma pewien ruch obrotowy. Sila 
odśrodkowa tej rotacji może być wystarczająca do tego, by odwrócić 
kurczenie się materii, gdy jej gęstość dostatecznie wz.rośnie przy końcu 
jednego z cyklów oscylacji. Wprawdzie takiego ruchu obrotowego do 
dziś nie zaobserwowano, jednak autor tej teorii dowiódł, iż nawet tak 
mała obecnie nie wykrywalna rotacja wystarcza, by nie dopuścić do 
stanu, w którym gęstość materii byłaby nieskończenie wielka. 

Wszystkie relatywistyczne teorie wszechświata należące do jednej 
z dwu omówionych grup modeli są w zasadzie po prostu różnymi roz
wiązaniami einsteinowskich równań pola. Każde z takich rozwiązań, 
a w zagadnieniach kosmologicznych jest ich wiele, reprezentuje inny 
model wszechświata. Wspólną ich wszysUkich cechą jest natomiast to, 
że niektóre wielkości w podstawowych równaniach przyjmują w pew
nych warunkach wartości nieskończone; mówimy wtedy, że równanie 
w jakimś punkcie dopuszcza osobliwość. Jest to sytuacja analogiczna 
do np. dzielenia przez zero co też jest w pewnym sensie osobliwością 
matematyki. Występowanie osobliwości w równaniach opisujących ja
kieś zjawisko lub proces fizyczny jest zwykle oznaką niedostateczności 
teorii. Wydaje się więc, że obecne modele kosmologii relatywistycznej 
są niewystarezające gdy ekstrapoluje się je na około osiem miliardów 
lat wstecz, co nie zrnaczy oczywiście, że opisują nieadekwatnie najbliż
szą przeszłość i przyszłość. 

Która teoria jest prawdziwa? 

Niestety jednoznacznej odpowiedzi na to rpytanie dziś jeszcze nauka 
dać nie potrafi. Nie znaczy to, że nie :możemy wskazać wielu testów, 
których rzetelne przeprowadzenie może potwierdzić lub obalić pewne 
z założeń ewentualnie wniosków obu teorii lub poszczególnych modeli. 
Zgodnie z tym co mówiliśmy we wstępie, im więcej dla danej hipotezy 
mo:ima zaproponować takich testów, tym lepszą wydaje się ona dla 
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nauki. Wspomnimy tu krótko o kilku programach obserwacyjnych, któ
rych idea jest w zasadzie prosta. Nie będziemy natomiast wnikać w trud
ności, !które .pojawiają się przy ich realizacji. 

I tak np. jedną z najbardziej rzucających się w oczy możliwości 
sprawdzenia omówionych koncepcji jest badanie jakichkolwiek własno
ści galaktyk znajdujących się w różnych od nas odległościach. Ponieważ 
bowiem jedyne o nich źródło informacji - promieniowanie świetlne 
galaktyk - dochodzi do obserwatora ze skończoną prędkością około 
300 tysięcy !krn/selk, wobec tego, z uwagi na ogromne odległości we 
wszechświecie, przybywa do nas nieraz po upływie setek, tysięcy, milio
nów a nawet miliardów lat. Obserwator ziemski widzi więc galaktykę 
nie taką jaka jest obecnie, lecz jaką była w dalekiej przeszłości. Ina
czej - patrząc w przestrzeń, patrzy jednocześnie w przeszłość. Jeśli 
zaobserwujemy dla costatecznie dużej grupy galaktyk korelację jakiejś 
ich własności z odległością czyli zmianę tej własności w czasie życia 
galaktY'ki, świadczyć to będzie o fałszywości doskonalej zasady kosmo
logicznej leżącej u podstaw teorii wszechświata trwalego i zakłada
jącej jednorodność czasowo-przestrzenną. Nie wykrycie natomiast jakich
kolwiek zmian ewolucyjnych galaktyk nie będzie jeszcze upoważniać 
do odrzucenia modeli relatywistycznych, gdyż być może nasze możli
wości obserwacyjne są jeszcze na razie niewystarczające dla ich od
krycia. 

Podobnie .również znalezienie jakichś zmienności liczebności gromad 
galaktyk z odległością, będzie dowodem niesłuszności teorii stanu trwa
lego. Jednak te - wiele obiecujące - badania są na razie bardw nie
pewne, gdyż nie wiemy czy przypad!kiem na wielkich odległościach nie 
widzi się np. jedynie gromad jakiegoś szczególnego typu, lub może 
liczbę członków grO!IT1ad da',~kich zlicza się w jakiś odmienny sposób 
niż gromad bliskich. Za teorią ewolucyjną przemawiać natomiast będzie 
ewentualnie wykryty fakt wzrostu ilości galaktyk wraz z odległością, 
gdyż według modeli tej teorii galaktyki formowały się we wczesnych 
stadiach ewolucji, gdy jeszcze odległości między nimi nie były tak 
wielkie jak byłyby obecnie na skutek ekspansji wszechświata (rozsze
rzanie się wszechświata odsuwa bowiem wzajemnie od siebie wszystkie 
galaktyki). 

Warto może wreszcie podkreślić, że wszystkie poszukiwania zależ
ności własności galaktY'k od ich odległości są bardw utrudnione, bowiem 
obiekty dalekie są dużo słabiej widoczne na kliszy fotograficznej niż 
obiekty bliskie. To powodować może niejedno2lnaczne interpretowanie 
obrazów galakt}"k. Wydaje się, że w tej sytuacji metody radioastro
nomiczne mogą okazać się dużo bardziej skuteczniejszymi w tego typu 
badaniach niż zwykle metody optyczne. 

Następnym interesującym zagadnieniem mogącym w konsekwencji 
doprowadzić do obalenia 1którejś z koncepcji kosmologicznych jest pro
blem mechanizmu powstawania galaktyk. Jego rozwiązanie, uzyskane 
raczej na drodze teoretycznej a nie obserwacyjnej, spodziewamy się, 
że odpowie na pytanie, czy tworzenie się galaktyki uwarunkowane jest 
istnieniem innych galaktyk, czy też nie. W myśl teorii velatywis.tycz
nych musi istnieć okres, w którym galaktyk w ogóle nie ma, jak więc 
mogły powstać te pierwsze? Teorie wszechświata stałego, zakładając 
jednorodność czasowo-przestrzenną, nie dopuszczają istnienia takiego 
okiresu; jedne gałaktylki powstają, inne giną a średnia gęstość materii 
nie ulega zmianom. 
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Innym jeszcze testem może być sprawa pochodzenia we wszechświecie 
pierwiastków ciężkich. Wiadomo, że najobficiej występuje w kosmosie 
najprostszy z pierwiastków - wodór. Dalej hel, który pOIWstaje we 
wnętrzach gwiazd w wyniku syntezy wodoru. Zaś źródeł pierwiastJków 
bardziej złożonych, ze względu na konieczną do ich powstania ogromną 
temperaturę, długo na próżno poszukiwano. Zwolennicy modelu Lemai
tre'a przypuszczali, że mogły one być wytworWII1e w początkowym 
stadium, gdy materia była bardzo gorąca i gęsta. Ponieważ jednak 
przeczyło to teoriom stanu trwałego, zwolennicy tych ostatnich rozpo
częli poszUkiwania ich gdzie indziej twierdząc, że tak jak dawniej rów
nież i dzisiaj pierwiastki ciężkie muszą we wszechświecie gdzieś po
wstawać. Poszukiwania te uwieńczył sukces: znamy dziś za adniczo 
dwa źródła pierwiastków ciężkich: wnętrza tzw. czerwonych olbrzy
mów - gwiazd wieldkrotnie przewyższających ro=iarami Słońce oraz 
tzw. gwiazdy supernowe, tj. takie, których jasność, wskutek mało jesz
cze dziś znanego mechani=u jakiejś silnej eksplozji, nagle bardw 
znacznie wzrosła rprzewyższając nieraz nawet miliardy razy jasność 
Słońca, by następnie wolno gasnąć. 

PrzykładOIWo tu podane testy kosmologiczne nie wyczerpują oczy
wiście pełnego obrazu możliwości sprawdzania koncepcji wszechświata. 
Podobnie jak nie stanowią one absolutnych kryteriów prawdziwości 
poszczególnych modeli. Wydaje się, że nie będzie bezpodstawnym twier
dzenie, iż w chwili obecnej nauka nie jest w stanie dać wyczerpującej 
odpowiedzi na pasjonujące niewątpliwie pytanie: jak Zibudowany jest 
wszechświat. Co więcej, nie wiemy czy będzie ją mogla kiedY'kolwiek 
w ogóle znaleźć. Ale odpowiedzi tej s:wkać musi. Stąd wielość różnych, 
nieraz calkiem przeciwstawnych, hipotez i dróg do ich obalenia. 

Kończąc ów krótki i z konieczności fragmentaryczny przegląd współ
czesnych koncepcji kosmologicznych, wrurto jes2lcze zwrócić uwagę, iż 
niezależnie od tego jakie będą ich przyszle losy, stanowią one jak gdyby 
drogowskaz w pomawaniu Kosmosu. Wskazują kierunek, w którym 
winny zdążać nasze próby przeniknięcia najtrudniej dostępnych ta
jemnic natury. Stanowią wreswe chyba jakąś miarę z jednej strony 
potęgi, a z drugiej zaś kruchości maleńkiej cząstki Wszechświata, tu 
już najogólniej pojętego, będącej wytworem tejże natury i okrytej 
równie wielką tajemnicą - człowieka. 

KRONIKA 

Jubileusz Dr Lucjana Orkisza 

W dniu 3 kwietnia mija 40 lat od chwili, gdy drr Lucjan Ot,kisz, ów
czesny asystent Obserwatorium Krakowskiego, odkrył tuż przed wscho
dem Słońca na Stacji Astronomicznej Narodowego Instytutu Astrono
micznego na szczycie Łysiny kometę 8-ej wielkości gwiazdowej. Wiado
mość o odkryciu pTZeslal telegraficznie do Obserwatorium w K•rakowie 
dopiero następnego dnia, po dokQII1aniu pOIWtórnej obserwacji i upewnie
niu się, że nie zachodzi pomyłka. 

Na skutek opublikowania odk•rycia przez centralę telegramów w Kiel 
liczne obserwatoria świata rrozpoczęly systematyczne obserwacje !komety, 
które trwały przez 13 miesięcy, tj. do 12 maja 1926 r. Pierwsze obser
wacje komety - poza odkrywczymi na Łysinie - dokonano w Kopen-
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hadze (5: IV), w Warszawie, Algerze i na Mount Hamilton (6. IV), ostat
nią- w Obserwatorium Yerkesa za pomocą 24 calowego reflektora foto
graficznego. 

Kometa otrzymala nazwę komety Orkisza (1925c). Jest to pierwsza 
kometa odkryta przez polskiego astronoma i członka naszego Towarzy
stwa od r. 1921, który w ten sposób zyskał trwale miejsce w dziejach 
astronomii polskiej. 

Sprawie komety Orkisza poświęcimy obszerniejszy artykuł w jednym 
z najbliższych numerów Uranii. 

Promieniowanie rentgenowskie jądra galaktycznego 

Za pomocą liczników Geigera umieszczonych na rakietach udalo się 
zarejestrować silne promieniowanie rentgenowskie, wydobywające się 
z obszaru w pobliżu centrum Galalktyki. Są to miękkie promienie rent
genowskie o długości fali od 3 do 3 A. Tego typu promieniowania nie 
przepuszcza atmosfera ziemska i mogą je stwierdzić tylko przyrządy 
znajdujące się poza nią. Obecnie przedmiotem dyskusji naukowych 
jest kwestia mechanizmu powstawania promieniowania rentgenowskiego 
w jądrze Galaktyki. 

(Wg Scient. Amer., t. 209, nr 6, 1963) 
B. Kuchowicz 

Czy uda się naśladować gwiazdy na Ziemi? 

Od szeregu lat w przodujących laboratoriach świata trwają prace 
nad realizacją najtańszego i najobfitszego źródła energii - reaktora 
termojądrowego. Energia była by w nim wyzwalana poprzez syntezę 
helu z cięż'kiego wodoru, a więc w drodze proceseu, który odbywa się 
właśnie we wnętrzach gwiazd. Do tego, by jądra ciężkiego izotopu wo
doru - deuteru - zaczęły się łączyć ze sobą tworząc jądra helu, 
trzeba ogrzać je do temperatury przeszlo 300 milionów stopni. Warunek 
ten jest spełniony we wnętrzu Słońca i innych gwiazd. Proces ten jest 
potężnym źródłem energii tych gwiazd i decyduje o ich świeceniu. Jest 
vn w zasadzie procesem bardzo prostym, mimo to bardzo trudno zreali
zować go w laboratoriach. 

Trudność podstawowa tik.wi w tym, że w WaJrunkach laborato,ryjnych 
brak czynnika stabilizującego plazmę w określonej objętości, podobnie 
jak to czyni pole grawitacyjne gwiazdy. Mimo olbrzymich temperatur 
(a co za tym idzie i energii kinetycznej) cząstki zjonizowanego gazu 
spalającego się w gwieździe nie rozbiegają się we wszystkich kierun
kach, co prowadziloby do gwałtownego spadku gęstości plazmy i zmniej
szenia prawdopodobieństwa zderzeń cząstek gazu. Potężne sily przy
ciągania powodują utrzymanie plazmy w określonej objętości przy wy
sokiej t mperaturze. W warunkach ziemskich uczeni z konieczności zaj
mują się tak niewielkimi co do masy ilościami plazmy, że nie ma co 
nawet wspominać o stabilizującej roli grawitacji. Z konieczności trzeba 
było się zwrócić do innego czynnika: pola magnetycznego. Nadając od
powiednie kształty liniom sil tego pola uczeni próbują zamknąć plazmę 
w sposób tak stabilny w określonej objętości, by nawet w razie pod
grzania do temperatury, przy której może wyst~ić reakcja termoją
<'Lrowa, plazma ta nie uciekała. Dotychczasowe wyniki 'Są jednak wciąż 
jeszcze niepomyślne. Już w temperaturze kilku milionów stopni plazma 
wymy'ka się z najwymyślniejszych pułapek magnetycznych. Największe 
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z dotychczasowych osiągnięć - to ogrzanie plazmy o gęstości 10 miliar
dów cząstek na cm3 do temperatury 40 milionów stopni i utrzymanie 
jej w tych warunkach przez kilka setnych części sekundy. Gdyby udało 
się plazmę utrzymać w temperaturze kilkuset milionów stopni przez 
przynajmniej l sekundę, wystarczyloby wydzielonej podczas syntezy 
energi do dalszego podtrzymania tej reakcji. Odtąd "ogień" termoją
drowy móglby już płonąć bez pomocy z zewnątrz. Czy uda się jednak 
plazmę w takim stanie utrzymać przez jedną sekundę? 

Faliwo termojądrowe - deuter - jest tanie i występuje obficie na 
całej Ziemi. W jednym litrze wody znajduje się jedna trzydziesta grama 
deuteru. W ilości tej drzemie energia równoważna s,paleniu 300 litrów 
benzyny. Wielu badaczy wątpi, czy jeszcze w bieżącym stuleciu uda się 
zbudować opłacalny reaktor termojądrowy. Charakterystyczną odpo
wiedź udzielił prof. L. Ar cym o w i c z, radziecki specjalista z dzie~ 
dziny badań termojądrowych: 

"Uczeni krzątają się kolo drzewa nauki i nigdy nie mogą przewi
dzieć, kiedy i na której gałęzi wyrośnie złote jabłko. Jednakże specja
liści w dziedzinie fizyki termojądrowej są peWII1i, że któregoś dnia 
takie jabłko złożą w darze ludzkości" . 

(Na podstawie materiałów z III Konferencji Atomowej w Genewie, 
wrzesień 1964 r.) 

Br. Kuchowicz 

Badania nad promieniowaniem kosmiC'mym w Lodzi 
W początku stycznia 1965 r . odbyło się w Lodzi międzynarodowe 

sympozjum naukowe na temat promieniowania kosmicznego. Organiza
torem sympozjum był Oddział ŁódZki Zakładu VI Instytutu Badań 
Jądrowych. Jest to jeden z największych tego rodzaju ośrodków badań 
w Europie. Kieruje nim prof. dr A lek s a n d er Z a w a d z ki, lau
reat nagrody Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania 
Energii Jądrowej za osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej. Ośrodek 
łódzki jest jedynym w ka:aju ośrodkiem, specjaliwjącym się w proble
matyce wielkich pęków promieniowania kosmicznego. Placówka ta liczy 
już kilkanaście lat i należy do cz;olówki europejskiej w tej dziedzinie. 
Prof. Zawadzki rozpoczął badania nad promieniowaniem kosmicznym 
jeszcze w latach czterdziestych na Uniwersytecie Łódzkim, a od dzi~ 
sięciu lat prowadzi je również w ·kierowanym przez siebie Oddziale 
Łódzkim Zakładu Fizyki Wysokich Energii IBJ. 

Dotychczas jeszcze nie udało się w przekonywujący sposób wyjaśnić 
tajemnicy pochodzenia promieniowania kosmicznego. Zmudne doświad
czenia prowadzone są od wielu lat w loboratoriach na całym świecie. 
Wszak dochodzące do nas z przestworzy cząstki niosą nieraz energie 
nawet milion razy wyższe niż to się nam udało osiągnąć w najpotęż
niejszych akceleratorach. Badaniami nad wielkimi pękami promienio
wania kosmicznego zajmują się ośrodki w ZSRR, w Stanach Zjednoczo
nych, W. Brytanii, Francji, Japonii, Australii i Indii. Istnieje również 
mieszane, amer)'lkańsko-japońskie laboratorium w Boliwi na wysokości 
5000 metrów - na szczycie góry Chacaltaya. Ośrodek Łódzki współ
pracuje żywo z wieloma z tych laboratoriów. I tak, gdy w Łodzi d ok o
nano odkrycia, że w promieniowaniu kosmicznym występują wysoko
energetyczne fotony, których się tam teoretyc:mie nie spodziewano, wy
niki te zostały potwierdzone w laboratorium Chacaltaya. W dziedzinie 
badań nad fotonową składową promieniowania kosmicznego ośrodek 
łódZki zdecydowanie wysuwa się na croło w skali światowej. 
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Do dyspozycji uczonych łódzkich stoi około 900 liczników Geigera 
i aparatura hodoskopowa, WYPOSa;i,ona w ok. 2500 lamp elektronowych. 
Na montaż czeka 2000 dalszych liczników oraz urządzenia, zawierające 
około 7000 tranzystorów i 12000 diod półprzewodnikowych. Aparatura 
ta znajdzie się w wykańczanym obecne laboratorium podziemnym o po
wierzchni ok. 90 metrów kwadratowych. Kilkunastometrowa warstwa 
ziemi nad laboratorium ma na celu wyeliminowanie tzw. składowej 
jądrowo-czynnej promieniowania, która zakłóca prowadzone tam po
miary. Liczniki pod ziemią odczytywać mają jedynie składową mionową. 

· Br. Kuchowicz 

Indianie, Chińczycy i Supernowa z r. 1054. 

średniowieczni astmnamowie chińscy byli pierwszymi, którzy do
konali pomiaru pólokresu zaniku pierwiastka promieniotwórczego 1) -

wynika to z opinii niektórych astrofizyków amerykańskich, którzy 
twierdzą, że energia wyzwolona podczas rozsz·czepiania samorzutnego 
nietrwałego pierwiastka kalifornu - 2• 4Cf - decydowała o charakte
rystycznym przebiegu krzywej blasku gwiazdy supernowej, która wy
buchła w roku 1054, a której pozostalością jest mgławica Krab 2 ). 

Chińczycy zapisali dokładnie w swoich kronikach, kiedy po raz pierw
szy zauważyli tę gwiazdę i z jaką jasnością świeciła. Astronomowie 
M a y a l i O ort (patrz Publ. Astr. Soc. Pac. 54, 95, 1942) przeanalizo
wali pozostawione przez chińskich obserwatorów dane i udało im się 
ustalić dokładną datę rozbłysku tej gwiazdy wedlug kalendarza grego
riańskiego na 4 lipca 1054 roku. W momencie tym gwiazda jaśniała za 
dnia podobnie jak Wenus. W oparciu o te dane Mayal i Oort stwier
dzają, że jasność absolutna gwiazdy wynosiła wtedy -16m,5. Według 
danych z kronik chińskich gwiazda była widziana za dnia jeszcze przez 
następnych 23 dni - stąd Mayal i Oort obliczyli, re jej jasność w dniu 
27 li;pca tegoż roku wynosita - 15m. Czy okres ten nie był okresEm 
ostygania? 

W ciągu następnych 627 dni gwiazda była widoczna jedynie nocą. 
17 kwietnia 1056 roku nie można jej już było dostrzec na niebie w ogó
le - stąd wniosek, że jej jasność absolutna spadła do -5m,5. Tak więc 
nastąpiła zmiana jasności o 9,5 wielkości, co odpowiada 12 pólokresom 
zaniku izotopu promieniotwórczego. Ciekawe, że pólokres zaniku izotopu 
kalifornu 254Cf nie wiele się różni od półokresu otrzymanego z obser
wacji Chińczytków: 627 : 12 F::=! 52 dni. Mamy więc powód, by sądzić, że 
w ten sposób Chińczycy pomierzyli półokres zaniku wytworzonego 
w dalekiej gwieździe nietrwałego pierwiastka pozauranowego. 

Obserwacje Chińczyków zostały niedawno potwierdzone niespodzie
wanie przez obserwacje ... Indian. 

W. C. M i 11 er (Obserwatorium Mount Wilson i Palomar) dokonał 
ciekawego odkrycia w Kanionie Navajo w północnej części stanu Ari
zona, gdzie w jedenastym stuleciu zamieszkiwali Indianie Pueblo. Zna
lezisko Millera - rysunelk na skalnej ścianie kanionu - przedstawia 
sierp Księżyca a poniżej - duże kolo (patrz ilustracja na 3 stronie 

1) Patrz definicja na str. 89 Uranii nr 3 z r. 1964. 
2) O mgławicy Krab - patrz artykuł S. Grzędzielskiego w nr 7 Uranii 

z r. 1959. 
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naszej okladki). Można by sądzić, że Indianie usilowali przedstawić coś 
jasnego na niebie, tuż poniżej tavczy Księżyca. Istotnie, na podstawie 
tablic astronomicz.nych Neugebauera Miller stwierdził, że wczesnym 
rankiem 5 .lipca 1054 roku sierp Księżyca znajdowal się dOlkładnie 
o 2 stopnie na pólnoc od Supernowej, zauważonej poprzedniego dnia 
przez Chińczyków. Było to chyba wystarczająco osobliwym zjawiskiem 
i dlatego układ ten został wyryty na skale przez Indian. 

(Wg Modern Physics fo[' the Engineer) 
Br. Kuchowicz 

OBSERWACJE 

Bolid nad Polską w dniu 14 stycznia 1965 r . 

W dniu 14 stycmia 1965 r. okol:o 1}1130m przeleciał nad Polską po JeJ 
"średnicy" w kierunku ENE-WSW jasny bolid ("kula ognista") i był 
obserwowany w wielu punktach naszego kraju i krajów sąsiednich . Już 
pierwsze relacje zgłoszone do Obserwatorium Astronomicznego U. W . na 
temat przelotu były tak ciekawe, że postanowiłem je specjalnymi meto
dami "konfrontacyjnymi" jak najbardziej uwiarygodnić. Nawiązałem 
więc ze świadkami przelotu bezpośredni kontakt, uzyskując możlliwie 
dokładne i obiektywne dane na temat toru, czasu obserwacji, wyglądu 
itd. oraz "przekształcając" doraźnie te dane na "język" materialu liczbo
wego. Pierwsze dane obserwacyjne były dostarczone z terenu Warszawy 
i z jej okolic. Już z nich można było wyciągnąć wstępne wnioski na 
temat zjawiska. Poniżej zestawione są dane wyjściowe obserwacyjne 
oraz orientacyjne wyniki ujęcia matematycznego pierwszych pięciu uzy
skanych w ten sposób relacji, obliczone metodą opracowaną przeze 
mnie i stosowaną już w r. 1935: 

Nr l Obserwator l Miejsce obserwacji l 
)_ l 'f 

o o 
l Teofil Mazur Warszawa, Sadyba 21.07 52.19 
2 Jakub Banach Warszawa, Obs. Astr. u.w. 21.02 52.22 
3 Longin Zieliński Warszawa, Zerań 21.02 52.29 
4 Janusz Stęporowski Zegt·ze 21.02 52.47 
5 Hanna Gajewska Warszawa, Pyry 21.02 52.13 

Obserwowane współrzędne punktów toru i czas lotu: 

Nr Azymut Wysokość Czas Nr Azymut Wysokość Czas 

l. 92° 30° OH 3. 85° 30° os 
84 19 3 75 5 5 

2. 250 20 o 4. 30 70 o 
240 20 7 50 45 3 
230 40 12 60 20 5 
180 70 15 5. 100 45 o 
90 30 20 90 25 3 
80 10 30 80 5 10 
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Stąd: współrz,ędne geografic:zme dobranego normalnego punktu podme
teorowego /, = 21°.02, <p = 52°.39 z dokładnością ±0°.02. W tym punkcie: 
czas - 1965 styczeń 14d5h27m U. T. ±lm, ki.erune!k lotu a= 72° ± 3°, wy
sokość 49 km ± 2 km, prędkość 18 lkrn/sek, w założeniu zaś Jotu prawie 
poziomego i prostoliniowego (na co zdają się wskazywać obserwacje), 
długość toru obserwowanego około 780 km (280 km przed i 500 lkrn po 
normalnym punkcie podmeteorowym). Bolid pnebiegl trasę: Slonim 
(ZSRR), Brańsk, Radzymin, Sochaczew, Kalisz, Lubań, Saska Szwajcaria 
(NRD). Trasa powyższa ma charakter wybitnie orientacyjny i niepew
ność jej wzrasta w miarę odległości od punktu normalnego. Można są
dzić, że składowa pionowa wektora prędlkości bolidu na znaczmej dłu
gości toru była równa zeru, co powodowało tak długi i długotrwający 
lot. Tzw. "głowa" bolidu o kształcie prawie kulistym miała średnicę 
około 300 metrów, warkocz zaś był długości rzędu 10 km; zabarwienie 
ogólne - czerwone. 

Z ogólnych okoliczności lotu można wnioskować, że Ziemia "dogo
niła ukośnie" bolid w węźle zstępującym jego orbity heliocentrycznej, 
po przejściu bolidu przez perihelium, a prędkość heliocentryczna boJidu 
podczas spobkania z Ziemią wynosiła około 35 km/sek, co daje orbitę 
eliptyczną o pólosi wielkiej równej 1.6 jedn. astr. 

Są to oczywiście wyniki prowizoryczne, które ulegną niewątpliwie 
udokładnieniu po opracowaniu dalszego, jak już wiadomo licznego ma
teriału obserwacyjnego. 

Maciej Bielicki 
KALENDARZYK HISTORYCZNY 

14. IV. 1629 r. urodził się Christian Huygens 

Wybitny astronom, fiz)'lk, matemat)'lk i mechanik, chociaż naJplerw 
studiowal 'Prawo. Urodził się w Hadze (Holandia), zmarł tamże w r. 1695. 
W r. 1666 przesiedlił się na 15 lat do Paryża jako członek nowo zało
żonej Akademii. Ogłosił pracę pt. De ratiociniis in ludo aleae (0 wnio
skach z gry w kości), w której wyłożył stworwne przez siebie podstawy 
rachunku prawdopodobieństwa. 

Huygens zalicza się do najbystrzejszych i najaktywniejszych badaczy. 
Jako fizyk był twórcą falowej teorii światła (r. 1678), był badaczem 
siły odśrodkowej, figury Ziemi i astronomem-obserwatorem. Udosko
nalB lunetę, osiągając długość ogniskowej obiektywu 40 metrów. Przy 
pomocy takiej (nieachromatycznej) lunety wykrył właściwy kształt pier
ścieni Saturna i jego pierwszy księżyc (r. 1655). Korzystając z prac 
Galileusza nad izochronizmem wahadla, wprowadził je do budowy zega
rów, podając ich teorię w słynnej pracy pt. H01·ologium oscillatorium 
(r. 1658). Zbudował pierws:i'le obserwatorium astronomiczne w Hadze. 

Jan Gadmnski 
15. IV. 1793 r. urodził się Wilhelm Struve 

W r. 1964 obchodziliśmy 100-letnią rocznicę zgonu Wilhelma Struve, 
wybitnego astronoma XIX w. Był on z pochodzenia Niemcem, ale po
wszechnie uważany jest za uczonego rosyjskiego. 

Urodził się w Altonie pod Hamburgiem jako syn dyrektora gimna
zjum. Studiowal w Dorpacie, gdzie został później dyrektorem obserwa
torium. W r. 1832 zostaje członkiem Akademii Nauk w Petersburgu, 
która dwa lata później powierzyła mu nadwr nad budową Obserwa
torium w Pułkowie. Budowa tego słynnego obserwatorium została ukoń
czona w r. 1839, a jego pierwszym dyrektorem został mianowany Wil-
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helm Struve. Kierowal tą placówką do r. 1858, kiedy to kierownictwo 
powierwno jego synowi, Ottonowi Struve. 

Dal on początEik znanej "dynastii" astronomów rosyjskich, bO'Wiem 
astronomii poświęciło się także jego dwóch wnuków: Herman St.ruve 
był dyrektorem obserwatorium w Królewcu, a Ludwik Struve - w Char
kowie. 

Prace Wilhelma Struvego dotyczą głównie astronomii gwiazd podwój
nych; dolmnal licznych pomiarów mikrometrycznych. Owocem tych ba
dań był wielki katalog pt. Catalogus novus stellarum dupliciurn et mul
tiplicium (Dorpat 1827), który obejmuje 312 gwiazd podwójnych, w więk
szości nowo odkrytych. Drugą cenną pracą jest dzieło pt. Stellarum 
dupliciurn et multiplicium mensurae micrometricae (Petersburg 1827), 
zawierające pomiary 2700 gwiazd podwójnych i wielokrotnych. Dalsze 
pomiary 2874 gwiazd podwójnych opublikował w dziełe pt. Stellarium 
fixarum imprimis dupliciurn et multiplicium positiones mediae pro epa
cha 1830,0 (Petersburg 1852). Daly one bogaty material do zbadania 
własnych ruchów gwia:zJd. Wiele obserwacji gwiazd podwójnych, które 
dokonał już wspólnie z synem Ottonem, ogloswno w publikacji Obser
watorium Pulkowskiego pt. Observationes de Poulkova (1872). Na pod
stawie obserwacji w Dorpacie w latach 1835-1838 wyznaczył paralaksę 
u. Lyrae (Wega), otrzymując wartość 1/4" (według nowszych pomiarów 
wynosi ona 0,12"). 

Wilhelm Struve był również czynny na polu geodezji i wspólnie 
z T . F. Schubertem kierowal pracami triangulacyjnymi w Rosji do roku 
1862. 

St. R. Brzostkiewicz 

16. IV. 1783 r. zmarł Christian Mayer 
W czasach panowania elektora Kai1ola Teodora, w mieście Mann

heim - przy ujściu rzeki Neckar do Renu - kwitła nauka i kultura. 
W r. 1772 powstało tam z fundacji elektora obserwatorium astronomicz
ne, w którym pracowal ceniony już astronom - jewita i profesor Uni
wersytetu w Heidelbergu - Christian Mayer. 

Główne zainteresowania jego zwrócone byly na gwiazdy podwójne. 
Do obserwacji używał kwadrantu Johna Birda z Londynu z lunetką 
o powiększeniu 85-Utrotnym. Sposób poszukiwania gwiazd podwójnych 
polegal na tym, że obserwował systematycznie przejścia gwiazd przez 
południk i, jeśli zauważył dwie gwiazdy blisko siebie, notowal poloże
nie jednej względem drugiej. W ten to sposób powstal pierwszy katalog 
gwiazd podwójnych, wydrukowany w r. 1779 jako dodatek do dzieła 
pt. De novis in coelo sidereo phaenomenis. Katalog zawierał 56 par 
gwiazd, których odległości byly rzędu l minuty. 

Podwójną u. Herkulesa Mayer obserwował w latach 1777-1779, do
konując ogółem 72 obserwacji; w tym samym czasie dokonał 102 obser
wacji gwiazdy podwójnej B Łabędzia. 

Na uwagę zasługuje to, że Mayer pierwszy wyraził pogląd na istnie
nie wokół gwiazd ich satelitów - planet. Z tego powodu wywiązała 
się w owym czasie "burza" krytY'ki wokół prac Mayera, któremu zarzu
cono przewidzenia i wybujałą wyobraźnię. Tylko nieliczni astronomo
wie doceniali prace Mayera, m. in. J . E. Bode z Berlina, który zamie
ścił wykaz gwia:lld ·podwójnych Mayera w roczniku "Berliner Astrono
misches Jahrbuch" z r. 1784. 

Christian Mayer zmarl w Mannheimie w wieku 73 lat. 
Jerzy Ulanowicz - Ostrowiec 
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TO I OWO 

Dowcipne potknięcia na egzaminach 

Asystując profesorom Wł. Zonnowi i S. Piotrowskiemu przy egzami
nach uniwersyteckich, a później egzaminując sam studentów astronomii, 
fizyki, matematyki i geografii Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu 
astronomii, spotykałem się niekiedy z odpowiedziami stanowiącymi nie
zamierzone, lecz znakomite dowcipy. Czasem były to śmieszne choć nie 
groźne "'Przejęzyczenia", wynikłe ze zdenerwowania dobrze nawet przy
gotowanych studentów, czasem - nieprawdopodobne brednie, świad
czące o zupełnym bigosie w głowie. Notowalem je. Oto autentyczne 
egzaminacyjne odpowiedzi studentów z mojego notatnika: 

- Roik świetlny jest to długość promienia świetlnego. 
- Kalendarz jest to zbiór reguł, którymi posługujemy się w źyciu 

codziennym. 
- Elipsoida ziemska: pozorna droga Słońca w ruchu rocznym. 
- Galaktyki dzielą się na spiralne i mgławicowe. 
- Pierwsze prawo Keplera: Planeta porusza się po elipsie. W jed-

nym ognisku elipsy znajduje się Słońce, którego promienie skupiają 
się w drugim ognisku w ~n sposób: 

- Warkocz stanowi silę napędową komety. 

- Paralaksa dzienna wyraża się w:rorem p = r gdzie d jest odle-
d 

głośclą danego dala, a r - promieniem sfery niebieskiej. 
- Gwiazda znajdująca się na równiku wykonuje wskutek paralaksy 

rocznej drgania o amplitudzie ~ównej zeru. 
- Paralaksy dzielą się na spektroskopowe, sferyczne i hipotetyczne 

(sic!). 
- Sfera niebieska jest tworem matematycznym, na którym znajdują 

się ll"óźne układy np. układ słoneczny i u:k.lad planetarny. 
- Kąt godziny jest to kąt jaki Słońce 'Przebywa w ciągu godziny. 
- Zaćmienia mogą występować w czasie pełni lub nowiu. Podczas 
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nowiu bywają zammenia całkowite, bo Księżyca w ogóle nie widać. 
Podczas pełni - ·częściowe. 

- Paralaksa może być dzienna i nocna. 
- Nutacja spowodowana jest tym, że Ziemia nie przylega ściśle do 

swojej osi. 
- Pytanie: Czym rożnią się gwiazdy od planet. Odpowiedz: Gwiazdy 

spadają, a planety nie. 
Poddbne Japsrusy egzaminowe zbierał .również pl'od:esor aswonomii 

Uniwersytetu Moskiewskiego, P. P. P ar e n a g o. Wyją1Jki z jego ko
lekcji zostały opublikowane w nr [}'r 2 i 3 zjazdowego czasopisma "Kos
mos", wychodzącego w czasie X Kongresu Unii 1\stronomicznej w Mo
skwie w r. 1958. P.rzytaczamy je w tłumaczeniu: 

P.rof. P. K. St.ren b e .r g ·egzaminuje z astronomii ogólnej: 
- Jaka jest deiklinacja Słońca w czasie przesilenia letniego? 
Student milczy. 
- Największa co do wielkości bezwzględnej - podpowiada profesor. 
- Aha! 360 stopni. 
Prof. S. A. K a z ak o w egzaminuje z astronomii sferycznej: 
- W ilu punktach przecinają się ze sobą dwa wielkie koła? 
- W czterech. 
- !?!? 
- Proszę !bardzo. P.rosz.ę popatrzyć na rysunek: 

Prof. W. K. C e .r a s ki pyta studenta na egzaminie: 
- Jalk: długo trwa doba na biegunie? 
- 24 godziny trwa dzień i 24 - noc. 

· · Pytanie: Oo to jest moment bezwłasnośd? Odpowiedź: Jest to bez
władność w danym momencie. 

Pytanie: Co to jest woltametr? Odpowiedź: Wiel·kość mierzona spad
·kiem jednego wolta z wysolmści jednego metra. 
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Pytanie: Proszę wymienić planety Układu Słonecznego, poczynając 
od najdalszej. Odpowiedź: Platon, Newton, Saturn ... 

Pytanie: Jaka jest budowa Układu Słonecznego? Odpowiedź: Układ 
Słoneczny składa się z wielkiej liczby małych planet i z malej liczby 
wielkich planet. 

Pytanie: Go się dzieje z ciałami przy ogrzewaniu? Odpowiedź: Ciała 
się pocą. 

Numer 5 tegoż "Kosmosu" cytuje jeszcze takie dwie ,"perły" z od
powiedzi egzaminacyjnych: 

- Linie w widmach gwiazd przesuwają się wskutek przyczyn zwa
nych "efelktami". 

- Jeśli nie wymieniłem tej Hnii, panie profesorze, to tylilm dlatego, 
że jest to linia wzbroniorna. 

1 I na zakończenie, prrzytoczone przez "Kosmos" już nie odpowiedź, ale 
pytanie studenta: 

Fanie pvofesorze, mówił pan, że gdy pocisk &potka się z jakąś prze
szikodą, polowa wierkości mv2 przekształca się w ciepło. A co się dzieje 
z drugą polową? 

Konrad Rudnicki 

Precyzyjne nawiązanie wska-zań zeg-arów przy użyciu satelity Telstar 

W okresie od 25 do 27 sierynia 1962 r. uczeni amerykańscy i brytyjscy 
wykorzystali satelitę Telstar dla p:rzekazywania drogą radiową s)'lgnalów 
czasu. Umożiiwilo to porównanie wsikazań zegarów atomowych znajdu
jących się w Goonhilly Downs w Wielkiej Brytanii i w Andover w Sta
nach Zjednoczonych z dokładnością 0,000 001 sek, przy czym istnieje 
możliwość jeszcze około 10-iokrotnego z,większenia dokładności porów-
n ani a. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Kwiecień 1965 r. 

A. Marks 

Z jasnych planet widoczny jest tylko Mars (przez calą noc w .gwiaZJdo
zbiorze Lwa) i wieczorem Jowisz. Powstale planety, które moglibyśmy 
łatwo odnaleźć gołym okiem, przebywają zbyt blisko Słońca i są nie
widoczne. Natomiast przez lunetę możemy odszukać Urana w gwiazdo
:zJbiorze Lwa i Neptuna w gwiazdożbiorze Wagi (obie ;planety widoczne 
przez całą noc). P-luton przebywa także w Lwie, ale dostępny jest tylko 
przez wielkie teleskopy. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie pianetalidy około 
11 wielkości, Harmonię i Ausornię. W szczególności Harmonia, którą 
odnajdziemy wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa w dogodnych warun
kach obserwacyjnych, w polowie miesiąca zmienia kierune'k swego po
zornego ruchu ma sklepieniu niebieskim. Zaznaczając zatem co noc po
łożenia planetki na mapie nieba, wyk;reślimy fragment pętli, jalką za
toczy •ona wśród gwiazd. 

1d kwietnia. Około poludnia czasu warszawskiego nastąpi niezwykle 
i pierwsze tego rodzaju w dziejach Kosmosu zjawisko: całkowite zaćmie-
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nie Słońca przez tarczę K·siężyca w pełni. Jak wiadomo, dotychczas 
zaćmienia Słońca mogły się zdarzać tylko w okresie nowiu księżyco
wego. Czym więc tłumaczyć naglą zmianę ustalonego od wieków po
rządku w ruchach ciał niebieskich? Okazuje się, że występowanie róż
nych nieoczekiwanych zjawisk jest wynikiem nieodpowiedzialnej go
spodarki Człowieka w Kosmosie. Nie dawno wysłano w kierunku Księ
życa dwa statki kosmiczne (Ranger 7 i 8), które - ja1k się powiada -
"lądowały" na powierzchni Sreb!'nego Globu. Wiadomo jednak, że lot 
wspomnianych pojazdów zakończył się po .prostu brutalnym uderzeniem 
w powierzchnię Księży.ca i mz,trzaskaniem się statków na drobne ka
wałki (w.rogom nie życ=y takiego lądowania!). Oczywiście nie mogło 
to pozostać bez Wiplywu na spokojny bieg Księżyca wokół Ziemi. Nie 
tylko ruch Księżyca na orbide przyśpieszył się nieco (nów mial przy
paść na 2 kwietnia), ale też cały glob naszego Satelity zachwiał się 
wokół własnej osi i obrócił się do nas swoją oświetloną stroną, zwró
coną piel'Wotnie w czasie nowiu do Slońoa. Stąd też mamy nieoczeki
wane zaórnienie i pełnię Księżyca w biały dzień. Nies.tety, z tego też 
powodu przebieg zaćmienia nie będzie zbyt efektowny, zciemni się nie
mal niedostrzegalnie, a jasnej tarczy Księżyca nie potrafimy odvóżnić na 
tle tarczy Słońca. Czyżby piękne i groźne zjawisko całkowitego zaćmie
nia Słońca przeszlo już na zawsze do historii? 

2dl4h Niewidoczne złączenie Księżyca z Mei"kurym. Wieczorem na 
tarczy Jowisza dostrzegamy cień jego 3 księżyca; plamka cienia poja
wiła się o 19h48 11l. Do brzegu tarczy planety zbliża się też księżyc l 
i I'OZipoczmie swoje pl'zejście na jej tle o 20h5m. 

3dlh Zlączenie Marsa z Uranem. Urana odnajdziemy przez lunetę 
w odległości ~oło 2°.5 na poludnie od czerwonego Marsa. Wieczorem 
obserwujemy początek przejśda l księżyca (o 19h23m) i jego cienia 
(o 20hl8m) na tle tarczy Jowisza. 

4d Obserwujemy koniec zaćmień dwóch księżyców Jowisza. Księżyce 
te pojawią się nagle z cienia planety w pewnej odległości od prawego. 
brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę odw.racającą), księżyc 2 o 19hlm 
księżyc l o 19h44m. 
5d7h Zlączenie Jowisza z Księżycem. 
Bel o 7h nastąpi zlączenie Merkurego z Wenus, a o l4h dolne złącze

nie Merkurego ze Słońcem. 
lld20h26m Heliocentryczna długość środka tarczy Słońca wynosi O"' 

(początek 1493 •rotacji Słońca wg Ca11ringtona). O 24h Merkury znajdzie 
się najbliżej Ziemi (w odległości 86.6 miliona km). 

12d o 4h nastąpi górne zlączenie Wenus ze Słońcem, o 13h niewi
doczne zlączenie Marsa z Księżycem i o 15h zlączenie Urana z Księ
życem. 

17dl9h Złączenie Neptuna z Księżycem. 
18Ll Obserwujemy początek zakryć dwóch księżyców Jowisza przez 

tarczę planety: o 20h20m zakrycie 'księżyca 2 i o 20h42m zakrycie księ
życa l. 

19d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego l księżyca, 
który przechodzi właśnie na tle tarczy i jest niewidoczny, natomiast 
widać na . tarczy planety cień tego księżyca. K:siężye l kończy swoje 
przejście o 20h8m, a jego cień o 20h49m. O 23h Mars nieruchomy w re
ktascensji. 

20d8h20m Słońce wstępuje w znak B)'lka, jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 30°. O 20hl8m obserwujemy koniec zaćmienia 3 księ
życa, a nad nim Saturna. Tego wieczora wwto też zwrocić uwagę na 
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równej średnicy tarcz.y od jej prawego brzegu (w lunecie odwraca
jącej). 

22<15h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
26<1 Obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego cienia na tle 

tarczy Jowisza. Księżyc l vozpocznie przejście o 19h59m, a jego cień 
pojawi się na tarczy planety o 20h33m. 

27d4h Zlączenie Saturna z Księżycem w odlegŁości około 3°.8. Ran
kiem nad wschodnim horyzontem spróbujmy odnaleźć wąski sierp Księ
życa, a nad nim Saturna. Tego wieczora warto też zwrócić uwagę na 
Jowisza. Po zachodzie Słońca w pobliżu Jowisza widzimy z dala od 
brzegu tarczy !księżyc 4, a blisko tarczy księżyc 3. Księżyc l przechodzi 
poza tarczą Jowisza, a księżyc 2 jest niewidoczny na tle tarczy; do
strzegamy natomiast na tarczy planety cień 'księżyca 2. O 19b39m księ
życ 3 kryje się za tarczą planety, widać więc w pobliżu Jowisza tylko 
jeden jego księżyc. O 19h57m pojawia się nagle z cienia planety księ
życ l, w pewnej odległości od p<rawego brzegu ta·rczy, a o 20h24m 'księ
życ 2 kończy swoje przejście przed ·tavczą planety. Do zachodu Jowisza 
widać na tarczy plalilety cień księżyca 2. 

29<ll2h Niewidoczne zlączenie Merkurego z Księżycem. 
Momenty wszystkich zjawisk .podane są w czasie środkowo~europej

skim. 

D a t a 

\ l 9 6 5 

III 31 
IV 10 

20 
30 

V 10 

Data 

l p 

l 1965 

o 
IV l -26.24 

3 -26.30 
5 -26.34 
7 -26.35 
9 -26.33 

11 -26.28 
13 -26.20 
15 -26.08 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mar s 

od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. 

0.726 108.6 1.721 257.3 1.653 
0.725 108.4 1.726 258.1 1.647 
0.724 108.2 1.727 258.2 1.641 
0.723 108.0 1.722 257.4 1.633 
0.721 107.8 1.711 255.9 1.625 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l Data l 1965 
p 

o o o 
-6.50 136.03 IV 17 -25.94 
-6.38 109.64 19 -25.78 
-6.26 83.25 21 -25.58 
-6.13 56.86 23 -25.35 
-5.98 30.46 25 -25.09 
-5.80 4.06 27 -24.80 
-5.70 337.65 29 -24.49 
-5.55 311.24 V l -24.14 

"• c 
mlnkm j. ~a. mln km 

247.1 0.706 105.6 
246.2 0.752 112.4 
245.3 0.811 121.2 
244.2 0.878 131.3 
243.0 0.952 142.3 

l 
Bo l Lo 

o o 
-5.38 284.83 
-5.22 258.41 
-5.04 232.00 
-4.86 205.58 
-4.68 179.15 
-4.48 152.73 
-4.29 126.30 
-4.09 99.87 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierz ~holka 
tarczy ( + na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Kwiecień 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

IV l 
11 
21 

V l 

IV l 
12 
21 

V l 

l h czasu 

l 
Warszawa 

śro dk.-europ. 

o. l a l wsch. l zach. 

MERKURY 
hm o hm hm 
l 20 +12.0 5 14 19 20 
o 58 + 8.3 4 34 17 58 
o 45 + 3.9 4 05 16 43 
o 59 + 3.4 3 42 16 14 

W pj.erwszych dndach miesiąca wi-
doczny =az po zachodzie Słońca 
nisko nad horyzontem (poszukii-
wać przez lunetę). 

MARS 
10 55 +1o.5 14 56 4 49 
lO 48 +10.8 14 09 4 04 
lO 45 +10.6 13 28 3 21 
10 47 + 9.9 12 54 2 40 

Wi!dO(Jzny przez całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa, jako czerwona 
gw:Lazda okoŁo - 0.5 w1el~ości. 

SATURN 

III 221 22 50 ~- 9.1 l 
IV 11 22 59 - 8.3 
V l 23 06 - 7.6 

5 16 115 38 
4 02 14 33 
2 46 13 25 

III 21 
IV 10 

30 

Pod koniec ffileSJąca wschodzi na 
klrótko przed Słońcem; praktycz
nie niewidoczny. 

o. 

h m 
15 11.3 
15 09.8 
15 07.8 

l w połud. 
NEPTUN 

o 
-16 OO' 
-15 50 
-15 42 

l1 m 
2 54 
l 33 
o 13 

Widoczny pzez całą noc w gwia
zdozbiozo Wagi (około 8 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 40 HARMONIA 
III 31 lO 46.4 + 15 Ol 21 45 
IV lO lO 41.5 + 15 13 21 03 

20 lO 39.4 + 15 05 20 21 
30 10 40.2 + 14 39 19 42 

V 10 1043.7 +1356 1908 
Około 11.3 wielk. gwiazd. Widocz
na prawie całą noc w gwiazdo
zbiorze Lwa. 

l h czasu 

l 
Warszawa 

środk.-europ. 

o. l o l wsch. l zach. ' 

WENUS 
hm o hm hm 
o 32 + 2.0 5 20 17 38 
118 + 6.9 5 Ol 18 11 
2 04 +11.6 4 42 18 44 
2 52 15.9 4 26 19 16 

Niewid oc-zna. 

JOWISZ 
3 33 +18.5 6 49 22 10 
3 41 +19.0 6 15 2142 
3 50 +19.5 5 42 2115 
4 00 +199 5 09 20 49 

Widoczny wieczo•rem w gwiazdo
zbiorze Byma (-1.6 wielk. gwiazd.). 

URAN 

10 55 l + 7.8 , 15 50 l 5 14 
10 52 + 8.1 14 28 3 53 
1050 + 8.2 1306 234 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdo,zbiorze Lwa (5:7 wieli<. gwiazd.). 

o. 

h m s 
11 26 22 
11 24 33 
11 23 09 

l o l w połud. 
PLUTON 

+19 ~6~1 l 
+t9 44.6 
+19 47.6 

h m 
23 06 
21 46 
20 26 

Widoczny prawie całą noc w gwia
zdozbiorze Lwa, tylko przez wiel
kie teleskopy (14.5 wielk. gwiazd!.). 

PLANETOIDA 63 AUSONIA 
12 15.3 - 7 11 23 14 
12 05.5 - 6 32 22 26 
11 57.3 - 5 56 21 38 
11 51.6 - 5 28 20 54 
1148.9 -5 13 2012 

Około 11 wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc na grarucy gwia
zdozbiorów Panny i Lwa. 

Planeto!dy rozpoznajemy po !ch ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
nocy okolicy nieba według podanych wyżej wspólrzędnych (epotka 1950.0). 

, 
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Kwiecień 1965 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l a l & wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l zach. 

m 
1 

h m l o hm hm hm hm hm hm 
IV l - 4.1 o 41( 4.4 5 37 18 36 5 28 18 25 5 29 18 24 

11 -1.2017+8.1 5 13 18 55 5 04 18 43 5 06 18 41 
21 + 1.2 l 54,+11.7 4 50 19 13 4 42 19 00 4 45 19 57 

V l + 2.9 2 321+14.9 4 28 19 31 4 22 19 17 4 26 19 13 
11 + 3.7 3 101+17.8 4 09 19 49 4 03 19 35 4 08 19 29 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu 
Warszawa 

Data środk.·europ. 
Warszawa 

Data środk.·europ. 

a l & wsch. l zach. a l a wsch.l zach. 

h m l o h m l h m h m l o hm hm 
IV l o 03 - 5.0 5 321 17 24 IY 11 9 23 +20.1 12 31 3 38 

2 o 51 + 0.5 5 48 18 41 12 10 20 + 15.7 13 55 4 03 
3 l 39 + 6.1 6 03 20 00 13 1113 +10.6 15 17 4 23 
4 2 30 +11.6 6 21 2122 14 12 04 + 4.9 16 38 4 39 
5 3 23 +16.5 6 43 22 45 15 12 54 - 0.9 17 56 4 55 
6 419 +20.6 7 12 - 16 13 43 -6.6 19 15 512 
7 5 18 +23.5 7 50 o 05 17 14 32 -11.9 20 32 5 29 
8 6 20 +25.0 8 43 118 18 15 22 -16.5 2147 5 48 
9 7 22 +24.9 949 219 19 16 13 -20.3 22 58 6 13 

lO 8 24 +23.2 l 1081 3 04 20 17 04 -23.1 - 6 43 

l 

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

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

l 
hm hm hm hm hm hm h m hm hm hm 
5 19 18 21 5 18 1811 5 12 18 09 510 18 03 5 02 18 Ol 
4 54 18 40 4 56 18 27 449 18 26 4 48 18 19 4 38 18 19 
4 30 18 59 4 36 18 43 4 27 18 44 4 28 18 35 415 18 37 
4 08 19 17 417 18 58 4 06 19 Ol 4 09 18 50 3 54 18 55 
3 48 19 36 4 00 19 13 3 48 19 18 3 52 19 05 3 36 1912 

1h czasu 

Data środk.·europ. 
Warszawa 

Fazy Księżyca 

Ostatnia kw. III 25d 3h 
Nów IV 2 l 
Pierwsz. kw. IV 9 2 
Pełnia IV 15 24 
Ostatnia !kw. IV 23 22 
Nów V l 13 

a l a 

hm o 
IY 21 17 57 -24.8 

22 18 50 -25.3 
23 19 42 -24.7 
24 20 33 -22.9 
25 2123 -20.2 
26 22 12 -16.5 
27 22 59 -12.1 
28 23 46 - 7.1 
29 o 33 - 1.6 
30 l 21 + 4.1 

wsch.l zach. 

hm hm 
o 02 7 23 
o 57 810 
l 41 9 08 
2 15 10 12 
2 42 1122 
3 05 12 34 
3 22 13 47 
3 38 15 03 
3 54 16 19 
4 08 17 38 

i 

Odległość l Srednlca 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

d h 

Najm. IV 9 12 1 32~3 
Najw. IV 23 2 29.5 



128 URANIA 

CONTENTS 

W. zonn - Space science (ll). 

B. Kuchowicz - Orig:in of chemi
cal Elemen1S in Stars (V). 

K. Ziołkowski - Gontemporary co
smological theocies. 

Ohron;Lcle: The Jubilce of Lucjan 
OrJ<isz. - X-ray radlatlon of the ga
laxy centre. - Is it possible to :Lrrui
tate stars on the Earth? - StudleSI on 
cosmtc rays being performed in Lodz, 
Poland. - Indians, Cllln.a.men and su
pernova of 1054. 

Observations: Bolid over Poland on 
14th of JanJUary 1965. 

Historiocal chronicie. 
Here and there: Witty lapses on 

examinations. 
Astronomical Calendar. 

CO)J;EP1KAHiłE 

B. 30HH - HayKa o npocTpaH
CTBe. (II). 

B. Kyxosw-r Bo3HHKHoseHJ<e 
:JJieMeHTOB B 3Be3AaX. (V). 

K. 3enKoscKM - CospeMeHHhre KO
CMonorw-recKHe nmoMe3bi. 

XponMKa: I06<metf Jiyr.vma OpKM
ma. MOJKHO nu nOAPa:>KaTb 
3Be3Abl Ha 3eMJie? - J1CCJieAOBaHMe 
no KOCI\Htł.JeCKOM W3JiyqeHMJO B JIO
i\3M. - J1HAeHI.\hi, KMTaHI.\bl M csep
XHOBaH 1054 r011a. 

Ha6JIJOAeHHH: Bom•A HaA IlOJih-
motf 14 HHBapH 1965 r. 

J1CMOPI1'IeCKHH KaJieHAapb. 

rro "' ce. 
ACTPOHOMH'IeCKMH KaJieHAapb. 

ADRESY ODDZIALOW PTMA 
Biała Podlaska - Powiatowy Dom 

Kultury. 
Białystok - ul. Kll.lńskiego l, Za

kład Fizyki Akademll Medycznej, 
tel. 55-91, wn. 61. 

Chorzów - Sląskle Planetarium 1 Ob-
serwatorium Astronomiczne. 

Chorzów I, skr. poczt. 10, tel. 301-49. 
Częstochowa - Al. POikoju 4, m. 62. 
Dąbrowa Górnicza - ul. Okrze1 15 

(Zofia Piaskowska). Sekretariat: 
Cz. godz. 19-20. 

Frombork - Wieża Wodna. Pokazy 
1 sekr.: godz. 16-1~. 

Gdańsk-Oliwa, ul. Sambora 9. 
Gdynia - Kamienna Góra, ul. Mic

kiewicza 5 . m. 4. 
Gilwice - ul. Marcina Strzody 2 

gmach Biura Projektów Przemy
słu Węglowego). Sekretariat: Czw. 
godz. 17-19. POikazy nieba: Jan 
Kasza, Ruda Sląska l, ul. Obroń
ców Wołgogradu 32, tel. Zabrze 
33-01, wn. 155. 

Jelenia Góra - ul. Obrońców Poko
ju 10 (Szkoła Rzemiosł Budowla
nych). Sekretariat: godz. 8-15. Po
kazy nieba: Sob. godz. 20-22, 
ul. Miokiewicza 30/10. 

Katowice - ul. Szopena 8, m. 3 (Ce
zary Janiszewski). 

Kraków - ul. Solskiego 30, m p, Se
kretariat: Pon. PL godz. 18-20. 

Krosno n/W, - ul. Nowot.ki l I p. 
(Jan Winiarski). 

Lódt - ul. Traugutta 18, pOik. 412 
teł. 25D-02. Sekretariat: Czw. godz. 
17-19. 

Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 50a, 
tet BD-52. Sekretariat: Pon. Sr. 
Pi. 16-20. 

Olsztyn - Muzeum Mazurskie I p.; 
tel. 2-4.-74 (W. RadziW!!nowicz). 

Opole - ul. Strzelców Bytoms,kich 3; 
(Woj. Dom Kultury) pOik. 45. Se
kretar:lat: godz. ~6-18. 

Ostrowlec Swlętokrzyskl - Al. l-go 
Maja ll p. (Zakładowy Dom Kul
tury). 

Oświęcim - ul. Wł. Jagielly 12. Po
kazy nieba: T. Szufa, ul. Młyń
ska 7. 

Poznań - ul. Stary Rynek 9/10. Se
kretariat: Wt. Czw. godz. 17-19. 

Szczecin - Al. Piastów 19, pok. 206 
(Katedra Fizyki Politechniki szcze
cińsk;lej) teJ. 470-91, wn. 276. 

Szczecinek - ul. T. Kościuszki 10, 
m. 3, tel. 25--86. 

Torufl - ul. Nowickiego 39/45 (Maria 
Kędzierska). Sekretariat: Czw. Sob. 
g&,dz. 18--20. Odczyty: Pon. godz. 18 
w Col. Max. UMK. 

Warszawa - Al. Ujazdowskie 4. Se
kretariat: Wt. Ozw. Sob. godz. 
18-2L 

Wrocław ul. Piotra Skargi 18a 
(Wzgórze Partyzantów), tel. 347-32. 
Sekretariat: godz. 9-11 oraz 1!1--19. 

Rada Redakcyjna: S. Plotrowski (przewodn.), L. Cichowicz, R. Janiczek, J. Mergen
taler, K. Rudnicki, E. Rybka, W. Zonn. Komitet Redakcyjny: L. ZajdJer (Red. nacz.), 
K. Ziolkowski (sekr. Red.), A. Cichowicz (red. techn.), M. Biellcki, T. Jarzębowski, 
J. Kubikowski, J. Masłowski, J. Mletelski, M. Pańków, A. Piaskowski, s. Ruciński, 
K. Rudnicki, A. Słowik, J. Smak, A. Woszczyk. Adres Redakcji: Warszawa, Al. Uja
zdowskie 4. Wydawca: Polskie Towarzystwo Milośników Astronomii, Zarząd Główny, 
Kraków, ul. Solskiego 30/8. Warunkł prenumeraty: roczna- 72 zl, pólroczna - 36 zł, 
cena l egz. - 6 zł, dla członków PTMA - w ramach składki - 60 zł rocznie. 

Druk: Krakowska Drukarnia Prasowa, Kraków, ul. WieJopole l. - Zam. 506/65. 
Nakład 3.300 egz. W-34 







URANIA 
MIESIĘCZNIK 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW ASTRONOMII 

ROK XXXV MAJ 1965 Nr 5 





URANIA 
MIESIĘCZNIK 

ROK XXXVI 

P O L S K l E G O T O WAR lYSTWA 
M IŁ OŚ NIK 0 W A S T H O N O Mil 

MAJ 19G5 Nr 5 

SPIS TRESCI 

Włodzimierz Zonn - Nauka o przestrzeni 
(III). 

Bronisław Kuchowlcz Powstawanie 
pierwiastków chemicznych w gwtazdach (lVI. 

Konrad Rudnicki - O astrologii - inae2ej 
niż zazwyczaj. 

Kronika: Odkrycie emisji podczerwonej 
wokol kllku gwiazd. - Raldetowe obserwacje 
mgławicy Krab. - Mlzar 1 Aikor układem 
siedmiokrotnym. - Natura zorzy polarnej.
Rekonst.rukcja dziejów układu Z1emiia-Ks!lę
życ, - Francuskie obserwacje sztucznych sa
telitów. - Meksykańskie obserw~acje sztucz
nych sateLitów. - Zjazd węgilerSiklch milo
śników astronomii. 

Obserwacje: Aktywność Słońca w r.1964.
Obserwacje Nowej Henku!Jesa 1963 rOiku. 

Kronika PTMA: Sprawoed.and.e z Walnego 
Zebrarun czloJlików Oddzd.alu PTMA w Dą
browie Górruczej. - Z dzialallnoścd. Oddzd.alu 
PTMA w Btalej Podlaskiej. 

Kronika Wstoryczna: Nagrobel~ Koperni
ka w kośc:lele Sw. Anny w Krakowie. 

J{alendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJ E NA OKLADCE 
Pierwsza strona okładki: Mgławica NGC 

226ł w Jednorożcu (Monoceros). Zdjęcie wy
konane za pomocą 200 caLowego teleskopu 
Obserwatorium na Mt. Palomar. 

Druga strona okładki: Nova Persel. do 
wybuchu w 1901 roku była gwlarz.dą około 
12 wieik. gwiazdowej. Eksplodując, w ciągu 
28 godzin osiągnęła j asil!Ość 3 wielk. gWlłazdo
wej 1 mogla być obserwowana okiem nie
uzbrojonym. Po roku jasność jej zmalała 
tysiąckrotnie. Zdjęcie ze zbioru Obserwato
rium Mt. Wilson 1 Mt. Palomar. 

Trzecia strona okładki: Ciekawe zdjęcie 
zakrycia Jowisza przez Księżyc (koniec zja
wiska). Na pierwszym zdjęciu widać wyła
niające S'ię z poza ciemnej tarczy K<;dężyca 
dwa księżyce Jowisza (I 1 IV). Na drugim 
zdjęciu, dokonanym w 4 minuty później -
ukazała s!<; tarcza Jowisza. Na trzecim - po 
dalszych 9 minutach - widoczny również III 
księżyc Jowisza. Zdjęcia wykOlilane 16. I. 
1947 r. w Obserwatorium Griffltha. 

Czwarta strona okładki : Nagrobek Koper
nika w kościele Sw. Anny w Klrakowie 
(z okazji rocznicy śmń.ere1 w dniu 24 maja) . 

W trzecim odcinku z cy
klu Nauka o przestrzeni pt. 
"Grawitacja" prof. dr W. 
ZONN omawia relatywi
styczną teorię właściwości 
przestrzeni. Artykul przy
pada w dziesiątą rocznicę 
śmierci Alberta Einsteina 
(zm. 18. IV. 1955), twórcy 
teorii względności. 

Kiedy odbyl się "proces 
r" i czy mógl zapoczątko
wać go wybuch Supernowej 
w naszej Galaktyce - to 
jeden z tematów, jakie 
omawia mgr B. KUCHO
WICZ w kolejnym odcin
ku serii o powstawaniu 
pierwiastków chemicznych 
w gwiazdach. 

Z obu powyższymi tema
tami wiąże się notatka 
w Kronice o mglawicy 
"Krab", w której w roku 
1054 dostrzeżono eksplozję, 
a dziś przebieg jej staramy 
się określić stosując naj
nowsze środki techniczne -
rakiety. 

W artykule pt. "0 astro
logii - inaczej niż zazwy
czaj" (inaczej, tzn. obiek
tywnie, bez szczególnej nie
chęci) doc. dr K. RUDNIC
KI przeprowadza próbę 
rehabilitacji podstawowego 
zalożenia astrologii 
istnienia związku pomię
dzy zjawiskami niebieskimi 
i ziemskimi. Wywody po
parte są wyliczeniem tych 
związków, które są już 
uznane przez naukę ofi
cjalną. Zwracamy uwagę, 
że autor rozróżnia dwa zna
czenia wyrazu "astrologia" 
i konsekwentnie do obu po
jęć odnosi się inaczej. Ra
dzimy przeczytać. 

• ,OBROT OWA MAPA NIEBA" - nowe przerobione wyd anie popular
nej mapy, ułatwiającej orientację na niebie, jest do n abycia w Zarządzie 
Głównym PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, w cenie zl 20.-
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WLODZIMIERZ ZONN - War s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (III) 

Grawitacja 

W spółczesna teoria grawitacji, zawarta w ogólnej teorii 
względności, liczy sobie wprawdzie około 50 lat, mimo to 

jest nauką młodą, ponieważ brak jej wielu testów obserwacyj
nych, bez których żadna teoria nie może stać się dojrzałą. 

Złożyło się na to wiele przyczyn. GŁóWI!lą wydaje się ta, że 
wszelkie eksperymentowanie w tej dziedzinie jest nie do pomy
ślenia na Ziemi. Jak wiele innych, teoria ta daje się najlepiej 
sprawdzić w warunkach ekstremalnych: wtedy, gdy mamy do 
dyspozycji olbrzymie masy i prędkości sięgające prędkości 
światła. Tego oczywiście nie mamy w naszych ziemskich labo
ratoriach i dlatego musimy się posłużyć ciałami niebieskimi. 
Nawet Newton oparł swoje prawo grawitacji na obserwacji 
Księżyca. W naszym przypadku masa Księżyca jest jednak za 
mała dla przeprowadzenia eksperymentów o znaczeniu zasadni
czym i w tym właśnie tkwi główna trudność testowania nowej 
teorii grawitacji. 

Drugim powodem jest być może to, że swoją nową teorię gra
witacji Einstein przedstawił w tak przekonywującej i doskona
łej formie matematycznej, iż niewiele komu przychodzi do 
głowy poddać ją w wą"t!pliwość mimo, że zawiera ona wiele 
miejsc niejaSIIlych i wątpliwych z punlk:<tu widzenia fizyki i filo
zofii przyrody. 

Od niedawna jesteśmy w stanie tworzyć sztuczne ciała nie
bieskie i wśród nich takie, których ruch byłby znacznie lepszym 
sprawdzianem teorii grawitacji, niż wszystkie dotychczasowe 
eksperymenty w tej dziedzinie. Klasycznym przykładem takiego 
eksperymentu byłaby rakieta, poruszająca się wokół Słońca po 
silnie wydłużonej orbicie eliptycznej tak, by w perihelium prze
biegała bardzo blisko Słońca z dużą prędkością. Słońce odgrywa 
w tym eksperymencie rolę ciała o masie największej ze wszyst
kich mas dostępnych. Ogólna teoria względności przewiduje, że 
w tym przypadku cała elipsa, po której biegnie rakieta, musi 
wykonywać dość powolny obrót wokól Slońca, znajdującego się 
w jednym z ognisk elipsy. Wyznaczając z obserwacji ruchu ra
kiety po orbicie okres tego obrotu, możemy otrzymany wynik 
zestawić z tym, co przewiduje teoria i orzec, czy przewidywania 
teorii - w granicach oczywiście błędów obserwacyjnych -
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zgadzają się z obserwacją, czy też nie. W tym drugim przypadku 
należałoby teorię zmodyfikować, albo wręcz odrzucić. 

Dotychczas wprawdzie takich rakiet jeszcze nie skonstruo
wano i nie wypuszczono, ale nawet ruch rakiet w bliskim są
siedztwie Ziemi daje pewne informacje co do słuszności lub 
niesłuszności głównych wniosków z ogólnej teorii względności. 

Nie mamy jeszcze żadnych danych rozstrzygających; nie ma 
mowy o obaleniu ogólnej teorii względności, ani o jej ostatecz
nym zwycięstwie. Wszystko to jest jeszcze sprawą przyszłości, 
choć może nie tak bardzo odległej, aby o tym można było nie 
mówić. Tym bardziej, że ogólna teoria względności ma głębo
kie znaczenie filozoficzne i światopoglądowe, stawia bowiem 
"na głowie" fizykę klasyczną i newtonowską teorię grawitacji 
przez to, że pewne istotne w~aściwości, które dotychczas przy
pisywano cialom, przenosi na przestrzeń je otaczającą. Tym 
samym włącza przestrzeń do kategorii pojęć materialnych, gdy 
dawniej była ona jedynie "formą". To samo z czasem, który 
dawniej był formą myślenia fizyka, dziś stał się treścią. 

Czekając zatem na wyniki przyszłych- niedokonanych jesz
cze eksperymentów sądzę, że zrobimy najlepiej, poznając przy
najmniej w głównych zarysach relatywistyczną teorię grawi
tacji, która mimo swego dość podeszłego wieku wcale nie jest 
ani popularna, ani zgodna z tzw. zdrowym sensem wielu ludzi. 
Jakikolwiek los ją czeka, trzeba ją poznać - również i po to, 
aby zrozumieć to nowe, co może przyjść na jej miejsce. 

Einstein ilustrując główną myśl swojej teorii posłużył się 
pewnym doświadczeniem myślowym, w którym opisuje ruch 
swobodnie spadającej windy z pasażerami w jej środku. Dziś 
ów eksperyment myślowy wielokrotnie już wykonano. Mam tu 
na myśli astronautów, odbywających podróż w statku kosmicz
nym. I tu i tam odbywa się ruch bezwładny; wtedy oczywiście, 
gdy pilot wyłącza wszelkie silniki w rakiecie. Opisując stan 
wewnątrz takiego statku nasza prasa używa słowa, którego bez
sens ilustruje wl'a.śnie nieprzydatność klasycznej teorii grawi
tacji. Mówi się, że pilot i wszystko, co się znajduje wewnątrz 
statku, znajduje się w stanie "bezciążenia", aczkolwiek statek 
nasz może się znajdować bardzo blisko powierzchni Ziemi, 
np. w odległości 200-300 km, gdzie siła ciążenia jest mniejsza 
od tej, która działa na powierzchni Ziemi zaledwie o l 0-20%. 
Gdzie się podziewa wtedy owa siła? Dlaczego przestaje działać? 

Należy zatem z tego wnioskować, że w parze ciał statek-Zie
mia, porus:l)(łjących się ~ględem siebie, nie występują siły gra
witacji. Pojawiają się jedytnie wtedy, gdy te ciała są względem 
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siebie nieruchome i się dotykają. A że ten ostatni przypadek 
jest niewątpliwie czymś bardzo szczególnym (spoczynek jest 
przecież szczególnym przypadkiem ruchu) wnioskujemy z tego, 
że sil grawitacji w ogóle w przyrodzie nie ma. Tym bardziej, że 
pojawienie się podobnych sił może wywołać wolna wola pilota. 
Wiemy, że w chwili gdy pilot włączy silnik znajdujący się 
w tylnej ścianie rakiety, natychmiast powstanie coś podobnego 
do siły grawitacji. Wszystkie przedmioty wewnątrz statku 
zaczną "spadać" ku tej ścianie i sam pilot poczuje siłę przyci
skającą go do ściany tylnej. Jeśli jednak wyłączy ten silnik, 
a włączy silnik hamujący bieg rakiety, kierunek owej pseudo
grawitacyjnej "siły" natychmiast się odwróci. Dawny sufit sta
nie się podłogą statku, a podłoga- sufitem. Coś podobnego od
czuwamy, gdy nagle hamuje tramwaj. Lecimy do przodu i tak 
właśnie wszystko wewnątrz statku zacznie spadać ku przodowi. 
Wylączenie silnika wprowadzi natychmiast znowu stan "bez
ciążenia". Nic też dziwnego, że występowanie sił zależnych wy
łącznie od charakteru ruchu laboratorium, nie możemy przypi
sywać masie ciała, w pobliżu którego porusza się nasz statek; 
przecież dowolnie zmieniamy kierunek tej siły wtedy, gdy kie
runek ku Ziemi pozostaje niezmienny. 

Samo usunięcie sił grawitacji z arsenału pojęć fizycznych nie 
załatwia jednak wszystkich spraw. Chociażby dlatego, że Zie
mia obiega Słońce, a Księżyc - Ziemię. 

Wyobraźmy więc sobie fizyka z innego świata, który wędruje 
statkiem pozbawionym wszelkich silników, a więc porusza się 
ruchem bezwładnym. Jak wiemy już, wewnątrz jego statku 
nigdy nie pojawi się nic, co by przypominało choć trochę siłę 
grawitacji. Fizyk ów nic o niej nie wie. Pewnego dnia mija 
gwiazdę o bardzo małej masie i stwierdza, że jego ruch (albo 
ruch gwiazdy względem niego) jest prawie, że idealnie prosto
liniowy. Potem kiedyś będzie mijał Słońce i wtedy stwierdzi, że 
w pobliżu tego ciała ruch jego pojazdu był wyraźnie krzywo
liniowy (podobnie, jak ruch komety w pobliżu Słońca). Odmien
ność ruchu w obu przypadkach przypisze nie sile grawitacji -
której nie zna - lecz odmienności właściwości przestrzeni 
w pobliżu gwiazdy o małej masie i w pobliżu ciała masywnego, 
jakim jest Słońce. 

O właściwości przestrzeni decyduje jej geometria. Przestrzeń 
płaska, a więc taka, o jakiej mówiono w szkotach średnich, 
istnieje tylko w dużym oddaleniu od wszelkich ciał material
nych. W pobliżu zaś dużych mas przestrzeń jest zakrzywiona. 
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Oznacza to, że najkrótszą drogą między dwoma punktami w tej 
przestrzeni nie jest odcinek linii prostej lecz krzywej o takim, 
czy innym kształcie. Jeśli kształt ów jest kołowy, mówimy 
o przestrzeni kulistej. Jeśli odcinkiem elipsy - o przestrzeni 
eliptycznej i tak dalej. 

Wtedy, gdy nie było jeszcze mowy o statkach kosmicznych, 
próbowano sprawdzić teorię względności obserwując bieg pro
mienia świetlnego w pobliżu ciała o dużej masie - w pobliżu 
Słońca. Promień światła szczególnie nadaje się do tego rodzaju 
doświadczeń, bo masa jego jest równa zeru. Statek kosmiczny 
ma masę różną od zera i dlatego sam wywołuje pewne zakrzy
wienie przestrzeni wokół siebie, które współdziałając z zakrzy
wieniem wywołanym przez Słońce komplikuje nieco ruch stat
ku. Tymczasem promień odzwierciedla w sposób doskonały 
właściwości przestrzeni, jako że sam nie wywołuje żadnego za
kłócenia jej geometrii. 

Taki właśnie eksperyment wykonano po raz pierwszy w 1919 
roku, wykorzystując całkowite zaćmienie Słońca, ponieważ 
wtedy tylko można obserwować gwiazdy na niebie tuż przy 
tarczy słonecznej i w ten sposób prześledzić bieg ich promieni. 
Uzyskano wtedy wynik potwierdzający w ogólnych zarysach 
słuszność teorii względności, jednak otrzymane wyniki liczbowe 
nie zgadzały się z teorią w tym stopniu, jakiego można było się 
spodziewać. Tego rodzaju obserwacje powtarzano wielokrotnie, 
odkrywając w nich coraz to nowe źródła błędów - i niewiele 
ponadto. 

Nie byŁy to jedyne testy ogólnej teorii względności, jednak 
inne próby podejmowane przez astronautów nie miały również 
dokładności niezbędnej do potraktowania tych doświadczeń jako 
experimentum crucis. Właśnie od sztucznych ciał niebieskich 
oczekujemy tego, że w sposób nie pozostawiający żadnych wąt
pliwości opowiedzą się bądź po stronie ogólnej teorii względ
ności, bądź po stronie starej, klasycznej teorii grawitacji, sfor
mułowanej przez Newtona, aczkolwiek ta druga ewentualność 
wydaje się niesłychanie mało prawdopodobna. 

Od tego doświadczenia zależy nie tylko los teorii grawitacji, 
lecz także dalsze losy nauki, która niewiele ma wspólnego z fi
zyką; tyle tylko, że bazuje swoje najważniejsze wnioski na 
teorii grawitacji. Mam tu na myśli kosmologię, w której gra
witacja odgrywa rolę podstawową. 

Otóż jak wiemy, istnienie wszechświata jednorodnego i nie
skończonego jest nie· do pogodzenia z klasyczną teorią grawi
tacji. Natomiast nowa teoria grawitacji dopuszcza istnienie 
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wszechświata zarówno skończonego jak i nieskończonego, za
leżnie od tego, jak są rozłożone masy ciał. Jeśli tak, że zakrzy
wienie przestrzeni w pobliżu grup ciał ma wszędzie jednakowy 
przebieg (matematyk powiedziałby "jednakowy znak"), może 
być, że "sumując" wszystkie zakrzywienia otrzymamy prze
strzeń zamkniętą - a więc wszechświat zamknięty. Może też 
być inaczej i znajdziemy się wtedy we wszechświecie nieskoń
czonym. 

Wprawdzie większość współczesnych kosmologów zakłada, iż 
zakrzywienie przestrzeni ma wszędzie jednakowy znak i wobec 
tego nasz wszechświat jest tworem zamkniętym, nie oznacza to 
jednak, iżby twierdzenie to miało jakiekolwiek uzasadnienie 
obserwacyjne. Jest dotychczas hipotezą wymagającą gruntow
nego sprawdzenia. Fotwierdzenie sŁuszności ogólnej teorii 
względności nie da nam wprawdzie pewności, że hipoteza 
świata zamkniętego jest słuszna; da nam jednak pewność tego, 
że takim wszechświat może być, choć nie musi. Ale i to jest 
niezmiernie ważne w obecnym stanie rozważań kosmologicz
nych, w których wszystkie stopnie są zbudowane ·z hipotez. 
Niechże przynajmniej jeden stopień będzie oparty na mocnym 
rundamencie teorii sprawdzonej i ugruntowanej przez doświad
czenie. 

Ktoś mniej wtajemniczony w sprawy nauki mógłby się spy
tać: pocóż to uprawiać naukę złożoną niemalże wyłącznie z sa
mych hipotez? Na to odpowiedź jest dość prosta: Nauka nie 
może czekać i nie chce czekać. Czekanie bowiem nigdy nie 
przynosi korzyści ani nauce, ani ludziom. Czekanie jest czymś 
biernym, gdy nauka jest zawsze czynna. Zdarza się, iż nauka 
się cofa zamiast iść naprzód, nigdy jednak nie stoi w miejscu. 
Hipotezy są jej strażą przednią, nawet wtedy, gdy są błędne. 
Bo i błędne hipotezy robią swoje: pobudzają do nowych do
świadczeń i obserwacji, które same w sobie stanowią już pewną 
wartość nieprzemijającą. Na tych obserwacjach buduje się nowe 
hipotezy, które z kolei pobudzą uczonych do dalszych obser
wacji. 

Od astronauty zamkniętego w kabinie statku kosmicznego 
lecącego tuż przy powierzchni Ziemi przeszliśmy niepostrzeże
nie aż do zagadnień wszechświata. Niechże to będzie jedną 
z ilustracji, jak dalece nauki są ze sobą powiązane i jak uni
wersalną rolę spełnia dziś nauka o przestrzeni, o której przed 
dziesięciu laty w ogóle nie było jeszcze mowy. 
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W poprzednim artykule mówiłem o powstawaniu ciężkich nuklidów 
w wyniku powolnego przyłączania neutronów. Proces ten, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, zachodzić ma w czerwonych olbrzymach. 
Dla nuklidów powstających w tym procesie, charakterystyczny jest prze
bieg zależności iloczynu rozpowszechnienia przez przekrój czynny na 
wychwyt neutronów od liczby masowej tych nuklidów. Wartość tego 
iloczynu winna być stała, co wskazuje na to, że rozpowszechnienie okre
ślonego nuklidu winno być tym większe, im mniejsze jest prawdopo
dobieństwo wychwycenia neutronu przez niego. Gdyby wykreślić od
dzielnie krzywe zależności rozpowszechnienia n (A) i przekroju czyn
nego na wychwyt neutronów cr (A) od liczby masowej A, krzywe te 
wykazywałyby pewne lokalne maksima i minima, wykres jednak ilo
czynu na w zależności od A okaże się dość gładką, monotonicznie ma
lejącą ze wzrostem A krzywą . Krzywą tą przedstawiłem w poprzednim 
numerze Uranii. Ten dość regularny przebieg krzywej nie jest zjawi
skiem przypadkowym. Wystarczy porównać go z podobnym wykresem 
dla nuklidów powstających w innym procesie - w wyniku szybkiego 
wychwytu neutronów. Na rysunku l przedstawiona jest zależność ilo
czynu rozpowszechnienia n (A) przez przekrój czynny na wychwyt neu
tronów cr (A) od liczby masowej A dla nuklidów wytwarzanych w pro
cesie r. Wartości iloczynu crn wykazują duże fluktuacje i trudno tu prze
prowadzić jakąś gładką krzywą, podobnie jak na analogicznym wykresie 
dla nuklidów powstających w procesie s. Brak tutaj korelacji pomiędzy 
przekrojem czynnym a rozpowszechnieniem. 

Nuklidy o dużym nadmiarze neutronów. Rzućmy najpierw 
okiem jeszcze raz na rys. l. Wartości rozpowszechnienia wzięto 
według S u e s s a i U re y a, przekroje czynne - z pomia
rów dokonanych w różnych laboratoriach jądrowych przy ener
gii neutronów pochłanianych równej 25 keV (co odpowiada 
temperaturze ok. 108 stopni). Kółka zaczernione oznaczają te 
nuklidy, które mogą powstać tylko w procesie r, krzyżyki -
te nuklidy, które mogą powstać częściowo w procesie szyb
kiego, a także częściowo w pvocesie powolnego wychwytu neu
tronów. Dla lepszego uzmysłowienia sobie różnicy pomiędzy 
tymi sposobami powstawania nuklidów weźmy trzy izotopy 
samaru Sm. Analiza teoretyczna wykonana przez C l a y t o n a 
i F o w l er a wskazuje na to, że 1sosm powstaje prawie wy
łącznie w procesie s. W wyniku dalszego powolnego przyłą
czania neutronów dojść może jeszcze do wytworzenia 152Sm, 
w żadnym jednak wypadku nie może na tej drodze powstać 
najcięższy z trwałych izotopów samaru: 154Sm. Na przeszkodzie 
temu stoi bowiem dość krótki (w porównaniu z czasem po-
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Rys. l. Zależność iloczynu ncr od liczby masowej A dla nuklidów po
wstających w procesie r. Wartości ncr odłożone w skali logarytmicznej 

(dla cr w milibarnach i przyjmując rozpowszechnienie Si = 106) 

między kolejnymi wychwytami neutronu w procesie s) okres 
półtrwania izotopu samaru 153Sm, który powstaje z 152Sm p;:> 
dołączeniu neutronu. Okres ten wynosi zaledwie 47 godzin, 
zanim więc następny neutron zostanie dołączony, samar prze
kształci się w wyniku przemiany B- w europ. Tak więc 154Sm 
nie może w jakiejkolwiek znaczniejszej, obserwowalnej ilości 
powstać poprzez powolne dołączanie neutronu. W procesie tym 
najcięższy trwały izotop samaru jest nuklidem "osłanianym". 
Może on powstać oczywiście, jeśli w ciągu bardzo krótkiego 
czasu powstanie dużo neutronów, które zostaną tak szybko 
przyłączane kolejno do jąder atomowych, że te ostatnie nie 
ulegną niektórym przynajmniej przemianom beta - o stosun
kowo dużych wartościach okresu półtrwania. Pisałem już o tym 
zresztą dokładnie w marcowym numerze Uranii z b. roku. 
Powróćmy do omawianych w charakterze przykładu izoto

pów samaru. W świetle wypowiedzianych przed chwilą uwag 
jasne jest, że 152Sm może powstać w obu procesach przyłącza
nia neutronów (według Claytona i Fowlera ok. 1/3 ogólnej liczby 
jąder tego izotopu powstałla. w procesie s, reszta - w proce-
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sie r), podczas gdy 154Sm powstaje wyłącznie w procesie r. 
W podobny sposób można przeanalizować powstawanie innych 
nuklidów, przedstawionych na rys. l. 

Zakończenie procesu s i r. Obecnie, gdy już znany jest nam 
w zasadzie mechanizm procesu r, odpowiedzieć możemy na 
dość podchwytliwe pytanie: W jaki sposób powstały pierwia
stki ciężkie leżące poza bizmutem, jeśli wiadomo, że proces 
powolnego przyłączania neutronów kończy się na 209Bi? 

W tym miejscu prZiedstawmy krótko zakończenie procesu s. 
Kolejne dołączanie neutronu, przebiegające na zmianę z prze
m1aną B-, prowadzi do wytworzenia najdalszego możliwego 
w procesie s nuklidu - izotopu polonu 2tOPo. Jądro to ma pół
okres zaniku 138,4 dni i rozpada się wyrzucając cząstkę alfa. 
W wyniku powstaje izotop ołowiu 206Pb, z którego w drodze 
dalszego powolnego pzyłączania neutronów powstać znów może 
21opo i z powrotem 206Pb. W ten sposób dochodzi pod koniec 
procesu s do obiegu zamkniętego*), i nie mogą zostać wytwo
rzone żadne jądra cięższe od bizmutu. 

Dla szybko przebiegającego procesu r krótki czas życia wy
twarzanych po drodze nuklidów nie stanowi żadnej przeszkody. 
Proces przebiega tak szybko, że nuklidy te nie zdążą się rozpaść 
i wychwyt neutronów trwać będzie dopóty,dopóki czas przy
łączania kolejnego neutronu nie stanie się równy okresowi pół
trwania powstałego jądra. Dla jąder najcięższych podstawowym 
procesem, który mógłby doprowadzić do zahamowania przyłą
czania neutronów, jest rozszczepienie tych jąder , bądź to samo
rzutne, bądź też pod wpływem tych neutronów, które znajdują 
się w ośrodku i zostają dołączane do jąder. To rozszczepienie 
może nastąpić w pobliżu liczby masowej A = 260, czy też może 
jeszcze dalej. Wydaje się, że półokres zaniku dla rozszczepienia 
staje się wtedy równy milisekundowym czy nawet mniejszym 
odstępom czasu pomiędzy przyłączaniem kolejnych neutronów. 
Dwa nowe jądra, powstałe w wyniku rozszczepienia jądra cięż
kiego, włączone zostaną znów do procesu r i będzie mógł on 
przebiegać nadal - w obiegu zamkniętym - aż do wyczerpania 
neutronów, które mogłyby być dołączone do jąder. Powstanie 
obieg zamknięty, przedstawiony dla dolnej krzywej schodko
wej na rys. 2. 

*) W rzeczywistości powyższy obieg zamknięty jest nieco bardziej 
skomplikowany, ale istotna myśl przytoczonego dowodu niemożności 
wyjścia poza liczbę masową 209 w procesie s pozostaje bez zmian. Zain
teresowanych odsyłam do zestawienia literatury, które ukaże się wkrótce, 
przy zakończeniu cyklu artykułów. 
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Rys. 2. Schemat ogólny przebiegu procesów s i r 
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Rysunek ten stanowi krótkie podsumowanie naszych wia
domości o procesach przyłączania neutronów. Jako typowe ją
dm-zarodzie, od !których roo:poczyna się proces syntezy pier
wiastków ciężkich, przyjąłem 22Ne (jako typowe jądro lekkie) 
i 56Fe (jako najbardziej rozpowszechnione jądro z grupy że
laza). W płaszczyźnie (Z, A) kolejny wychwyt neutronu, powo
dujący zwiększenie liczby masowej jądra, powoduje jego prze
sunięcie poziome w prawo, podczas gdy przemiana B- spro
wadza się do przesunięcia ku górze. Proces s ulega zakończeniu 
powyżej bizmutu w wyniku przemiany alfa. Proces r, przebie
gający szybko w porównaniu z czasem przemiany beta, powo
duje przesunięcie typu jąder w kierunku nuklidów o dużym 
nadmiarze neutronów. Dołączanie neutronów (przesunięcie 
w prawo) trwa dopóty, dopóki energia wiązania neutronu nie 
spadnie do ok. 2 MeV. Musi wtedy nastąpić przemiana beta 
(przesunięcie ku górze) i dopiero wtedy możliwe stanie się do
łączenie następnego neutronu. Na uwagę zasługuje "schod
kowy" kształt przebiegu wychwytu dla magicznych liczb *) 
neutronów (N = 50, 82, 126). Wiąże się to z trudnością dołą
czania w tych miejscach kolejnego neutronu do zamkniętej 
powłoki. W wyniku tego powstają w tych miejscach maksima 
rozpowszechnienia wytwarzanych w procesie r nuklidów. Na 
rys. 2 przyjąłem umownie, że wywołane przez neutrony roz
szczepienie kończy proces r w pobliżu liczby masowej A~ 260. 
Do obiegu zamkniętego powraca substancja o liczbach maso
wych w pobliżu A~ 108 i A~ 148. 

Obecnie już odpowiedź na postawione na początku pytanie 
nie nastręcza nam trudności. Pierwiastki pozabizmutowe po
wstały w procesie r, a mechanizm ich powstawania został 
przed chwilą przedstawiony. Wszystkie te pierwiastki są nie
trwałe, nie należy się więc dziwić, że w skorupi·e zi·emskiej 
przetrwały w poważniejsz)llch ilościach do dziś tylko ni które 
z nich. CharaMerystyczne dla nich jest to, re nawet w przy
padku trwałości względem prremiany beta nie są one trwale 
beZJWZględnie: podlegają !bądź to prz·emianie alfa, bądź też sa
morzutnemu rozSIZczepieniu. Tworzą one wy tępujące w przyro
dzie n<1.turalne szeregi promieniotwórcze, pochodzące od najdłu
żej żyją•cych nuklidów, !IDtóre do dziś jeszcze prze•trwaly w sko
mpie ziemstki>ej: 

2~au (ma okres półtrwania 4,5 · 109 lat, podlega przemianie 
alfa, daje początek znanej rodzinie promieniotwórczej urano
wo-radowej); 

*) O liczbach magicznych patrz nr 11 Uranii z ub. roku (str. 291). 
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235U (o półokresie trwania 7,1 • 108 lat, też alfa-promienio
twórczy); 

232Th (o półokresie trwania 1,4 • 1010 lat, alfa-promieniotwór
czy). 

Kiedy odbył się proces r? N a zakończenie tego krótkiego 
artykułu pragnę wskazać na pewną ciekawą konsekwencję 
tego, że dziś jeszcze w materii ziemskiej spotykamy nietrwałe 
izotopy, wytwor2ione w !Procesie r. Z rozpowszechnienia 
tych pierwiastków można ocenić odstęp czasu, który upłynął 
od wystąpienia procesu r (na razie o procesie tym wiemy tylko 
tyle, że wystąpił kiedyś nagle, na pewnej fazie rozwoju ma
terii gwiezdnej). W następnym artykule zwrócę uwagę na to, 
że proces ten mógł np. mieć miejsce podczas wybuchu gwiazdy 
supernowej. Gdyby przyjąć, że wszystkie izotopy uranu po
wstały w jednorazowym procesie r, wtedy znając ich okresy 
półtrwania oraz dzisiejsze rozpowszechnienie moglibyśmy po
wiedzieć, że proces ten miał miejsce ok. 6,6 • 109 lat temu. Nie 
mam wcale zamiaru sugerować, jakoby to właśnie była data 
wybuchu gwiazdy supernowej, w której wytworzone zostały 
pierwiastki, występujące w naszym układzie słonecznym. Jest 
to w każdym razie minimalna wartość wieku izotopów uranu, 
większa od wieku układu słonecznego, szacowanego na 4,5 • 109 
lat. Gdyby z kolei przyjąć, że uran powstawał w procesie r 
w sposób bardziej długotrwały, np. w kolejnych wybuchach 
gwiazd supernowych, przy czym produkty ich wybuchów ule
gałyby jednostajnemu wymieszaniu, wtedy produkcja uranu 
winna była się rozpocząć około 1010 lat temu. Niezależnie od 
tego, jak naprawdę było, pewne jest, że procesy jądrowe 
w gwiazdach zawartych w naszej galaktyce przebiegały już na 
długo przed powstaniem układu słonecznego. Układ nasz nie 
stanowi niczego wyróżnionego- ani w przestrzeni, ani w cza
sie. 

ERRATA 
Do numeru kwietniowego "Uranii" zakradło się kilka błędów. I tak na końcu 

strony 111 w wyniku przestawienia ostatnich wierszy część akrelllenta pierwszego 
okresu ekspansji matertt wg hipotezy księdza Lemaitre'a znalazla stę blędnte 
w notce do powyższego artykulu K. Ztolkowsktego. Natomiast na stronie 108, 
wiersz 12 (także artykułu K. Zlołkowsklego) zamiast "bodaj" winno być "bada
nej". Za powyższe błędy przepraszamy naszych Czytelników. 

Przy okazji wyjaśniamy, że informacja w "Kalendarzyku astronomicznym", 
dotycząca dnia l kwietnia była tylko... żartem primaaprilisowym. Do całkowitego 
zaćmienia Słońca przez tarczę Księżyca w pełni oczywiście w poludnie tego dnia 
nie doszło, ani tymbardziej Księżyc nie obróci! się... w wyniku roztrzaskania się 
na jego powierzchni Rangera 7 i 8. Sądzimy jednak, że nasi Czytelnicy na ów 
żart l-kwietniowy nie dali się nabrać z tej choćby prostej przyczyny, że o jeszcze 
lepszy żart primaaprilisowy postarała się ... drukarnia, wydająca "Uranię", opóź
niając jej druk tak, iż do rąk Czytelników i Prenumeratorów dostała się ona już 
grubo po l kwietnia! Dodajmy, że informacja w "Kalendarzyku" była jedyną 
Informacją primaaprilisową. 

REDAKCJA 
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KONRAD RUDNICKI - War s z a w a 

O ASTROLOGII - INACZEJ NIŻ ZAZWYCZAJ 

wdziewiętnastym stuleciu wśród ludzi wykształconych 
istniało przekonanie, że niemal wszelkie poglądy można 

podzielić w zasadzie na dwie kategorie: na poglądy uzasad
nione naukowo, wynikające z badań prowadzonych w zakresie 
nauki oficjalnej i na przesądy lub wierzenia ludowe. Do nich 
zaliczano m. in. ludowe praktyki lecznicze, tradycjonalne me
tody przewidywai1 pogody z zachowywania się roślin lub zwie
rząt, a był czas, gdy do przesądów zaliczano nawet wiarę w spa
danie na Ziemię meteorytów. Oczywiście w tej kategorii mie
ściła się również astrologia. 

W miarę upływu czasu okazało się, że wiele z tego, co nazy
wano przesądami, wypadło uznać za słuszne i prawdziwe. 
Nauka oficjalna stała się skromniejsza i uznała, że z tradycji 
ludowych wiele się można nauczyć. Dzisiejsza medycyna prze
stała się odżegnywać od praktyk ludowych - jak ziołolecznic
two, nakłówanie szpilkami itp., przeciwnie, studiując je z za
interesowaniem, usiluje wyłuskać z nich rzeczy słuszne i po
żyteczne. Lekarze nie obawiają się wprowadzić do lecznictwa 
sugestii, a nawet hipnozy, mimo że to tak bardzo przypomina 
ludowe "zamawianie". Podobnie dzieje się w innych dziedzi
nach wiedzy ludowej i tradycyjnej , uznawanych jeszcze sto
sunkowo niedawno za domenę obskurantyzmu. Odmienny los 
przypadł tylko astrologii, o której stale jeszcze w sferach nauki 
oficjalnej mówi się jako o pseudonauce, zespole zabobonów itp. 
Może warto będzie się więc zastanowić, skąd się wzięła ta szcze
gólna niechęć oficjalnej nauki do astrologii i czy jest ona 
słuszna. 

Należa~oby zacząć rozważania od tego, że wyraz "astrolo
gia" oznacza właściwie dwie różne rzeczy. Z jednej strony ozna
cza on dziedzinę nauki (czy też pseudonauki -tymczasem nie 
rozstrzygajmy tego), usiłującą badać wpływ ciał niebieskich 
na życie ziemskie, z drugiej strony - wróżbiarstwo na pod
stawie ruchów ciał niebieskich. Te dwie rzeczy mogą być ze 
sobą powiązane, w żadnym jednak wypadku nie są tym sa
mym. W klasycznych czasach astrologii (mam na myśli pra
dawne czasy egipsko-chaldejskie) miała ona być przede wszyst
kim wiedzą służącą do zrozumienia zjawisk życia na Ziemi, 
a dopiero wtórnym jej odbiciem było praktyczne zastosowanie, 
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zbliżone do dzisiejszego wróżbiarstwa. W miarę upływu czasu 
wróżbiarstwo dominowało w astrologii coraz bardziej. Dziś 
w potocznym pojęciu astrolog - to wróżbiarz. 

W zakresie pierwszego aspektu astrologii, naukowego po
szukiwania wpływu ciał niebieskich na Ziemię, nie jest niczym 
dziwnym, że w wieku dziewiętnastym, gdy wszechświat wy
obrażano sobie jako zespól ciał przypadkowo rozmieszczonych, 
ciał izolowanych ogromnymi obszarami pustej przestrzeni, ciał 
oddziałujących na siebie tylko poprzez siły grawitacji i przez 
promienie świetlne, jakieś bardziej subtelne wpływy ciał nie
bieskich musiały się wydawać niedorzecznością. Prawa mecha
niki powodowały obrót Ziemi wokół osi i jej ruch wokół Słońca. 
Wywoływało to okresowe zmiany w padaniu promieni sło
necznych na Ziemię - pory dnia i roku. Bliski Księżyc i ma
sywne Słońce wywoływały jeszcze przypływy i odpływy. Po
nadto Ziemia była światem izolowanym. 

Wraz z rozwojem astrofizyki ten pogląd uległ zmianie. Za
częto brać pod uwagę materię międzyplanetarną, międzygwiaz
dową i międzygalaktyczną, promienie korpuskularne Słońca 
i gwiazd, skomplikowane pola elektromagnetyczne wewnątrz 
układu planetarnego i na zewnątrz niego. Wszechświat w oczach 
współczesnego astronoma - to wielki, skomplikowany i regu
larny organizm, składający się z oddziałujących na siebie ciał 
niebieskich i pól fizycznych. Wyodrębnienie jednej planety, 
jednego układu planetarnego czy jednej gromady galaktyk 
jest w dzisiejszej astronomii traktowane jako niezbędna cza
sem idealizacja, ale nigdy jako opis stanu faktycznego. 

Nic też dziwnego, że pojawiły się liczne próby badania 
związków pomiędzy zjawiskami niebieskimi i ziemskimi. Jeśli 
przyjrzeć się literaturze naukowej z różmych dziedzin wiedzy 
ostatnich dziesięcioleci, można w niej znaleźć takie np. za
gadnienia jak wpływ aktywności słonecznej na rozwój roślin, 
na pogodę, na przebieg pewnych chorób, nawet na napięcia 
społeczne i polityczne; wpływ faz Księżyca na stany psychiczne 
(w szczególności pewne nienormalne stany psychiczne cho
rych), na pewne funkcje fizjologiczne człowieka; zależność roz
woju roślin od konfiguracji planet; zależność trzęsień Ziemi 
od położenia Urana itp. Wymienilem tutaj zarówno te typy 
związków, których istnienie zostało już przez oficjalną naukę 
w dostatecznej mierze potwierdzone, jak i inne, których istnie
nie jest tymczasem tylko przypuszcz niem - nie uwzględni
łem natomiast najrozmaitszych zagadnień rozpatrywanych 
przez ludzi spoza kręgów nauki oficjalnej. Takich zagadnień 
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byłoby oczywiście znaczniej więcej. Jak widzimy, współczesna 
nauka nie boi się bynajmniej szukać związków między zjawi
skami ziemskimi i niebieskimi, i to związków nieraz bardzo sub
telnych, dotyczących np. zdrowia i samopoczucia człowieka. 
Niewątpliwie wiele jeszcze takich związków zostanie wykry
tych w przyszłości, a już dziś zasadnicw, tezę astrologii, że zja
wiska niebieskie wpływają w bardzo skomplikowany sposób 
na życie na Ziemi, można uważać za potwierdzoną. Czy 
i w szczegółach dawna astrologia zostanie potwierdzona przez 
naukę współczesną, czy i pewne jej szczegółowe stwierdzenia 
zostaną zrehabilitowane tak, jak zrehabilitowano pewne prak
tyki znachorskie - przedwcześnie byłoby dziś sądzić. 

Aby teraz znaleźć właściwy stosunek do astrologicznego 
wróżbiarstwa, trzeba chyba zastanowić się nad ogólnym proble~ 
mem wróżenia, problemem przepowiadania przyszłości. W dzie
dzinie makroskopowych zjawisk fizycznych istnieją ścisłe 
prawa przyczynowo-skutkowe. Każda przyczyna wywołuje 
określony skutek, a każde zjawisko posiada jakąś przyczynę 
w dziedzinie innych zjawisk podobnej natury fizycznej. Jeżeli 
zwrócimy się ku zjawiskom świata roślinnego, to już przyczyny 
bywają bardziej wewnętrzne, ukryte przed okiem obserwatora. 
Zachodzi zasadnicza różnica między działaniem przyczyny wy
wołującej rozbłyśnięcie żarówki elektrycznej, a przyczyny po
wodującej rozwinięcie się kwiatu róży. Ale i w świecie roślin 
istnieją ścisłe prawa przyczynowo-skutkowe. Podobnie jest 
i w świecie zwierząt, choć tutaj dla ujęcia przyczyn i skutków 
musimy już rozważać zagadnienie psychiki zwierząt, problem 
przyjemności i bólu, problem odruchów bezwarunkowych 
i warunkowych (m. in. zagadnienie przebytej tresury). W ży
ciu człowieka oprócz ws2jelkich innych przyczyn działa przy
czyna wewnętrzna, którą niektórzy nazywają tradycyjnie wolną 
wolą. W tych samych warunkach kilku ludzi, a nawet ten sam 
człowiek może postąpić rozmaicie. Człowiek jest jedyną znaną 
nauce istotą, która potrafi postąpić nie tylko wbrew przyczy
nom zewnętrznym, nie tylko wbrew wŁasnym popędom i skłon
noś.ciom wrodzonym, ale również wbrew nabytym przyzwycza
jeniom, wbrew "tresurze". Człowiek jest jedyną istotą, dla 
której przyczyną działania może być przekonanie o jego słu
szności. Jesteśmy dumni z tej cechy, uważamy ją za cechę 
prawdziwego człowieczeństwa, choć różni ludzie posiadają ją 
w różnym stopniu. 
Wyobraźmy sobie teraz kogoś, kogo moglibyśmy nazwać 

"wróżbitą doskonałym", kto potrafiłby z dowolną dokładnością 
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znać wszystkie przyczyny zewnętrzne w jakimś wystarczająco 
dużym obszarze wszechświata. Taki człowiek umiałby prze
powiedzieć dokladnie przyszły przebieg zjawisk makrofizycz
nych. Jeśli zna prawa rozwoju roślin, mógłby przepowiadać 
fakty dotyczące ich królestwa. Znając psychikę zwierząt i ich 
odruchy, ich tresurę, mógłby postawić trafną prognozę ich 
przyszłego zachowania. Natomiast w stosunku do człowieka 
mógłby najwyżej powiedzieć : warunki będą takie, że człowiek 
będzie miał okazję, szansę postąpić tak, a tak. Jak jednak po
stąpi naprawdę, jak przyjmie los przychodzący na niego, o tym 
zadecyduje on sam. Im wyższy rozwój moralny człowieka, 
tym trudniej przewidzieć jego postępki. 

Gdyby taki "wróżbita idealny", jakiego opisaliśmy tutaj, 
powiedział swoje prognozy człowiekowi, który osiągnął dużą 
wolność, w silnym stopniu uniezależnił się od własnych popę
dów i nawyków, słowem cz~owiekowi, którego skłonnibyśmy 
nazwać wysoce moralnym; taki człowiek przyjąłby tę pro
gnozę jako problem do rozwiązania. Przeciwnie człowiek uza
leżniony od popędów, człowiek mało różniący się w postępo
waniu od zwierząt, przyjąłby tę prognozę jako "wyrok losu". 
W szczególności, jeśli byłaby to prognoza smutna, zmobilizo
wałaby człowieka wysoce moralnego, obezwładniłaby prymi
tywnego. W stosunku do pierwszego mogłaby zresztą okazać 
się niesłuszna w tym sensie, że własną wolą człowiek taki 
umiałby zmienić wynik wydarzeń; w stosunku do drugiego, 
zwłaszcza gdy opanowała go rezygnacja, prognoza spełniłaby 
się dokładnie. 

To co napisałem nie jest czymś nierealnym. Przed takimi 
problemami staje nieraz lekarz, który mimo, że nie jest "wróż
bitą doskonałym", czasem może przepowiedzieć zbliżającą się 
szybko śmierć pacjenta. Jeśli lekarz ma do czynienia z pacjen
tem silnym wewnętrznie, wysoce wartościowym moralnie, jego 
obowiązkiem jest powiedzieć to pacjentowi, umożliwić mu wy
kończenie rozpoczętych, wartościowych prac, rozrządzenie 
sprawami, zmobilizowanie się do właściwego wykorzystania 
ostatnich miesięcy, czy tygodni życia. Gdy jednak pacjent jest 
człowiekiem prymitywnym, słabym lub osłabionym moralnie 
przez chorobę, wtedy lekarz nie odważy się mówić pacjentowi. 
o śmierci. I warto zauważyć, że pierwsza sytuacja jest raczej 
wyjątkiem, druga - regułą. Lekarza, który wszystkim pa
cjentom mówUby zawsze prawdę uznalibyśmy za niemoral
nego. 
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Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przewidywaniem zja
wisk astronomicznych, prognozą pogody, a nawet prognozą 
zjawislk społecznych c:zy polity~nych, a prognozą losu poje
dynczego człowieka. Nie w tym więc leży problem, czy w prak
tykach astrologów-wróżbitów zawiera się jakieś jądro prawdy, 
czy też wszystko jest zwykłą szarlatanerią. Mimo, że wiedza 
o przyszłości konkretnego człowieka (zwłaszcza nas samych) 
korci nas, jej możliwość jest podniecająca, wszyscy czujemy, 
że we wróżbiarstwie jest coś niemoralnego. I to właśnie jest 
przyczyną, że na przestrzeni wieków, od prawa mojżeszo
wego począwszy, a na współczesnych poglądach społecznych 
skończywszy - lepsza część ludzkości pogardzała wróżbitami, 
lub wprost wykluczała ich ze społeczeństw, traktując ich jako 
jednostki demoralizujące, osłabiające społeczeństwo. 

Warto może przypomnieć, że starożytni astrologowie nie 
opowiadali, nie sprzedawali swoich przewidywań każdemu, 
zachowywali je dla siebie, a prognozy dotyczące jednostek 
wyjawiali tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko ludziom 
o wysokim rozwoju moralnym. Inne postępowanie uważali za 
niegodne mędrców*). Dziś - przynajmniej w pojęciu po
tocznym - astrolog to wróżbita sprzedający każdemu, kto za
pllaci, prognozę jego życia. Nic dziwnego, że nawet ci uczeni, 
którzy badają subtelne wpływy konfiguracji ciał niebieskich 
na psychikę człowieka, a więc w rzeczywistości uprawiają 
najoczywistszą astrologię, obrażają się gdybyśmy ich nazwali 
astrologami. Wolą nazywać się psychologami, psychiatrami, 
czy nawet kosmobiologami (bo i taką nazwę wymyślono!). 

Tak więc nie należy śmiać się z nau\klowej tezy astrologii, 
że zjawiska niebieskie w różnorodny, skomplikowany i sub
telny sposób oddziałują na życie na Ziemi. Ta teza wydaje 
się najzupełniej potwierdzona przez współczesną wiedzę. Dziś 
istnienie związków przyczynowych pomiędzy Ziemią i całym 
wszechświatem należy do tez zarówno nauk przyrodniczych, 
jak i filozofii. N atomiast co do wróżbiarstwa uprawianego pod 
firmą astrologii, to niezależnie od tego, czy uznamy je za 
szarlatanerię, czy chcielibyśmy się w nim dopatrywać ja
kichś realnych podstaw, należy je uznać za szkodliwe spo
łecznie i przeciwne humanistycznym dążeniom prawdziwej 

*) żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień wyjaśniam, że nie po
ruszam tu w ogóle zagadnienia, czy starożytni astrologowie umieli na
prawdę przepowiadać przyszłości; omawiam tylko ich postawę moralną. 
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nauki, przeciwne dążeniu do prowadzenia człowieka na coraz 
wyższe stopnie rozwoju moralnego, do wzbudzania w nim 
coraz większej wewnętrznej wolności. 

KRONIKA 

Odkrycie emisji podczerwonej wokół kilku gwiazd 

Jeden z ostatnich Cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej, 
których centrala przeniesiona została ostatnio z Kopenhagi do Smith
sonian Observatory w USA, donosi o dokonaniu ciekaweg<;> odkrycia. 
W obserwatorium Green Bank przeprowadzane były za pomocą 70 cm 
teleskopu i fotometru Law-Johnsona, pomiary jasności ok. 50 gwiazd 
w tzw. systemie N, którego efektywna długość fali dla gwiazd odpowiada 
9.2 mikrona (od 7.5 do 14 mikronów). We wrześniu 1964 r. zauważono, że 
u Ori (Betelgeuze) otoczona jest niewielkim polem emitującym w poda
nych długościach fali, przy czym emisja zmieniała się co do rozmiarów, 
natężenia i kształtu z nocy na noc. Dalsze obserwacje za pomocą dwu
metrowego teleskopu McDonald potwierdziły to odkrycie i pozwoliły 
wykryć to niezwykle zjawisko wokół u Tau i ~L Cep. żadna inna jasna 
gwiazda ani planeta n ie wykazały występowania podobnego efektu. Rów
nież obserwacje za pomocą filtrów przepuszczających zakres długości 
fal od 11.4 do 13 mikronów nie wykazały istnienia obszarów emisyjnych. 

W chwilach maksymalnego obserwowanego natężenia emisja obsza
rów przewyższala własną emisję u Ori i a Tau w podanych długościach 
fal. Rozmiary tych nieregularnych obszarów emisyjnych były rzędu 
30 sekund kątowych dla o. Ori i 10 sekund dla o. Tau. 

Rozmiary kątowe i prędkość z jaką zachodziły zmiany rozmiarów 
każe odrzucić hipotezę wypływu materii z gwiazdy, a obszar widma zmu
sza do odrzucenia termicznego pobudzenia. Autor odkrycia F. J. Low 
przypuszcza, że świecenie może dawać ,rozległa otoczka gwiazdy pobu
dzana przez czynnik, którego prędkość propagacji jest bliska prędkości 
światła. Być może czynnikiem tym są wysokoenergetyczne cząstki, nie 
znamy jednak m echanizmu dającego promieniowanie w zakresie 7.5-
11 mikr onów. 

Sławomir Ruciński - Warszawa 

Rakietowe obserwacje mgławicy Krab 

W gwiazdozbiorze Byka znajduje się znana mgławica Krab (M l = 
= NGC 1952). Jest to olbrzymia masa świecącego gazu, który rozpręża się 
z szybkością 1100 km na sekundę. Mgławica Krab jest produktem 
gwiazdy Supernowej, której wybuch obserwowali astronomowie chińscy 
w dniu 4 lipca 1054 r. 1). 

Przeprowadzone badania przy pomocy rakiety 2) wykazały, że mgła
wica Krab emituje ogromne ilości promieni X. W 1964 r. dr F r i e d 
m a n wysunął hipotezę (referat na ten temat wygloszony został pod
czas obrad COSPAR we Florencji), iż źródłem tego promieniowania może 
być gwiazda neutronowa, która znajduje się wewnątrz mgławicy. Gwiazda 
taka, czyli bardzo zagęszczone jądro gwiazdy, byłaby pozostałością po 

1) por. Urania, nr 4, str. 117, r. 1965. 
2 ) w r. 1963 przez Naval Research Observatory (przyp. red. ). 
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wybuchu Supernowej z 1054 r. Dr H o n g J i S z u z Waszyngtonu 
i dr M o r t o n z Princetonu obliczyli, że średnica takiej gwiazdy winna 
wynosić około 16 km, a temperatura jej powierzchni około 10 000 000°. 
Jądro natomiast, które niemal wyłącznie utworzone byłoby z neutronów, 
miałoby temperaturę aż 6 miliardów stopni. Gwiazda tego typu byłaby 
potężnym źródłem promieni X. 

Aby sprawdzić, w jakim stopniu hipoteza ta odpowiada rzeczywi
stości, postanowiono wykorzystać zakrycie mgławicy Krab przez Księżyc. 
Zakrycie tej mgławicy przez tarczę Księżyca trwa 12 minut, a zdarza 
się to raz na 9 lat. Ostatnio zjawisko to nastąpiło 7 lipca 1964 r. Wkrótce 
po jego rozpoczęciu została wystrzelona z bazy White Sands w Nowym 
Meksyku rakieta "Aerobee". Wzniosła się ona ponad Ziemię na wy
sokość 100 km, a przyrządy umieszczone na jej pokładzie w ciągu 5 minut 
rejestrowały natężenie promieniowania X wysyłanego przez mgławicę 
Krab. Autorzy eksperymentu zakładali, że o ile źródłem promieni X 
jest gwiazda neutronowa, to w czasie jej zakrycia nastąpi nagły spadek 
tego promieniowania. 

Okazało się jednak, że natężenie promieniowania X malało stopniowo, 
niezgodnie z hipotezą. Pomiary wykazały ponadto, że obszar emitujący 
promienie X jest wprawdzie mniejszy niż cała widoczna mgławica, ale 
jego średnica wynosi aż l rok świetlny (średnicę mgławicy ocenia się 
na 17 lat świetlnych). Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że w środku 
mgławicy "Krab'' znajduje się rozdęta niezwykle "gwiazda", której 
średnica jest 800 razy większa niż średnica orbity Plutona. Powstanie 
tej rozdętej gwiazdy tłumaczy się tym, że podczas wybuchu Supernowej 
odrzucone zostały nie tylko zewnętrzne warstwy gwiazdy, z której po
wstała widoczna mgławica, ale że eksplodowało samo jej jądro. Jądro 
to, o masie zbliżonej do masy Słońca, zapełnia dziś wewnętrzną część 
mgławicy. Odpowiednią zaś temperaturę temu gazowemu obłokowi do
starczać mogą produkty radioaktywne, które powstały w czasie wybu
chu Supernowej. 
(Według Rise hvezd, 1965, nr 2) 

St. R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza 

Mizar i Allmr układem siedmiokrotnym 

Wszystkim miłośnikom astronomii znana jest charakterystyczna para 
gwiazd: Mizar i Alkor. Znajdują się one na złamaniu "dyszla" Wielkiego 
Wozu, w odległości 12' jedna od drugiej. 

Już przez małą lunetę widać Mizara jako układ podwójny, którego 
jaśniejszy składnik - zwany Mizar A - jest odległy od słabszego Mi
zara B o 14". 

Prowadzone przez E. B. F r o s t a od roku 1908 obserwacje spektro
skopowe wykazały istnienie jeszcze jednego składnika przy Mizarze B. 
W roku 1961 H. A. A b t podał okres zmienności widma jako l rok, 
wkrótce jednak F. G u t m a n n poprawił tę wartość na 0,5 roku. Z dru
giej strony, w wyniku pomiarów paralaksy Mizara B, dokonanych przez 
N. E. W a g m a n n a, otrzymano oscylację współrzędnych o okresie 
3,7 roku. Przyczyną tych oscylacji jest prawdopodobnie wpływ trzeciego 
niewidocznego składnika układu Mizara B. 

Z prac B e r d s l e y'a wynika, że układ Mizara B stanowi para 
gwiazd o okresie obiegu 182d,33 z trzecim składnikiem, obiegającym tę 
parę (a właściwie wspólny środek masy układu) w ciągu 1350 dni. Wy
niki te są zgodne z wynikami prac Gutmanna i Wagmanna. 
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Jak wiadomo, Mizar A jest gwiazdą spektroskopowo podwójną 
o okresie 21d. Także Alkor jest gwiazdą spektroskopowo podwójną. Tak 
więc znana para Mizar-Alkor jest w rzeczywistości składem nie podwój
nym, lecz wielokrotnym, składającym się z siedmiu składników. 

(Wg Sky and Telescope, t. XXVIII, nr 3) 
Piotr Flin- Kraków 

Natura zorzy polarnej 

Dzięki badaniom pasów radiacyjnych wokół Ziemi i zorzy pola rnej 
za pomocą sztucznych satelitów udało się stwierdzić, że zorza polarna 
wywołana jest przez strumienie cząstek naLdowanych, wyrzucanych 
z pasów radiacyjnych. Odkrywca tych pasów, V a n A 11 e n, oświadczył, 
że otrzymane za pomocą sztucznego satelity informacje wskazują na bez
pośredni związek pomiędzy elektronami, wyrzucanymi przez te pasy, 
a zorzą polarną. Dotychczas jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób elektrony 
pochodzące od Słońca mogą nabierać aż tak olbrzymich energii. W zja
wiskach świecenia polarnego udział protonów jest całkiem znikomy. 

W ostatnim czasie zdobyto wiadomości o tym, że zewnętrzny pas pro
mieniowania nad oświetloną częścią Ziemi wznosi się do wysokości 
80 000 km, z drugiej zaś strony sięga do 200 000 km. 

Dzięki satelitom, które znalazły się na orbicie biegunowej, stwier
dzono, iż zorze polarne polegają na świeceniu warstw atmosfery o gru
bości wielu setek kilometrów. Większej części zorzy nie dostrzegamy 
z Ziemi. Z tym zjawiskiem polarnym jest więc podobnie jak z powsta
jącymi w tych okolicach górami lodowymi. 

(Wg Science News Letters, t. 85, nr 8, 1964) 
B. Kuchowicz 

Rekonstrukcja dziejów układu Ziemia-Księżyc 

Z artykułu dra J. P ok r z y w n i ck i e g o pt. Hipoteza pochwycenia 
Księżyca przez Ziemię (Urania, 1964, nr 6, str. 166-170\ d~;wiadujemy 
się, że podstawą hipotezy H. A l f v e n a jest praca H . G e r s t e n k o r
n a. Warto więc bliżej zapoznać się z matematy-::znymi rozważaniami 
Gerstenkorna, które opublikował w rozprawie r:t -:_jber Gezeitenreibung 
beim Zwei Korperproblem (Zeitschrift fiir Astroz: r-,ysik, 1955, 36). 

Z kosmologicznego punktu widzenia rozważaLa Gerstenkorna są bar
dzo interesujące, aczkolwiek ze '>rozun, :'llych względów w obliczeniach 
swych dopuścił się pewnych uproszczeń. Za podstawę do tych rozważań 
przyjął on, że pierwotnie Księżyc był samodzielną planetą i dopiero około 
2670 milionów lat temu został pochwycony przez Ziemię. W załączonej 
poniżej tabeli podane są wyniki obliczeń Gerstenkorna, które odtwarzają 
dzieje układu Ziemia-Księżyc. 

Widzimy, że pr: czątkowo orbita Księżyca miała bardzo duży mimo
śród i duże nachylenie do równika ziemskiego. Jednak w okresie około 
170 miliardów lat orbita Księżyca stała się niemal kołowa, a jednocześnie 
z tym zmniejszyło się odpowiednio jej nachylenie. Również odległość 
Księżyca od Ziemi w tym czasie dość znacznie zmalała. Około 2500 milio
nów lat temu zbliżył się on do naszej planety na bardzo niebezpieczną 
odległość. Odległość Księżyca od Ziemi wynosiła wówczas tylko 2,89 pro
mieni równikowych Ziemi, a więc znajdowal się blisko granicy Roche'a. 
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Później jednak Księżyc zaczął szybko oddalać się od Ziemi, lecz nachy
lenie jego orbity w dalszym ciągu się zmniejszało i minimum osiągnięte 
zostało około 2496 milionów lat temu. Od tego czasu odległość Księżyca 
od Ziemi oraz nachylenie jego orbity względem równika ziemskiego nie
ustannie wzrastają. Widzimy również, że początkowo Ziemia bardzo 
szybko obracała się dokola swej osi i jej doba wynosiła wtedy tylko 2h,62 . 
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2 670 000 000 1,17. 108 2h,62 148°,6 26,1 1,00 00 

2 553 000 000 5,33 . 107 2 ,76 145 ,7 25,6 0,66 37d,2 
2 500 320 000 3,1 · 104 3 ,29 132 ,1 17,1 0,08 4 ,61 
2 500 010 000 9,83 . 103 3 ,69 118 ,7 10,0 0,02 l ,86 
2 500 000170 144 4 ,20 92 ,3 4,80 o 14h,7 
2 500 000 026 26 4 ,55 68 ,l 3,34 o 8 ,5 
2 500 000 000 5 4 ,79 45 ,7 2,89 o 6 ,86 
2 499 999 995 8 4 ,86 40 ,4 2,92 o 6 ,99 
2 499 999 987 17 4 ,96 33 ,B 3,20 o 8 ,00 
2 499 999 970 170 5 ,12 28 ,8 3,00 o 10 ,8 
2 499 999 800 1,7 • JOB 5 ,39 24 ,8 5,34 o 17 ,2 
2 499 998100 2,71 • 104 5 ,80 21 ,9 7,87 o Jd,2 
2 499 971000 3,91 . 102 6 ,50 20 ,l 12,2 o 2 ,46 
2 499 580 000 3,88 . 106 7 ,49 19 ,O 18,1 o 4 ,47 
2 495 700 000 3,07 . 107 8 ,85 18 ,4 25,5 o 7 ,45 
2 465 000 000 1,85 • l 08 11 ,O 18 ,8 34,8 o 11 ,9 
2 280 000 000 6,9 • 108 14 ,2 19 ,9 44,7 o 17 ,3 
l 590 000 000 1,59 . 109 18 ,6 21 ,5 53,2 o 22 ,7 

Stan dzisiejszy 23 ,9 23 ,8 l 60,3 o 27 ,3 

Z tabeli tej można wyciągnąć jeszcze wiele innych ciekawych wnio
sków, trudno jednak powiedzieć, czy i w jakim stopniu odpowiadają one 
rzeczywistości. 

St. R. Brzostkiewicz 

Francuskie obserwacje sztucznych satelitów 

W latach 1957-1963 trzy główne francuskie stacje obserwacyjne 
sztucznych satelitów w Besan~on, Bordeaux i Meudon wykonały ogółem 
70 000 wyznaczeń pozycji 78 sztucznych satelitów w oparciu o 2500 ich 
przelotów przez pola widzenia urządzeń obserwacyjnych. Wizualne obser
wacje wykonywano teodolitem Astro I, którego obiektyw ma średnicę 
7 cm, a pole widzenia 7°. Dokładność tych obserwacji wynosi 0.'5. Ob-

1) Za jednostkę przyjęto promień równikowy Ziemi. 
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serwacje opracowywane są w Meudon przy pomocy maszyny matema
tycznej. W r. 1964 w Meudon ustawiona została fotograficzna kamera 
obserwacyjna Garchy. 

A. Marks 

Meksykańskie obserwacje sztucznych satelitów 

W Meksyku obserwacje sztucznych satelitów wykonywane są w pierw
szym rzędzie na stacji w Pueblo. Stacja ta należy do sieci obserwacyjnej 
Stanów Zjednoczonych, pracującej według programu Moonwach. W la
tach 1957-1962 wykonano na tej stacji 848 obserwacji 22 obiektów, 
z czego połowa obserwacji dotyczy satelity Echo I. 

A . Marks 

Zjazd węgierskich miłośników astronomii 

W dniach 13 i 14 sierpnia 1964 r. odbył się w Miskolcu drugi zjazd 
węgierskich miłośników astronomii, w którym wzięło udział blisko 200 
miłośników oraz zaproszeni goście z zagranicy. Na zjeździe obok spraw 
organizacyjnych omówiono także problem popularyzacji astronomii, pod
kreślając jej duże znaczenie w kształtowaniu naukowego światopoglądu. 
Mówiono również o możliwości współpracy z placówkami naukowymi, 
która polegałaby na dokonywaniu przez miłośników dostępnych obser
wacji astronomicznych. 

Węgierscy miłośnicy astronomii działają w ramach Tudomanyos Isme
retterjeszto Tarsulat (Towarzystwo Popularnonaukowe, odpowiednik na
szego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej). Część ludowych obserwatoriów 
i kółek astronomicznych finansowana jest przez to Towarzystwo, część 
zaś działa przy zakładowych klubach oświaty. Ruch miłośników w Wę
gierskiej Republice Ludowej dopiero się rozwija, jednak osiągnięto już 
piękne rezultaty. W niektórych większych miastach (Budapeszt, Miskolc, 
Szolnok) działają ludowe obserwatoria, które wyposażone zostały w sa
modzielnie wykonane teleskopy zwierciadlane. Na najbliższe la ta wę
gierscy miłośnicy astronomii mają rozległe plany, a w 1965 r. zamierzają 
u siebie zwołać międzynarodowy zjazd miłośników astronomii z środ
kowej Europy. 

St. R. Brzostkiewicz 

Nowa siedziba Centrali Telegramów Astronomicznych 

Cyrkularz nr 1880 Centrali Telegramów Astronomicznych IAU przy
niósł wiadomość o decyzji Międzynarodowej Unii Astronomicznej , która 
przychylając się do życzenia dotychczasowego dyrektora kopenhaskiej 
centrali K. A. Thernoe, posianowiła przenieść jej siedzibę do Stanów 
Zjednoczonych. Obecny adres Centrali Telegramów Astronomicznych 
brzmi: Smithsonian Astrophysical Observatory, 60 Garden Street, Cam
bridge, Mass 02138, USA. Adres telegraficzny: Satelites, New York. No
wym kierownikiem centrali jest Owen Gingerich. 

Andrzej Stawik 
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OBSERWACJE 

Aktywność Słońca w r. 1964 

Jak przewidywano - rok 1964 byl rzeczywiście rokiem spokojnego 
Słońca. W okresie tym definitywnie zakończył się XIX cykl aktywności 
i zaczął dominować cykl XX. Dni bez plam zanotowano aż 147, a za
pewne byłoby ich jeszcze więcej, gdyż w niektóre dni drobne plamki 
widział tylko jeden obserwator, a kilku nie widziało więcej niż drobne 
pory i nie zakwalifikowało ich jako grupę plam, pisząc "zero" jako liczbę 
Wolfa. Średnia z obserwacji różnych obserwatorów wypada wtedy natu
ralnie większa od zera. 

W minionym roku obserwowało Słońca 15 milośników oraz 3 pracow
ników Katedry Heliofizyki we Wrocławiu. Największą ilość obserwacji 
(343 dni) zebrał E. Grzyb. Drugie miejsce zajmuje J. S a m oj l o 
(196 dni). Jak zwykle, podaję tu tylko ilość dni wykorzystanych przy 
wyliczaniu średnich, a więc pomijam te dni, kiedy obserwacje danego 
autora musialem z różnych względów odrzucić. W sumie obserwowano 
Słońce w 354 dniach, a więc tylko niewiele mniej było dni obserwacyj
nych niż w r. 1963, choć miniony rok byl bardzo niesprzyjający dla ob
serwacji astronomicznych. Obserwatorami byli: 

Nazwisko Miejsce obserwacji k ilość dni 

R. Brzostkiewicz Dąbrowa Górnicza 0,84 166 
B. Czerlunczakiewicz Kraków 0,89 80 
E. Grzyb Radom 1,06 343 
J. Jakimiec Wrocław 0,78 84 
J. Kazimierowski Kalisz 0,68 115 
A. Klimek Chorzów 0,64 122 
z. Kordylewski Wrocław 0,68 78 
J. Pagaczewski Kraków 1,0 62 
J. Paliga Chorzów 1,0 5 
B. Rompalt Wrocław 0,8 14 
R. Sakowski Wrocław 0,91 59 
J. Samojło Legnica 0,86 196 
A. Słowik Kraków 0,80 104 
w. Szymański Dąbrowa Górnicza 0,86 176 
L. Szymańska Dąbrowa Górnicza 1,0 9 
J. Teren da Chorzów 0,53 125 
J. Ulanowicz Ostrowiec świętokrzyski 0,84 174 
J. Wieczorek Grodziec 0,93 141 

Wśród tych wyzeJ wymienionych milośników obserwacji słonecznych 
czterech tylko rozpoczęło swoje obserwacje przed rokiem 1960, a tylko 
jeden - W. Szymański - prześledził cały cykl aktywności od r. 1954, 
kiedy było poprzednie minimum (zaczął zresztą obserwować trzy lata 
przedtem). Może za jakieś 11 lat, przy następnym sprawozdaniu z ca
łego cyklu, można będzie napisać, że co najmniej połowa dzisiejszych 
obserwatorów Słońca wytrwała do następnego m1mmum aktywności, 
pomimo nieraz ogromnych trudności piętrzących się przed każdym za
miłowanym obserwatorem. 



152 URANIA 

Jak wspomniałem, w r. 1964 było wiele dni, kiedy nie obserwowano 
żadnych plam. Największe liczby Wolfa wyznaczono w lutym i w grud
niu, zatem na początku i w końcu roku. środek roku był raczej spo
kojny, a średnia liczba Wolfa wypadła równa 

R = 7,7 
na wykresie zaznaczono ją w postaci dużego kółka (w czerwcu). Z wy
kresu można w przybliżeniu wyznaczyć minimum na wrzesień 1964 r., 
ale po wygładzeniu krzywej zapewne moment minimum wyznaczony 
w Zurychu będzie się nieco różnił od tej daty. Można spróbować "po
wróżyć" jakie będzie następne maksimum. Ponieważ minimum jest 
niezbyt niskie - można się spodziewać, że maksimum będzie dość wy
sokie, zapewne nie niższe niż 110. Za kilka lat przekonamy się jak Słońce 
się zachowa i czy potwierdzi 80-letni cykl, czy też wyłamie się z tej 
regularności. 

Powierzchnie plam były na ogół niewielkie. Nie zaobserwowano ani 
jednej grupy o powierzchni większej niż 500, a od kwietnia do grudnia 
nawet wszystkie powierzchnie były mniejsze niż 100. Były to zatem 
drobne raczej plamy, nie rzucające się w oczy przy przeglądaniu tarczy 
Słońca. Jeszcze gorzej było z obserwacjami rozbłysków chromosferycz
nych, prowadzonymi za pomocą spektrohelioskopu we Wrocławiu. W mo
żliwych do obserwacji godzinach nie zaobserwowano ani jednego, a tylko 
nieliczne słabe protuberancje. Podobnie niewiele było pochodni. 

Jan Mergentaler -Wrocław 

Obserwacje Nowej Herkulesa 1963 roku 
W marcowym numerze Uranii z r. 1963 (str. 77) podano wiadomość 

o odkryciu gwiazdy Nowej w gwiazdozbiorze Lutni. Gwiazda ta znaj
duje się blisko pogranicza Lutni i Herkulesa, lecz właściwie już w Her
kulesie i dlatego znana jest w literaturze pod nazwą Nova Her 1963 lub 
też Nova Dahlgren (od nazwiska odkrywcy). 

W ramach prac Sekcji Obserwacyjnej Gwiazd Zmiennych Fizycznych 
i Komet PTMA przeprowadzone zostały obserwacje zmian jasności No
wej metodami wizualnymi. Obserwacje wykonali: Józef C i e m n o
ł o ń s ki (Kraków - 8 obserwacji), January J a b ł oń ski (Gdańsk
Oliwa - 9 obs.), Jan W i n i ar ski (Krosno - 17 obs.) w czasie od 
12 lutego do 8 maja 1963 r. (Nową odkryto 8 lutego). Obserwacje te 
przedstawione są na wykresie: na osi odciętych - czas w Dniach 
Juliańskich, przy czym początek odpowiada momentowi odkrycia, na 
osi rzędnych - jasność w skali wielkości gwiazdowych. Do porównania 
służyły gwiazdy wg spisu i mapki w Uranii (nr 3 z r. 1963) oraz trzy 
dodatkowe - "zeta" Lyr (4m.06), "theta" Her (3m.99) i "mi" Lyr (5m.04) -
według katalogu Becvar-Atlas Coeli II. Na wykres obok obserwacji wi
zualnych naniesione zostały fotoelektryczne obserwacje C l ar k'a 
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(Clarke - The Observatory 84, 938, str. 28), z których wynika, że sto
sunkowo duży rozrzut obserwacji wizualnych w znacznej mierze spo
wodowany jest realnymi zmianami jasności, a nie błędami obserwacji 
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Z wykresu można oszacować okres zmmeJszania się jasności o trzy 
wielkości gwiazdowe. Długość tego okresu (t3) pozwala wyznaczyć z otrzy
manego drogą empiryczną wzoru dla gwiazd Nowych (Pecker, Schatz
man - Astrophysique generale, Paris 1959) : 

M = -10.5 + 2.2 log t 2, 

jasność absolutną gwiazdy w momencie maksimum. Okres ten wynosi 
dla Nowej Her 1963 około 60-75 dni, stąd jasność absolutna zawiera 
się w granicach od -6m.4 do - 6m.6. średnia jasność Nowych w ma
ksimum wynosi M = -7m.5, stąd wniosek, że Nowa Her 1963 należała 
do slabszych gwiazd tego rodzaju. 

Sławomir Ruciński- Warszawa 

KRONIKA PTMA 
Walne Zebranie Oddziału PTMA w Dąbrowie Górniczej 

W dniu 19 stycznia 1965 r . odbyło się w Palacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej Walne Zebranie członków Dąbrowskiego Oddziału 
PTMA. W zebraniu wzięli udział: sekretarz ZG Maciej M a z u r oraz 
dyrektor Biura ZG Tadeusz G r z e s l o. Ciekawy odczyt pt. "Makro
kosmos" wygłosił doc. dr Roman J a n i c z e k, prezes Częstochowskiego 
Oddziału PTMA. 

Oddział Dąbrowski, choć nie należy do najliczniejszych wykazuje oży
wioną działalność. Organizuje się często imprezy o charakterze popu
larno-naukowym, dokonuje się wielu obserwacji aktywności słonecznej, 
gwiazd, Księżyca i meteorów. Członkowie Oddziału zajmują się budową 
teleskopów i pomyslowych modeli astronomicznych oraz wykazują oży
wioną działalność publicystyczną. 
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Po złożeniu przez prezesa Oddziału kol. Waclawa S z y m a ń ski e g o 
sprawozdania z działalności Oddziału i ożywionej dyskusji, dokonano 
wyboru nowych władz Oddziału. Prezesem został ponownie kol. Waclaw 
Szymański, a w skład Zarządu weszli: Zofia P i a s k o w ska, dr Jan 
Ser w i n, Michał S i e m a s z k o i Jerzy W i e c z orek. W skład ko
misji Rewizyjnej wybrano: Antoniego Rom a ń ski e g o (przew.), Mie
czysława Rów n i ak a, Marcelego Ryb ak a oraz Józefę W l o s z
c z o w s k ą. 

Nowy Zarząd Oddziału przewiduje, oprócz kontynuacji dotychczasowej 
działalności, zwiększenie ilości pokazów nieba, zorganizowanie kola mło
dzieżowego oraz utworzenie przy Zarządzie Oddziału sekcji naukowej . 

wg Jana BryZskiego 

Z działalności Oddziału PTMA w Białej Podłaskiej 

W dniu 27 stycznia 1965 roku odbyło się w sali Powiatowego Domu 
Kultury w Białej Podlaskiej spotkanie nowego Zarządu, członków i sym
patyków bialskiego Oddziału PTMA z sekretarzem Redakcji "Uranii" 
mgr Krzysztofem Z i o l k o w ski m z Warszawy. Na program spotka
nia złożył się odczyt mgr K. Ziolkowskiego pt. "Współczesne koncepcje 
kosmologiczne", oraz cztery filmy krótkometrażowe: "Planetarium ślą
skie", "W pracowniach polskich astronomów' ', " Ruch planet i księży
ców" i "Sztuczne planetoidy", oraz informacje wiceprezesa Oddziału 
ob. Piotra B i a l o u s a o działalności statutowej Folskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii i prezesa Oddziału ob. Józefa W o l o szyn a 
o najbliższych planach bialskiego Oddziału Towarzystwa. Uczestnicy 
spotkania mieli jednocześnie możność obejrzenia wystawy książek, plansz 
i fotosów o treści astronomicznej i astronautycznej, zorganizowanej 
przez Zarząd Oddziału przy współpracy Biblioteki Powiatowej i Powia
towego Domu Kultury oraz pomocy kierownika Wydziału Kultury 
o b . Tadeusza K w a ś n i e w s k i e g o. Duża ilość uczestników spotkania 
(około 100 osób), jak również stale powiększająca się liczba członków 
bialskiego oddziału PTMA, są zasługą aktywnej i niezmiernie ofiarnej 
działalności członka Zarządu ob. Piotra Białousa. 

Warto nadmienić, że w wyniku wzrastającego zainteresowania astro
nomią Zarząd Oddziału PTMA w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 
18 stycznia 1965 roku postanowił między innymi prowadzić stale pokazy 
nieba połączone z akcją odczytową, raz na dwa miesiące urządzać spot
kania członków PTMA, które mają mieć charakter szkoleniowy, oraz 
zorganizować wycieczkę do Planetarium śląskiego w Chorzowie. 

Komunikat 

Zarząd Oddzialu PTMA 
w Bialej Podlaskiej 

Jury konkursu pod hasłem "Zdobywamy nowych członków PTMA 
i prenumeratorów Uranii", ogłoszonego w numerze 11/1964 naszego mie
sięcznika, postanowiło - z uwagi na malą ilość zgłoszeń i nikle efekty 
konkursu - nie przyznawać I nagrody. II nagrodę, w postaci kompletu 
wydawnictw astronomicznych, otrzymuje p. Janusz Kazimier o w ski 
(Kalisz). Natomiast nagrody pocieszenia w postaci "Obrotowej Mapy 
Nieba" i "Atlasu Księżyca" otrzymują: p. Eugeniusz Grzyb (Radom) 
i p. Stanisław H a l a s (Lublin). Nagród zespołowych jury nie przyznało 
z powodu braku zgłoszeń od Zarządów Oddziałów PTMA. 

Zarząd Glówny PTMA 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

Nagrobek Kopernika w kościele św. Anny w Krakowie 

W 1823 r. ks. Sebastian S i er akowski (1741-1824), były rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystawił w kościele św. Anny w Krako
wie nagrobek K oper n i k a (znajduje się on po lewej stronie wiel
kiego ołtarza), wykonany według projektu M. S t a c h o w i c z a przez 
A. Ark uszy ń ski e g o. Na nagrobku tym widzimy 1) muzę astrono
mii Uranię, która lewą ręką wieńczy popiersie Mikolaja Kopernika, naj
wybitniejszego ucznia Akademii Krakowskiej. W prawej zaś ręce trzyma 
tarczę, na której widnieją dwie polskie konstelacje: Tarcza Sobieskiego 
(nazwę dał Jan H e w e l i u s z) i Ciołek Poniatowskiego (nazwę dał 
Marcin O d l a n i ck i P o c z o b u t 2). Urania ma przez ramię przepa
saną wstęgę ze znakami zodiaku, po jej prawej stronie znajduje się 
globus ziemski, zaś po lewej globus niebieski. 

Na podstawie z czarnego marmuru (tuż pod Uranią i popiersiem Ko
pernika), umieszczone są słowa: Sapere Auso (Temu co się mądrym być 
ośmielił). Nieco niżej, między herbem Krakowa (trzy wieże z koroną 
i orłem) a herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego (dwa berła na krzyż), 
czytamy następujące słowa: Nicolaus Copernicus (Patriae, Urbis, Uni
versitatis) Decus, Honor, Gloria (Mikołaj Kopernik - Ojczyzny, mia
sta, uniwersytetu - ozdoba, zaszczyt, chwała). Powyżej Uranii i popiersia 
wielkiego astronoma, na odpowiednio przyozdobionej ścianie widzimy 
Słońce, wokół którego umieszczono słowa z Pisma Swiętego głoszące 
tę prawdę, którą Kopernik pierwszy światu objawił: Sta Sol ne mo
veare. Są to słowa dwunastego wersetu z dziesiątego rozdziału księgi 
Jozuego, z którego dowiadujemy się, że podczas bitwy pomiędzy dwoma 
plemionami Słońce zatrzymało się pośrodku nieba i nie zachodziło przez 
cały dzień nad Gabaonem, umożliwiając w ten sposób wojskom Jozuego 
odniesienie zwycięstwa nad wojskami królów amorejskich (jest to wła
śnie jedno z tych miejsc w Biblii, które Kościół wysuwał jako argu-

' ment przeciwko teorii heliocentrycznej). Wyżej jeszcze - w półkolu -
znajduje się znany dwuwiersz w języku polskim (z ody Ludwika O s i ń
s ki e g o, która była odczytana przez autora w 1808 r. na posiedzeniu 
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk): 

Polskie wydala go plemię, 
Wstrzymał Slońce, wzruszył Ziemię. 

Na samym dole pod pomnikiem ks. Sierakowski polecił um1esc1c na
stępujący napis: Monumenturn hoc ex marmore et metaZZa fusa, in 
aedibus Univer. Jagellonicae S. Annae a Seb. Com. Sierakowski, Cust. 
Car. Reg. Praep, cat. Cracov. Ord. S. Stan.; Eques. ab anna 1809 pe·r 
quinquennium Rectore positum Eidem Universitati D. D. D. (Pomnik ten 
z marmuru i spiżu ulany, w kościele Uniwersytetu Jagiellońskiego św. 
Anny, Sebastian hrabia Sierakowski, kustosz korony królewskiej, pro
boszcz katedry krakowskiej, kawaler orderu św. Stanisława, od roku 1809 
przez pięciolecie rektor uniwersytetu, wystawił i temuż uniwersytetowi 
dał, darował, dedykował). 

Stanisław R. Brzostkiewicz 

1) Patrz ilustracja na ostatniej stronie okładki. 
2) W wyniku uchwały Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1925 r. 

konstelacja Ciołek Poniatowskiego zniknęła całkowicie z mnp nieba. 
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Zaraz po zachodzie Słońca możemy nisko nad horyzontem odnaleźć 
Wenus, błyszczącą jako gwiazda około -3.5 wielkości. Wenus oddala 
się teraz na niebie od Słońca i będzie wkrótce świeciła jako Gwiazda 
Wieczorna stopniowo coraz wyżej nad zachodnim horyzontem. Poza tym 
z wieczora widoczny jest dobrze Mars w gwiazdozbiorze Byka. Wieczo
rem też odnajdziemy w Lwie Urana, a Pluton, przebywający także w tym 
gwiazdozbiorze, dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Neptuna 
możemy obserwować w Wadze przez całą noc. 

Nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb widoczny jest 
Saturn, jako gwiazda około + 1.3 wielkości. Na krótko przed wschodem 
Słońca możemy też próbować odszukać Merkurego, świecącego tuż nad 
horyzontem, jako gwiazda zerowej wielkości; blask wschodzącego Słońca 
znacznie jednak utrudnia odnalezienie planety. 

Za pomocą większych lunet możemy też po pólnocy obserwować dwie 
planetoidy około 10 wielkości gwiazdowej, Fallas na granicy gwiazdo
zbiorów Delfina i Pegaza oraz Iris, w nieco gorszych warunkach obser
wacyjnych na granicy gwiazdozbiorów Koziorożca i Wodnika. Obie pla
netki znajdują się na niebie niemal na tym samym południku, widoczne 
są więc w tym samym czasie i prawie jednocześnie górują. Zaznaczając 
systematycznie co noc położenia planetoid na mapie nieba, wykreślimy 
ich pozorne drogi wśród gwiazd, a w istocie będą to rzuty na sklepieniu 
niebieskim ich ruchów po orbitach okołosłonecznych widziane z Ziemi. 

1d21h Niewidoczne zlączenie Wenus z Księżycem. 
3d1h Bliskie zlączenie Jowisza z Księżycem. Zakrycie Jowisza przez 

tarczę Księżyca widoczne będzie w Australii i na Pacyiiku. U nas ob
serwujemy wieczorem nad zachodnim horyzontem sierp Księżyca w bli
skiej konfiguracji z Jowiszem. 

6d12h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt 
tego odchylenia wynosi 26°.4. O 16h niewidoczne złączenie Marsa z Ura
nem. 

9d02h26m heliocentryczna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 
to początek 1494 rotacji wg numeracji Carringtona. O 13h Neptun znaj
dzie się w przeciwstawieniu ze Słońcem. Wieczorem nastąpią dwa złą
czenia Księżyca z planetami: o 20h z Uranem, o 21h z Marsem. Marsa 
odnajdziemy łatwo na niebie w pobliżu tarczy Księżyca w kwadrze, 
a dla odszukania Urana trzeba użyć lunety lub lornetki. 

10d7h Neptun najbliżej Ziemi w odległości około 4.4 miliarda km. 
15d1h Bliskie zlączenie Neptuna z Księżycem. Planetę odnajdziemy 

przez lunetę w odległości około 0°.5 na poludnie od tarczy Księżyca 
w pelnL 

17d17h Bliskie zlączenie Wenus z Jowiszem. Wieczorem możemy pró
bować odnaleźć obie planety nisko nad zachodnim horyzontem (Wenus 
znacznie jaśniejsza od Jowisza). Ze względu na blask Słońca ukrytego 
blisko pod horyzontem dobrze będzie użyć do obserwacji lunety. Tarcze 
Wenus i Jowisza we wzajemnej odległości około 0°.7 mogą się jedno
cześnie zmieścić w polu widzenia lunety przy niezbyt dużym powiększe
niu. 
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18dl4h Uran nieruchomy w rektascensji. 
2ld8h Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wy

nosi wówczas 60°. 
24dl6h Niewidoczne złączenie Saturna z Księżycem. 
29d2Qh Bliskie złączenie Merkurego z Księżycem. Na południowym Pa

cyfiku oraz w środkowej i południowej Ameryce widoczne będzie za
krycie Merkurego przez tarczę Księżyca. 

30d Tego dnia nastąpią trzy różne złączenia ciał niebieskich. O 8h Jo
wisz znajdzie się w złączeniu ze Słońcem, a o 22h w złączeniu z Księ
życem w nowiu. Trzecim będzie złączenie Księżyca ze Słońcem. Zjawisko 
to widoczne będzie w postaci całkowitego zaćmienia Słońca na Oceanie 
Spokojnym, w zachodniej części Ameryki Południowej i w południo
wych rejonach Ameryki Północnej. 

3ld2lh Wenus w bliskim złączeniu z Księżycem. Wieczorem możemy 
próbować odnaleźć Wenus i wąski sierp Księżyca blisko. siebie bardzo 
nisko nad zachodnim horyzontem. Blask Słońca ukrytego tuż pod hory
zontem znacznie utrudni nam odszukanie obydwu ciał na niebie. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

D a t a 
l 9 6 5 

IV 30 
V 10 

20 
30 

VI 9 

Data 

l 
p 

l 1965 

o 
V l -24.14 

3 -23.77 
5 -23.36 
7 -22.94 
9 -22.48 

11 -22.00 
13 -21.48 
15 -20.94 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mln km j. a. 
0.723 108.0 1.722 257.4 1.633 
0.721 107.8 1.711 255.9 1.625 
0.720 107.7 1.695 253.4 1.616 
0.719 107.5 1.673 250.2 1.607 
o 7191 107.4 1.646 246.0 1.596 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 

o o o 
-4.09 99.87 V 17 -20.38 
-3.88 73.43 19 -19.78 
-3.67 47.00 21 -19.16 
-3.46 20.56 23 -18.52 
-3.25 354.11 25 -17.86 
-3.02 327.67 27 -17.16 
-2.80 301.22 29 -16.45 
-2.58 274.76 31 -15.72 

mlnkm j. a. mln km 

244.2 0.878 131.3 
243.0 0.952 142.3 
241.6 1.028 153.7 
240.2 1.105 165 3 
238.6 1.183 176.8 

l Bo l Lo 

o o 
-2.34 248.31 
-2.12 221.85 
-1.88 195.39 
-1.65 168.93 
-1.41 142.47 
- 1.17 116.01 
-0.93 89.55 
-0.69 63.08 

l 

P - kąt odchylerul.a osi obrotu Slońca mioczony od pólnocnego wierzchalka 
tarczy (+ :na wschód, - na zachód); 

B 0 , L
0 

- heliografiezna sZ8I'Okość i dlugość środka tarczy. 
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Maj 1965 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

V l 
11 
21 
31 

V l 
11 
21 
31 

lh czasu / Warszawa 
środk.-europ. 

a l 3 l wsch. l zach. 

MERKURY 

h m l o o 59 + 3.4 
134 + 6.5 
2 26 l +11.8 
3 35 +18.1 

hm 
3 42 
3 22 
3 04 
2 58 

hm 
16 14 
16 26 
17 08 
18 15 

Można spróbować odna!Jeźć go 
rankiem, rusko nad wschodnim 
horyzontem (olcolo O wielkości 
gwiazdowej). 

lO 47 
10 53 
1103 
1115 

MARS 
+9.9 
+8.9 
+7.6 
+6.0 

12 54 
12 27 
12 03 
11 45 

2 40 
2 Ol 
l 25 
o 49 

Widoczny w pierwszej polowie 
nocy w gwiazdozlliorze Lwa (Około 
+0.3 wie1k. gwiazd.). 

SATURN 

V 1 l 23 06 ~- 7.61 21 2311 - 7.1 
VI 10 23 15 - 6.9 

2 46 113 25 
l 30 12 14 
O 13 11 Ol 

Widoczny nad ranem na granicy 
gwiaJZdozbiorów Wodn<iJ!Ga i Ryb 
(+1.3 wie1k:. gwiazd.). 

a l o Iw polu d. 

NEPTUN 

h m o hm 
IV 30 15 07.8 -15 421 o 13 
V 20 15 05.7 -1533 23 48 

VI 9 15 03.7 -1525 21 27 
Widoczny przez calą noc w gwia
zdozbiorze Wagi (około 8 wiellc 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 2 FALLAS 
IV 30 20 51.6 +12 33 5 56 
V 10 20 56.4 +ts 42 5 21 

20 20 59.7 +14 47 4 45 
30 21 01.3 +15 45 4 07 

VI 9 21 01.0 +16 33 3 27 
Oklolo 10.3 ~el!k. gwiazd. Widocz
na w drugiej polowie nocy na 
gramcy gw.L~zdozbiorów Delfina 
i Pegaza. 

l h czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l ll l wsch. l zach. 

hm 
2 52 
3 42 
4 33 
5 26 

WENUS 
o 

+15.9 
+19.4 
+22.1 
+23.8 

hm 
4 26 
4 15 
4 07 
4 09 

hm 
19 16 
19 49 
2019 
20 45 

Swieoi jllilro Gwiazda Wiecwrna 
bardJZo nJSk.o nad zachodrulm ho
ryzontem (-3.4 wie1k:. gwlaizd). 

4 00 
4 09 
419 
4 29 

JOWISZ 
+199 509 
+20.4 4 35 
+20.8 4 02 
+21.2 3 31 

20 49 
20 23 
19 56 
19 29 

W pjerwszych d:rui.ach miesiąca 
w~doczny jeszcze wieczorem 
w gwiazdozlliorze Byka (-1.5 
wiellc. gwiazd.). 

URAN 

lO 50 l + 8.2113 06 l 
10 50 + 8.3 11 47 
10 51 + 8.2 lO 29 

2 34 
115 

23 53 
W~doczny w pierwszej polowie 
nocy w gwiazdozbiorze Lwa 
(5.7 wieli<. gwiazd.). 

a l o l w połud. 
PLUTON 

h m s 

t19 ~7~61 
h m 

11 2:i 09 20 26 
11 22 23 19 44.8 19 06 
11 22 21 +19 36.6 17 48 

Widoczny w pierwszej polowie 
ruocy w gwiazdozlliorze Lwa; do
stępny tylk.o przez wielk!lJe tele
skopy (14.5 wielik. gwiazd.). 

PLANETOIDA 7 IRIS 
20 46.6 -15 09 5 51 
20 56.0 -14 06 5 21 
2103.8 -13 06 4. 4.9 
21 09.5 -1210 416 
2113.0 -1120 3 39 

Okoto W.3 wielk. gwlaizd. Wl doczna 
w drugiej polowie nocy na gra
nicy gwiazdozbiOII'ów Koziorożca 
i Wodnika. 

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



Maj 1965 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l a l a wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. wsch. / zach. 

h m l o 
l 

m hm hm hm hm hm h m hm hm hm hm hm h m h m hm hm hm 
V l + 2.9 2 321+14.9 4 28 19 31 4 22 19 17 4 26 19 13 4 08 19 17 4 17 18 58 4 06 19 Ol 4 09 18 50 3 54 18 55 

11 + 3.7 3 101+17.8 4 09 19 49 4 03 19 35 4 08 19 29 3 48 19 36 4 00 19 13 3 48 19 18 3 52 19 05 3 36 19 12 
21 + 3.5 3 50+ 20.1 3 53 20 05 3 48 19 50 3 54 19 44 3 31 19 53 3 47 19 27 3 33 19 33 3 39 19 19 3 20 19 28 

IV 31 + 2.5 4 30+21.8 3 41 2019 3 37 20 03 3 44 19 56 318 20 08 3 37 19 39 3 22 19 46 3 29 19 31 3 08 19 42 
lO + 0.8, 5 12i+23.0 3 35 2028 3 31 20 12 3 38 2005 311 20 18 3 31 19 48 3 16 19 55 3 23 19 40 3 02 19 51 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu 
Data środk.·europ. 

warszawa 
Data środk.-europ. 

a l a wsch. / zach. a l a 

h m l o h m l h m h m l o 
Y l 212 + 9.7 4 16 19 00 Yll 1151 + 6.5 

2 3 05 +15.0 4 46 20 25 12 12 40 + 0.8 
3 4 Ol +19.5 511 21 50 13 13 28 - 4.8 
4 5 Ol +23.0 5 47 23 09 14 1417 -10.2 
5 6 04 +24.9 6 36 - 15 15 05 -15.1 
6 7 07 +25.3 7 39 o 16 16 15 55 -19.2 
7 8 10 +23.9 8 55 l 06 17 16 47 -22.3 
8 9 10 +21.0 10 17 143 18 17 39 -24.4 
9 1007 +16.9 1141 211 19 18 32 -25.3 

lO 11 Ol +12.0 13 031 2 31 20 l!' 25 -25.1 

warszawa 
Data 

1h czasu 
środk.-europ. 

wsch./ zach. a l a 

h m l h m hm o 
14 22 2 48 Y 21 2017 -23.7 
1540 304 22 2107 -21.3 
16 58 318 23 21 561-17.9 
18 14 3 35 24 22 43 -13.8 
19 29 3 53 25 23 29 - 9.1 
20 41 414 26 o 15 - 3.8 
2150 4 42 27 l 02 +u 
22 50 5 17 28 l 51 + 7.4 
23 38 6 Ol 29 2 43 +12.9 
- 6 55 30 3 38 + 17.8 

31 4 37 +21.8 

warszawa 

wsch. / zach. 

h m / h m o 16 7 58 
o 46 9 06 1 

l 09 , 10 151 
l 29 11 281 
l 44 12 401 
l 59 13 54 
2 13 15 11 
2 30 16 32 
2 481 17 56 
3 11119 23 
3 41 20 47 

Fazy Księżyca: 
d h 

Nów V l 13 
Pierwsza kw. V 8 7 
Pelnia V 15 13 
Ostatnia kw. V 23 16 
Nów V 30 22 
Pierwsza kw. VI 6 13 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

Srednlca 
tarczy 

d h 

Najm. V 5 21 32:5 
Nojw. V 20 20 29.5 

l 
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SPIS TRESCI 

'Vłodzimier-~ zonn - Nauka o przestrze
n.i (IV). 

Stanisław R. Brzostkicwicz - Lum:Lne· 
scencja powierzchni Ksiqżyca. 

Stanisław R. Brzostk.iewicz - Dzieje se.\e
nografii. 

Kronika: Nowe ciala niebieskie. - Ra
dioaktywność powierzchni Księżyca. - Miej
sce spadku Rangera 9. - Czy Księżyc ma 
wpływ na pogodę? 

To i owo: Krater Alhazen. - O podróżach 
kosmicznyCh w "Uranii" z r. 1928. 

Kalendarzyk astronomiczny. 

ILUSTRACJE NA OKLADCE 

Pierwsza strona okład!d: Zdjęcie krateru 
Alphans z wysokości <J,l2 km, dokonane 
z Rangera 9 na 2m 50s przed upadkiem. 

· Druga strona ol<ładki: Zdjęcie zachodndego 
brzegu krateru Alphans z wysokości 184 km 
na Lm 17s przed upadkiem Rangera 9. 

Trzecia strona okładki: 'I1rzy zdjęcia dna 
krateru, z których ostatnie dokonane na 
0,453 sek przed upadkiem Rangera 9, z wyso
kości 1,2 km. Miejsce upadku zaznac-zone 
kóllkiem na brzegu krateru o śred!nicy 8 me
trów. Najmniejszy z widocznych kraterów ma 
średnicę 0,76 m. 

Czwarta strona okładki: ·wyjście kosmo
nauty A. Leonowa z .kabiny stMku Wastok 2. 
Widać część statku z otwartą klapą i kosmo
nautę na tle oświetlonej Ziemi. 

"Księżyc" - tytuł kolej
nego odcinka cyklu "Nauka 
o przestrzeni" prof. dra 
W. ZONNA i jednocześnie 
temat, któremu poświęcamy 
niniejszy numer Uranii. Na
wet nasz Kalendarzyk 
astronomiczny jest "księży
cowy", gdyż zapowiada za
ćmienie Księżyca na dzień 
14 czerwca. Z konieczności 
kolejny odcinek (przedostat
ni) z cyklu o powstawaniu 
pierwiastków chemicznych 
przesuwamy do następnego 
numeru. 

Na okładce reprodukuje
my rewelacyjne zdjęcia 
Księżyca dokonane przez 
kamery telewizyjne apara
tu kosmicznego Ranger-9, 
ujawniające nieznane dotąd 
szczegóły dna krateru Al
phons, a w KRONICE infor
mujemy krótko o dotych
czasowych badaniach tego 
rejonu naszego satelity. 

Na ostatniej stronie 
okladki - największa w1·e
szcie sensacja: Zdjęcie ra
dzieckiego kosmonauty A. 
Leonowa w chwili opusz
czania kabiny na przeciąg 
20 minut. 

W rubryce "TO I OWO" 
przypominamy sprawozda
nie z odczytu na temat po
dróży międzyplanetarnych, 
wygłoszonego przed 37 laty, 
kiedy uważano to za niedo
ścignione ma1·zenia astrono
mów. 

"OBROTOWA MAP A NIEBA" - nowe przerobione wydanie popular
nej mapy, ułatwiającej orientację na niebie, jest do nabycia w Zarządzie 

Głównym PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, w cerui.e zł 20.
Wydawnictwo zat\vierdzone przez Ministerstwo Oświaty jako pomoc 

szkolna, znak: PS-3245-A-39-0MN. 



162 URANIA 

WŁODZIMIERZ ZONN Warszawa 

NAUKA O PRZESTRZENI (IV) 

Księżyc 

wprawdzie Księżyc znamy od niepamiętnych czasów, nie 
mniej pewne zasadnicze zagadnienia wiążące się z jego 

strukturą i przeszłością są nadal zagadką. Toteż spodziewamy 
się, że loty kosmiczne dadzą nam ich rozwiązanie. Jest ono 
ważne również ze względu na spmwy ziemskie. 

Jest rzeczą niewątpliwą, że Księżyc pow.stal jednocześnie 
z Ziemią i w pierwszym okresie życie obu ciał przebieg:ać mu
siało w sposób podobny. Dopiero później działalność wód 
i atmosfery na powierz,chni Ziemi zatarły ślady pr-z•eszłości tego 
ciała tak, że obecny wygląd i właściwości wszystkiego co się 
znajduje na powier:ochni nasz.ej planety w niczym chyba nie 
przypominają czasów dawnych. . 

Inaczej na Księżycu . W wyniku tego, ż,e Księżyc ma masę 
mniejszą od masy Ziemi, nie mogla się na nim wytworzyć 
w:arstwa atmosfery, nie mogŁa się też pojawić na jego po
wierzehni woda, ani jakakolwiek bądź inna substancja w for
mie ciekłej. Zupełny brak erozji musiał sprawić, iż powierzch
nia Księżyca zachowaŁa tę formę, jaką uzyskała po urodzeniu 
się tego ciala. Badając zatem strukturę jego powierzchni można 
odtworzyć procesy, jakie się odbywały we wc:oesnym okresie 
istnienia wszystkich w ogó1e planet naszego układu, w szczegól
ności Ziemi. Dlatego też z.agadnieni·em Księżyca co najmniej 
w równym stopniu interesują się geologowie co i astronomowie.. 
Wśród spraw czekających na wyjaśnienie na czoło wysuwa 

się ta, że Księżyc jest stale do Ziemi zwrócony jedną stroną. Czy 
z tego powodu nie powstała jakaś znaczna asymetria obu jego 
stron? Czy kształt jego nie uległ wydłu7Jeniu? Czy procesy od
bywające się po jednej stronie Księżyca były podobne do pro
cesów jakie odbywały się po stronie "tamtej"? 

Nie spodziew.aliśmy się wpr:awdzie znaczniejszych rozbieżno
ści - chociażby dlatego, :2Je różnka sil działającyeh od strony 
Ziemi na obie części Księżyca jest bardzo nieznaczna, a jeśli 
chodzi o Słoń<ce, to Księżyc zwraca się do niego każdą po kolei 
stroną - nie mniej, przypusz,czenia są tylko przypuszcz.eniami. 
Jednak lot radzieckiego Łrmnika potwierdził słuszność naszych 
przypuszczeń: fotografia "tamtej" strony K:siężyca nie zawiera 
niczego, co by w sposób zasadniczy różniło się pod względem 
wyglądu od tego, co obserwuj•emy na "naszej" połowie. 
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Nie rozwiązane jednak pozostało zagadnienie o kapitalnym 
znaczeniu i dla selenologii i geologii, które zaraz pokrótce 
przedstawię. 
Głównymi tworami na powierzchni Księżyca są mniejsze lub 

większe tzw. kratery, oddzielone od siebie obszarami o stosun
kowo gładkiej powierzchni, które kiedyś mylnie nazywano "mo
rzami". Mylnie dlatego, że ani w tej chwili nie przypominają 
mórz, ani też nie ma właściwie żadnych podstaw by traktować 
je jako dna mórz wyschniętych. Owe morza nie są bynajmniej 
powierzchniami idealnie gładkimi; tu i tam obserwujemy na 
nich mniejsze kratery lub nieduże łańcuchy górskie. 

Kratery księżycowe nie przypominają kraterów ziemskich, 
gdyż średnice otworów kraterów księżycowych są wielokrotnie 
większe niż kraterów ziemskich. Są to raczej koliste fragmenty 
równin, otoczone stromym wałem górskim, ostro zakończonym, 
sięgającym wysokości 10-12 km. Czasami w środku takiego 
"cyrku" - bo tak nazywają astronomowie ową równinną część 
środkową krateru - widzimy ostro zarysowujący się występ: 
coś na kształt naszych stalagmitów. 

Już pierwsze próby wyjaśnień pochodz.enia tych licznych 
kraterów spotkały się z argumentami, które z punldu nas za
mroziły. Czy kratery są wynikiem działalności wulkanicznej, 
czy górotwórczej, czy też powstały wskutek uderzeń o po
wierzchnię tego ciała przygodnych meteorytów wędrujących 
w przestrzeni międzyplanetarnej. To drugie przypuszczenie 
musiało mieć jakiś związek z tym, że na Ziemi odkryto kilka 
zagłębień, czy -- jeśli je ktoś tak choe nazwać - kraterów o po
chodzeniu meteorycznym. Jednym z nich jest słynny krater 
meteorytowy w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki. Wprawdzte wyglądem wyraźnie różni się od kraterów na 
Księżycu chociażby tym, że jest on po pmstu wgłębieniem i nie 
ma wokół siebie łańcucha górskiego; jednak mimowoli przycho
dzi na myśl możliwość podobnego zderz·enia meteorytu z po
wierzchnią Księżyca i powstania na nim czegoś podobnego, choć 
moŻie o innym nieco kształcie. 

Do rozstrzygnięcia tego sporu zaangażowano tym raz.em sta
tystykę. Gdyby kratery księżycowe, większe i mni·ejsze, ~ 
wstały w wyniku procesów działających na po·wierzchlni lub 
wewnątrz Księżyca, rozmieszczente kraterów na porwi·erzchni 
naszego satelity musiałoby być czymś mniej lub bardziej 
Tegula1·nym. Nie znaczy to oczywiście, że powinny się one ukła
dać w jakieś figury geometryczne; powinny jednak tworzyć 
pewne mniej lub bardziej zwarte grupy, tam gdzie pe:Hoże 
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było bardziej sprzyjające dla działalnośd wulkanicznej; w in
nych miejscach powinien występować wyraźny deficyt liczby 
wulkanów, tak jak to obserwujemy w obszarach księżycowych 
mórz. Gdyby natomiast kratery były pochodzenia meteoryto
wego, ich rozmiesz.czenie powinno być przypadkowe, podobne 
do rozmieszczenia pierwszych kropel deszczu na chodniku. 

Nasze wywody oparliśmy na zaloreniu, ż,e meteoryty udeTzają 
o powierzchnię Księżyca w sposób przypadkowy - "na chybił 
trafił", ja~by powiedział nie astronom. Wydaje się ono tym 
bardziej słuszne, że nawet gdyby metemyty miały te111dencj~ do 
grupowania się, długi oknes czasu, w którym one bombardowały 
powierzchnię Księżyca, usurnął by ślady wszelkiej regularności 
w rozmieszczeniu miejsca ich upadku. 

Tej prostej w zasadzie myśli nie udawało się długi czas zasto ... 
sować do badań między innymi i dlatego, że nasze obserwacje 
dotyczą wyłącznie większych kraterów księżycowych. Mniej
szych nie widzimy po pr01stu dlatego, że na to nie pozwalają 
nasze instrumenty. Rozmieszczenie zaś większych kraterów nie 
odzwierciedla w pełni historii wszystkkh kraterów, m. in. dla
tego, ż,e kraterów tych jest mało i ich statystyka prz,ez to jest 
niepewna. Poza tym również i dlatego, re większe kratery mogą 
być rozłożone przypadkowo nawet i wtedy, gdy ich powstanie 
wynikło z działalności górotwórczej na powierzchni Księżyca, 
jeśli istotnie główne obszary tej działalności były rozmieszczone 
mniej więcej równomiernie na powierzchll1i tego ciała niebie ... 
ski ego. 
Sprawę tę wyjaśnił od razu lot słynnej rakiety amerykańskiej 

Rang er 7, której cel·em było dokonaJnie długiej ,s.erii zdjęć 
w miarę zbliżania się do powierzchni Księżyca. Zdjęcia te drogą 
telewi·zyjną były przekazywane na Ziemię i następni•e odtwa
rzane jedno po drugim. Ostatniego zdjęcia doko111ano z wys·o
kości 300 metrów. 

Rakietę skierowano w dość osobliwe miej.sce na Księżycu: 
w obszar przez który przechodzi jasny pas, zwany "promie
niem biegnącym od duż,ego krateru Kopernika". Prawie wszyst· 
kie większe kratery na Księżycu posiadają wokół siebie tego 
rodzaju jasne smugi, wychodzą.ce promieniście ze środka i się
gające wiele set kilometrów. Są one również zagadką dla astro
nomów i tę zagadkę również rozwiązał znakomicie Ranger 7. 

Stopniowe zbliżanie się do powierzchni Księżyca wykazało, ż,e 
to co z.dala wygląda na jasną smugę, w istocie jest zbiorowiskiem 
małych haterów, u~dadających się wzdłuż prostej, biegnąoej od 
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środka krateru. Przy pewnym oświetleniu sprawiają wrażenie 
jasnej smugi. 

Odkrycie to od razu unieważniło meteoryczną hipotezę po
wstania kraterów księżycowych. Jeśli małe kratery układają się 
W2ldłuż regularnie biegnący;ch linii, jasne jest, że ich powstanie 
wiąże się jakoś z powstaniem lub działalnością większego kra
teru, wokół którego są one rozmi·eszczone. 

Wszystko wskazuje też i na to, że błędne były nasze dawne 
przypuszczenia co do tego, że powier:zlchnia Księżyca je&t po
kryta grubą warstwą pyłu. Przypuszczenie to powstało w wy
niku bardzo starannych pomiarów natężenia i barwy światła 
słonecznego odbit·ego od Księżyca; mówiąc krócej - światła 
księżycowego. To, ż.e Księżyc odbija stosunkowo mało światła, 
zaledwie około 7'3/o, gdy Ziemia średnio - około 400/(), trakto
wano jako dowód, że na jego powierzchni musi się ZJnajdować 
gruba warstwa jakiegoś pyłu. Tymczasem Zldjęcia Rangem 7 
dowodzą raczej nieobecności pyłu, bowiem w miarę zbliżania się 
do powierzchni widać na niej coraz mniejsre i mniejsze kratery, 
które by musiały być niewidoczne gdyby istotnie gęste warstwy 
pyłu unosiły się kiedyś nad tymi wgłębieniami. Domniemany 
pyl musiał by wyrównać wszelkie wgłębienia - zwlasz,cza nie
duże. Należy przypuszczać, że na powierzchni naszego natural
nego satelity znajdują się twory podobne do pumeksu o wybit
nie chropowatej powierzchni, źle odbijającej światło. 

Tyle o pierwszym wrażeniu ze zdjęć Księżyca, które repre
zentują zaiste wysoki poziom teletechniki amerykańskiej. Przy
szłość pozwoli niewątpliwie na wyciągnięcie z nich b rdziej 
wnikliwych i być może - rewolucyjnych wniosków o po
wierZ'chni tak dobrze znanego Księżyca. 

N1ezadługo wypuśd się prawdopodobnie sztucznego satelitę 
Księżyca, okrążającego go w odległości bardzo malej, powiedz
my l 00 km. Ow "satelita satelity Ziemi" będzie w stanie udzie
lić nam infor macji przede wszystkim co do zawartości niektó
rych pierwiastków promieniotwórczych na powierzchni Księ
życa: potasu, uranu i toru. Z tego będzie można wyciągnąć 
bardzo ważny z wielu punktów widzenia wniosek o wieku Księ
życa. Jeśli o trzy ma się liczbę tego rzędu co wiek naszej Ziemi, 
będzi·emy mieli niewątpliwy dowód na to, że Księżyc powstał 
jednocześnie z Ziemią i innymi planetami. Takie właśnie prze 
konanie panuje wśród większości astronomów, aczkolwiek są 
i tacy, którzy przypuszczają, że Księży;c jest wytwo11em Ziemi 
w pewnym stadium jej ewolucji. Niektórzy nawet uważają go 
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po prostu za fragment Ziemi, wyrwany gdzieś z dna Pacyfiku, 
choć hipoteza ta ma niewielu zwolenników. 
Drugą kwestią do zbadania przez sztuc2mego satelitę Księżyca 

byłoby stwierdzenie istnienia ewentualnego pola magnetyC'Z'Ilego 
wokół Księżyca. Wprawdzie dotychczasowe loty rakiet dowiodły, 
że Księżyc nie ma pola magnet)"cznego, jednak chodziło tam 
tylko o stosunkowo silne pola. Słabe pola magnetyczne dadzą 
się wykryć tylko w bUskiej odległości od Księżyca. Z tym wiąże 
się cgólny problem magnetyzmu planet i Ziemi, dotąd stano
wiący kcmple1mą zagadkę mimo ogromnych wysiłków, jakie się 
wkłada w jego rozwiązanie. 

Dyskutuje się też dziś sprawę zainstalowania stalego labora
torium na powierzchni Księżyca. Jego głównym celem zdaje się 
być badanie promieniowania kosmicznego, które na Ziemi jest 
ogromnie utrudnione przez to, że promieniowanie to całkowicie 
pechlania nasza atmosfera. Księżyc jej nie posiada i dlatego jest 
doskonałym miejscem do tego rodzaju badań, jak również do 
badań tego, co rnieustannie wysyła Slońce i co nazywamy "wia
trem słonecznym". Ono też nie dociera w pierwotnej formie do 
powierzchni Ziemi i dlatego badania tego zjawiska są u nas tak 
trudne. 

Wiel·e jeszcze problemów czeka na rozwiązanie przez tych, 
którzy będą kiedyś w takim laboratorium pracowali. Większość 
tych problemów nie stanowi zagadnień astronomic2mych, acz
kolwi·ek nie są one od tej nauki całkowicie odseparowane. Nie 
mniej można być pewnym, że pierwszymi uczonymi, którzy 
wylądują na powierzchni KJSiężyca w celach badawczych, będą 
fizycy i ... geologowie. 

Mimo woli rodzi się pytanie: a kiedy to nastąpi? Wszystko 
wskazuje na to, że niezadługo. Śmiem twierdzić, że za życia 
ogromnej większości tych, którzy w tej chwili te słowa czytają. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Górnicza 

LUMINESCENCJA POWIERZCHNI KSIĘ2YCA 

Znaczna część minerałów rozpowszechnionych na Ziemi po
siada zdolność do lum:irnescencji 1). Jest więc prawdopodobne, 

iż minerały takie znajdują się także na Księżycu, ponieważ oba 
ciała mają wspólne pochodzenie. Wprawdzie na Ziemi więk-

1) Zjawisko świecenia niektórych cial, nie związane z podwyższeniem 
temperatury, wywalane niektórymi procesami chemicznymi lub działa
niem promieniowania (np. nadfioletowego lub rentgenowskiego). 
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szosc tych minerałów znajduje się głęboko pod jej powierzch
nią, ale rozwój Księżyca mógł pr:nebiegać innymi drogami niż 
rozwój naszej planety i możliwe, że minerały 'Zidolne do lumi
nesoencji znajdują się tam bezpośrednio na powierzchni. Z naj
dokładniejszych zaś pomiarów wynika, iż gęstość atmosfery 
Księżyca przy jego powierzchni jest przeszło miliard razy mniej
sza niż gęstość atmosfery przy powierzchni Ziemi. Praktycznie 
więc biorąc, Księżyc właściwie nie posiada atmosfery i dlatego 
do jego powierzchni dochodzi nie tylko widzialil/e promienicr 
wanie Słońca, ale również promieniowanie krótkofalowe i kor
puskularne. Z rozważań tych wynika, że na powierzchni Księ
życa spełnione byłyby najważniejsze warunki do powstawania 
luminescencji: odpowiednie minerały i pmmieniowanie pobu
dzające. 

T a b e l a l. Minerały 7ldolne do luminescencji znalezione w większej 
ilości bezpośrednio na powierzchni Ziemi (według J. Dubois) 

l w emisji prze-
NaZJWa Wz6r Najważniejsze 

waża długość 
minerału chemiczny znalezisko fali w A 

Anglezyt PbS04 Phoenix w stanie Ari-
zona (USA) 4 500 

Autunit Ca(U02h(P04h Jachymov (Czeohoslo-
wacja) 5 500 

Kalcyt CaC03 wszędzie obfity 6 000 
Fluoryt CaF2 Alston, Moor (Anglia) 

i Ohio, Arizona, Kali-
f01I111Li.a (USA) 4000-5 000 

Hakmani t glinokrzemian Dungannon (Irlandia) 
sodu, zawiera i rpól!wysep Kola 
też chlor (ZSRR) 5 500-6 000 
i siartkę 

Kuncyt Al203 • nSi02 Main, Portland (USA) 6 000 
Opal Si02 • nH20 wszędzie obfity 4 500 
Szelit CaW04 obfity w Europie 4 800 

i Ameryce 
Wilemit Zn"Si04 Franklin w stanie New 

Jersey (USA) 5 500 

W ostatnich latach rzeczywiście stwierdzono, że niektóre miej
sca na powierz·chni Księżyca posiadają zdolność do luminescen
cji. Po raz pierwszy zwrócił na to uwagę astronom czechosło
wacki F. L i n k w 1946 r., kiedy to opracowywał szczegółową 
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teorię fotometrii zaćmień Księżyca. Okazało się bowiem, że pół
cień Ziemi w pobliżu stożka cienia jest na powierzchni Księżyca 
dużo jaśniejszy niż wynikałoby to z teorii i ten nadmiar światła 
Link przypisał luminescencji. 

W 1947 r. Link wyznaczył, re blask Księżyca w pełni składa 
się w 903/o z odbitego światła słonecznego i w 100/o z lumine
scencji pobudzonej niewidzialnym promieniowaniem Słońca. 
Następnie w 1949 r. stwie:rdził, że wielkość luminescencji na 
powierzchni Księżyca podl·ega okresowym zmianom, co zgodne 
jest ze zmianami natęż·enia krótkofalowego i korpuskularnego 
promieniowania Słońca oraz jego aktywnością. Wiadomo bo
wiem, że ilość energii promienistej Słońca w pozafiolecie, zwłasz
cza zaś w zakresie fal rentgenowskich, jest wyraźnie zmienna 
i to w granicach kilkuset procent. Podobnie się dzieje z drugiego 
końca widma, czyli w promieniowaniu radiowym. Zmiany te 
powodują nawet wahania stalej słonecznej 2) o około 1'~/o. 

Odkrycie i badanie luminescencji na powierzchni Księżyca 
ma doniosłe znaczenie selenologiczne, ponieważ przy j·ej pomocy 
można uzyskać informacje o charakterze jego powierzchni oraz 
wyjaśnić wiele innych ciekawych zagadnień. Na przykład na 
Mare Serenitatis znajduje się niewielki krater Linne, który ota
czany jest świetlną obwódką. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, 
że obwódka ta po•większa się w chwili, kiedy krater ten wstę
puje ao pólcienia Ziemi. Tłumaczy się to zwykle spadkiem tem
peratury towarzyszącej zaćmieniu Księżyca, w następstwie czego 
w okolicy krateru powstaje skorupa zamarzniętych gazów, która 
lepiej odbija światło. Natomiast Link twierdzi, że najbliższe 
otoczenie krateru zawiera substancję zdolną do luminescencji 
i dlatego 'wraz ze spadkiem promieniowania optycznego wzrasta 
widzialność świetlnej obwódki. 

Do badania księżycowej luminescencji Link zaproponował 
dwie różne metody. Pierwsza z nich polega na obserwacji za
ćmień Księżyca i śledzeniu wzrostu jasności w widmie niektó
rych miejsc na jego powierzchni. Drugi zaś sposób po·lega na 
porównaniu konturów niektórych linii w widmie słonecznym 
i w widmie różnych krain na powierzchni Księżyca, zwłaszcza 
zaś bardzo intensywnych linii Ha, Ki H (rys. 1). Druga metoda 
ma tę zaletę, że na wynik pomiarów nie ma właściwie żadnego 
wpływu stan atmosfery ziemskiej i obserwacje takie wykonać 

2) Stalą słoneczną nazywamy ilość promieniowania, jaką w ciągu mi
nuty otrzymuje l cm~ płaszczyzny prostopadlej do promieni słonecznych 
w odległości Ziemi od Słońca (ok. 1,90 kal/cm2 • min). 
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można poza zacmieniami Księżyca. Obie metody zastosowano 
do obs-erwacji i obie doprowadziły do pozytywnych wyników. 

W czasie zaćmienia Księżyca w 1953 r. M. C i m i n o 
i T. For t i n i o w a stwierdzili nadmiar światła w niektórych 
okolicach jego powierzchni o 30~/o. W czasie tych pomiarów 
zwrócili uwagę na krater Linne, którego widmo nie wyka
zywało jednak żadnych 
zmian. Podczas zaś całko
witego zaćmienia Księżyca 
w 1957 r. Cimino 
i A. F r e s a dokonali po
miarów fotometrem foto
elektrycznym. Pomiary t ,2 
wykazały, że okolica kra
teru Langrenus nie przeja
wiała luminescencji i zmie
niła swą jasnosc zgod
nie z teorią. Stwierdzono 
natomiast luminescencję 
w południowej części Mare 

Rys. l. Zmiany profilu linii 
widma pod wpływem lumine

scencji (wg F. Linka): 
A - profil linii widma bez 
luminescencji, B - profil linii 

widma z luminescencją 

···············r················· 

lO% 

ł l 
A 

202" 

r-
B 100% 

__ .U_ 
Crisium, w którego widmie obserwowano wyraźny wzrost jasno
ści. Obserwacje takie przeprowadził również J. D u b o i s 
w czasie zaćmienia w 1953 r. i stwierdził wyraźny wzrost jasno
ści w widmie środkowej części Mare Foecunditatis (A = + 45° 
i cp = + 3° w przedziale od 4 200 do 4 700 A z maksimum w są
siedztwie 4 350 A oraz w przedziale od 4 800 do 5 200 A z drugim 
maksimum przy 5 050 A. Pomiary wykazały, że nadmiar światła 
wynosił od 20 do 60Q/o. W czasie zaś zaćmienia w 1934 r. obser
wował on zachodnią część Oceanus Procellarum (A = -55 ° 
i cp = + 10°), gdzie stwierdził nadmiar światła o 15% w prze
dziale widma od 4 200 do 4 750 A z maksimum przy 4 450 A. 

Studiowaniem księżycowej luminescencji zajmował się też 
znany astronom radziecki N. A. Kozy re w, który w 1955 r. 
dokonał odpOIWiednich obserwacji poza zaćmieniem Księżyca. 
Obserwacje te wykonane zostały za pomocą spektrografu o dys
persji około 15 A/mm współpracującym z 50 calowym reflek-
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torem Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego. Badania ob
jęły linie H i K w widmie różnych krain księżycowych jak: 
Mare Serenitatis, Mare Imbriurn, górzyste obszary w środkowej 
części Księżyca oraz dna niektórych kraterów (Plato, Schickard, 
Kopernik i Aristarch). Prawi·e we wszystkich wypadkach kon
tury obu linii w widmie Słońca oraz badanych obszarów na 
powierzchni Księżyca były j-ednakowe. Wyjątkiem jednak był 
krater Aristarch, w którego widmie linie H i K były wyraźnie 
zwężone (Rys. 2). Pomiary zdjęć wykazują dwa pasy lumine-

1(10 

oso 

-10 

A 39686 

o 

Rys. 2. Porównanie 
konturu linii H (3968,6 
A) w widmie krateru 
Aristarch (kółeczka) 
i w widmie Słońca 
(linia ciągła) w dniu 
4. 10. 1955 r. (według 

N. A. Kozyrewa) 

scencji, jeden w barwie fioletowej z maksimum przy 3 900 A, 
a drugi w barwie niebieskiej z maksimum przy 4 300 A. Okazało 
się, że luminescencja powier:z;chni krateru Aristarch była znacz
nie większa wtedy, gdy Słońce było nad kraterem niemal w ze
nicie, mniejsza zaś, gdy promienie słoneczne padały pod kątem 
ostrym, tzn. po wschodzie i przed zachodem Słońca nad tą oko
licą Księżyca. Widocznie substancja zdolna do luminescencji 
mieści się tylko w najgłębszych partiach dna krateru (Rys. 3). 
Kozyrew przypuszcza, że lurninoforem na dnie krateru Aristarch 
jest kwarc (Si02). Dnia 4 października 1955 r. obserwował on 
w tym kraterze 4 razy większą luminescencję niż zwykle, co 
wyjaśnia zwiększonym pwmieniowaniem korpuskularnym Słoń
ca. Obliczył nawet, że w strumieniu tego promieniowania, 
w którym w tym czasie znalazł się Księżyc, było około l 000 
cząstek (protonów) na l crn3 . 

Kozyrew usiłuje luminescencją wyjaśnić niektóre problemy 
selenologicz.ne. Jasne smugi w okolicy Aristarcha i Herodota 
oraz innych kraterów (Tycho, Kopernik, Kepler) uważa za nie
widoczne szczeliny w powierzchni Księżyca, które wypełnione 
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T a b e l a 2. Luminescencja powierzchni krateru Aristarch 
(według N. A. Kozyrewa) 

Kąt fazy Procent luminescencji 
Data Księżyca Kąt Sto-

i moment (dodatni padania według według sunek 
obserwacji po pełni promie ni pomiaru pomiaru obu 

(UT) a ujemny słone- konturów konturów warto-
1955 r. cznych linii H linii K (K/H) przed (3968,6 A) (3933,8 A 

pełnią) 

h m o 

28. IX. 18 00 -38,5 88. 0,0% 0,0% -
28. X . 18 30 -35,6 85 2,2 ± 0,2 3,3 ± 0,5 1,5 

4. X. 22 00 + 41,4 23 13,0 ± l 19,0 ± l 1,5 

4. XI. 22 00 + 63,8 31 3,0 ± 0,3 4,2 ± 0,3 1,4 

są także kwarcem. Dochodzi nawet do wniosku, że obserwowane 
obecnie systemy jasnych smug na Księżycu są tworami względ
nie młodymi, powstały bowiem dopiem około 50 milionów lat 
temu. Starsze systemy jasnych smug zostały już dawno pokry
te pyłem meteoryto-
wym, który widocz-
nie nie posiada wła-
sności luminescencji. 
Wiadomo jest, że na - K 
Ziemię nieustannie 
spada pył meteory to-
wy, mający ziarna L 
o średnicy około 2-

Rys. 3. Schemat oswle
tlenia dna krateru Ari
starch przed i po pelmi 
Księżyca (wg N. A . Ko
zyrewa): S1 - polożeni e 
Słońca przed pelnią, 
S2 - położenie Słońca po 
pełni, Z - Ziemia, K -
zwykla powierzchnia 
Księżyca, L - substan
cja zdolna do lumine-

scencji 

z 
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3 ~l. W ciągu jednego dnia spada na Ziemię około l tony pyłu, 
a zatem w ciągu roku około 108 cm3 , po upływie zaś 5 · 1010 lat 
powstaje z niego warstwa na powierzchni naszej planety o gru
bości około l cm. Pył meteorytowy spada oczywiście również 
na powierzchnię Księżyca. 

Badaniem lumines-cencji na powierzchni krateru Aristarcha 
zajmował się także astranom francuski Dubois, który w 1958 r. 
otrzymał zaskakująco podobne rezultaty. Położenie pasa lumi
nescencji w niebieskiej barwie widma tego krateru określił 
w przedziale od 4 200 do 4 400 A z maksimum przy długości 
fali 4 350 A. Wahania luminescencji na powierzchni Aristarcha 
również wyjaśnia on zmianami w intensywności promieniowa
nia słonecznego. 

Studiowaniem księżycowej luminescencji Dubois zajmował 
się już w 1953 r., kiedy to otrzymał szereg dobrych zdjęć widma 
Księżyca za pomocą wielkich spektrografów w trzech obserwa
toriach: Bordeaux (Francja), Arcetri (Italia) i Utrecht (Holan
dia). Przebadał on 86 miejsc na powierzchni Księżyca, z których 
47 wykazuje wyraźną luminescencję (Rys. 4). Stwierdził, że lu

s 

E 

N 

minescencja najlepiej 
występuje na ciem
nych płaszczyznach, 
jakie tworzą księży
cowe morza lub dna 
niektórych kraterów. 
N a przykład Ma re 
Crisium w zielonej 
części widma zawiera 

Rys. 4. Mapka księżyco
wej luminescencji (wg 
J. Dubois). Kropki ozna
czają miejsca na po
wierzchni Księżyca, w 
których stwierdzono lu
minescencję, kreski na
tomiast okolice bez lu-

minescencji 

około 20°/o promieniowania pochodzącego z luminescencji, a dno 
krateru Regiomontanus w czerwonej barwie widma aż 25°/o. Jest 
to oczywiście związane z tym, że na ciemnym podłożu lumine-
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scencja jest lepiej widoczna. Z tego wyciągnąć można wniosek, 
iż księżycowa luminescencja dostępna jest ob&erwacjom jedynie 
dlatego, że średnie albedo 3) Księżyca jest w ogóle małe. 

Pomiary wykazały, że powierz.chnia Księżyca odbija zaledwie 
70/o optycznego promi·eniowainia Słońca, morza nawet tylko 4°/o, 
podczas gdy jasne obszary aż 14'0fo. Gdyby więc średnie albedo 
Księżyca było zbliżone do albedo Ziemi (45°/o), to luminesc::mcja 
na jego powierzchni nie byłaby dostępna obserwacjom i praw
dopodobnie nic byśmy o niej nie wiedzi·e<li. 

Co do barwy luminescencji, to najczęściej występuj.e ona 
w c:oerwonej i żółtej części widma, dalej w !niebieskiej i fiole
towej, a dość rzadko w zielonej. Kraina położona między Mare 
Serenitatis a Mare Imbrium (okolica lańcucha górsldego Kau
kaz) wykazuje słabą, ledwie widoczną luminescencję w barwie 
żółtej i fioletowej. Środek Sinus Medii silniejszą luminescencję 
w barwie czerwonej i niebieskiej, a Mare Tranquillitatis dość 

T a b e l a 3. Stosunek luminescencji do odbitego światła słonecznego 
w poszczególnych barwach widma dla niektórych okolic na powierzchni 

Księżyca (według J. Dubois) 

Badana okolica 
Księżyca 

Czer
wona 

6563 A 
Żólta 

5 893 A 

-------

Zielona 

5 200 A 

Niebie
ska 

4861 A 
-- -------- ---- - -- ------;----

Kraina między Mare 
Serenitatis a Mare 
Imbrium (/.. = + 8° 
i rp = + 30°) 
Srodek Sinus Medii 
Mare Tranquillitatis 
o. = +28° i rp = 0°) 
Mare Foecunditatis 

(1. = + 50° i rp = 0°) 
Dno krateru Regio-
montanus 
Mare Crisium 
Zachodnia część Ma
re Frigoris 
Mare Nubium 
Srodlwwa i poludnio
wo--wschodnia część 
Oceanus Procellarum 

0,12 

0,08 

0,25 

0,12 

0,20 

(1,05 

0,14 

0,10 

0.13 
0,15 

0.06 
0,07 

0,20 

0,07 

(\lO 

0,05 
0,08 

0,14 

Fioleto
wa 

4300 A 

0,06 

0,04 

o, 10 

3) Albedo - zdolność odbijania promieniowania świetlnego, wyrażona 
procentowym stosunkiem promieniowania odbitego do padającego. 

l i. 



174 URANIA 

silną w barwie żółtej. Mare Foecunditatis słabszą luminescencję 
w barwie czerwonej~ a nieco silniejszą w barwie żółtej. Dno 
krateru Regiomontanus wykazuje bardzo silną luminescencję 
w barwie czerwonej, słabszą zaś w barwie żółtej, a bardzo słabą 
w barwie niebieskiej. Mare Crisium posiada bardzo silną lumi
nescencję w barwie zielonej, nieco słabszą w żółtej, a całkowicie 
słabą w barwie niebieskiej. Zachodnia część Mare Frigoris 
wykazuje słabą luminescencję w barwie żółtej, zielonej i fio
letowej. Mare Nubium zaś silną luminescencję w barwie czer
wonej i niebieskiej, a słabą w żółtej. Wreszcie środek i połud
niowo-wschodnia część Oceanus Procellarum ma silną lumine
scencję w barwie czerwonej, a słabszą w barwie fioletowej. 

1 

2 

3 

4 

5 

W niektórych barwach widma 
morza księżycowe wykazują bar
dzo słabą lub nawet zerową lumi
nescencję, co Dubois tłumaczy 
odpowiednim ich zabarwieniem. 
Na przykład środek Mare Serenita
tis wykazuje zerową luminescencję 
w barwie żółtej oraz czerwonej 
i widocznie ma ten odcień barw. 
Natomiast Lacus Mortis i Mare 
Humboldtianum wydaje się mieć 
zabarwienie żółto-zielone i zielo
no-niebieskie, a kraina między 
Sinus Aestum i Mare Serenitatis 
niebieskie. 

Rys. 5. Krzywa luminescencji wilemitu 
i niektórych okolic Księżyca (wg J. Du
bois): l - środek Mare Crisium, 2 -
zachodnia część Mare Frigoris, 3 - śro
dek Palus Nebularum, 4 - dno krateru 

Aristoteles, 5 - syntetyczny wilemit 

Udało się również zidentyfikować niektóre pasy luminescen
cji w widmie Księżyca z pasami luminescencji w widmie zna
nych minerałów ziemskich, co dało początek księżycowej mine
ralogii. Problemem tym zajmował się Dubois wspólnie z mine
ralogiem S e r v i g n e m i doszli do wniosku, re na Księżycu 
można oc7Jekiwać minerałów w rodzaju wilemitu i innych krze
mianów. Np. silne maksimum w zieionej barwie widma na 
Mare Crisium i zachodniej części Mare Frigoris dobrze odpo
wiada wilemitowi (Zn2Si04), krzemianowi tworzącemu na Ziemi 
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kryształy lub złoża, które wydobywa się jako rudę cynku 
(Rys. 5). Przypuszcza się, że wilemit będzie można znaleźć na 
Księżycu w stanie czystym lub zmieszanym z inną substancją. 
Zółte zaś maksimum przy długości fali 5 700 A, które obserwo
wane było na dnie krateru Regiomontanus, można by przypisać 
takiemu minerałowi, jak glinokrzemian berylu (Be3Al2[Si60 18]). 

Nie stwierdzono natomiast najmniejszego śladu uranu, którego 
być może na powierzchni Księżyca brak. 

Dubois przypuszcza, że luminescencja w poszczególnych mo
rzach księżycowych pobudzana jest przez różny rodzaj promie
niowania słonecznego, np. na Sinus Medii luminescencja wy
daje się być wywołana głównie korpuskularnym promienio
waniem Słońca, a Mare Foecunditatis znów lepiej reaguje na 
zwiększoną intensywność promieniowania nadfioletowego. Tę 
okoliczność możnaby wykorzystać do badania krótkofalowego 
i korpuskularnego promieniowania Słońca, które do powierzchni 
Ziemi nie dochodzi. 

Widzimy, ż.e badanie po3ornie nieciekawego zjawiska, jakim 
jes t zaćmienie Księżyca przez półcień Ziemi, doprowadziło do 
odkrycia księżycowej luminescencji, stąd zaś wypływa wnios,ek, 
iż "dla badacza przyrody nie ma szczegółów mało znaczących". 
Zr·esztą historia nauki zna wiele podobnych przykładów, kiedy 
obserwacje mało znaczącego zjawiska utorowały drogę dla inte
resującego odkrycia. 
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STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ - Dąbrowa Gór n i c z a 

DZIEJE SELENOGRAFII 

Już star.:żytni filozofowie domyślali się, że Księżyc to "druga Ziemia" 
i że podobnie jak ona, pokryty jest górami i dolinami. Przypuszcza się 

nawet, że pierwszą mapę Księżycową opracował już w V stuleciu p. n. e. 
filozof grecki A n a x a g o ras. Przypuszczenie to jest całkowicie realne, 
ponieważ już okiem nie uzbrojonym widzimy na powierzchni Księżyca 
ciemne i jasne plamy, nie zmieniające swych kształtów oraz wzajemnego 
położenia. 

Jednak śmiałe domysły starozytnych filozofów zostały potwierdzone 
dopiero na początku XVII w., kiedy to G a l i l e u s z (w r. 1610) skie-o 
rowal na Księżyć swoją pierwszą lunetę. Jego Nuncius sidereus (Floren-
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cja 1610) było prawdziwym zwiastunem tego historycznego wydarzenia 
i wezwaniem dla innych obserwatorów. Obserwacje Księżyca ilustrował 
prostymi rysunkami, które reprodukowal jako drzeworyty (zob. Urania, 
1960, nr 7, str. 194 oraz okladka nr 11, 1964). Podobnym sposobem obra
zowali wygląd powierzchni Księżyca: Cezar L a G a 11 a w 1612 r., 
Fra Pietro S ar p i w 1612 r ., Krzysztof S c h e i n er w 1614 r. i Klau
diusz M c 11 a n w 1635 r. Na każdym nowym rysunku wzrastała ilość 
dostrzeżonych obiektów księżycowych dzięki stosowaniu coraz to więk
szych i lepszych lunet (luneta Galileusza powiększała tylko trzykrotnie). 

Fostęp ten dobrze widoczny jest na mapie Franciszka F o n t a n y, 
którą opracował w 1630 r. , a wydal jako dodatek do dzieła pt. Novae coe
lestium terrestriumque rerum observationes (Neapol 1646). W tym samym 
prawie czasie astronom czeski Antoni S c h y r l a e u s d e Rh e i t a 
wydaje dzieło pt. Oculus Enoch & Eliae (Amsterdam 1645), a w nim mapę 
Księżyca, na której większe utwory oznaczone są literami alfabetu łaciń
skiego (zob. druga strona okladki Uranii, 1960, nr 7). Mapa Rheity do
brze pokazuje zarysy "lądów" i "mórz" księżycowych, najważniejsze kra
tery oraz główne systemy jasnych smug, które rozchodzą się promienisto 
od niektórych kraterów. Podobną, chociaż mniej dokladną mapę Księżyca 
wydal Andrzej A r g o l i Pandosion Sphaerium (Padwa 1653). 

Jeszcze lepszą mapę Księżyca opracował Fl. V a n L a n gr e n , ma
tematyk hiszpańskiego króla F i l i p a IV. Mapa ta opublikowana zo
stała w Planisphaerium Lunae, a se mediantibus telescopiis observatum 
(Bruksela 1647); zawiera już 270 obiektów księżycowych. Langren był 
pierwszym selenografem, który pokusił się o nadanie nazw utworom księ
życowym i poszczególnym kraterom oraz morzom nadal imiona świętych 
i postaci biblijnych. 

Gdy dziś oglądamy pierwsze mapy powierzchni Księżyca, zapewne nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, ile trudności musiał pokonać ówczesny ob
serwator. Dokładność i doskonalość tych map zależna była nie tylko od 
jakości i wielkości obiektywu, ale i od technicznego urządzenia oraz mon
tażu całej lunety. Nie mniejsze znaczenie miała również cierpliwość oraz 
zdolności rysunkowe obserwatora (czynniki te zresztą i dziś odgrywają 
wielką rolę). Należy wreszcie dodać, że autorzy map przeważnie sami wy
konywali ich drzeworyty lub miedzioryty, a więc i w tym kierunku mu
sieli posiadać pewne uzdolnienia. 

Opisane usiłowania selenograficzne nie dorównują jednak pracom na
szego gdańskiego astronoma Jana H e w e l i u s z a (1611-1687), którego 
właściwie uważać należy za twórcę selenografii. Na podstawie pięciolet
nich obserwacji wydal on dzieło pt. Selenographia sive Lunae Descriptio 
(Gdańsk 1647). Zawiera ono 495 stron tekstu oraz 40 rysunków faz Księ
żyela i trzy mapy jego powierzchni (zob. trzecia strona okladki Uranii, 
1960, nr 7, druga i czwarta strona okładki Uranii, 1961, nr l oraz trzecia 
strona okładki Uranii, 1964, nr 6). To monumentalne dzieło jest piel'\Vszą 
monografią o Księżycu, która przez blislm półtora wieku była podstawą 
do dalszych badań jego powierzchni. Jak na ówczesne warunki mapy He
weliusza są bardzo dokładne, ponieważ zarysy mórz i położenie większych 
kraterów wyznaczał on w projekcji na ekranie (rob. wkladka po str. 112, 
Umnia, 1958, nr 4), a dopiero mniejsze szczegóły rysowal przy okularze 
lunety. Na schematycznej mapie Księżyca poszczególnym obiektom nadał 
on nazwy, zapożyczając terminów ż geografii. Tylko niektóre z propono
wanych przez Heweliusza nazw utrzymały się w nomenklaturze Księżyca 
(np. Alpy i Apeniny), ponieważ późniejsi selenografowie przyjęli system 
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nazewnictwa proponowany przez astronoma włoskiego Jana Babtystę 
R i c c i o l i e g o. W dziele pt. Ałmagestum novum (Neapol 1651) opubli
kował on mapę Księżyca (zob. Urania, 1960, nr 7, str. 195), której autorem 
był jego przyjaciel Franciszek Maria Gr i m a l d i. Na mapie tej Riccioli 
kraterom księżycowym daje nazwiska wybitnych uczonych (astronomów, 
matematyków, fizyków) i ten sposób nazewnictwa stosowany jest do dziś. 

Druga połowa XVII w . ani też pierwsza połowa XVIII w. nie wniosły 
prawie nic nowego do selenografii, chociaż były robione próby w tym 
kierunku . W 1671 r . Cherubin de Orle a n s opublikował mapę Księżyca 
w dziele pt. Dioptrique oculaire. W latach 1676-1686 podobną mapę opra
cował D e l a H i re, a w 1692 r. słynny Jan Domenico C a s s i n i. Póź
niej , bo już w XVIII w .. Jan Gabriel D o p p e l m a y er opublilrowal dwie 
mapy Księżyca pt. Tabula Selenographica (w dziele pt. Atlas Coelestis, 
Norymberga 1742), z których jedna podaje nomenklaturę Heweliusza, 
a druga Riccioliego. Wreszcie w latach 1757-1786 Maksymilian H e 11 
wydawał w Wiedniu znane efemerydy pt. Ephemerides astronomi.cae, 
w których zamieszcza mapę Księżyca ze spisem utworów na jego po
wierzchni (obok nomenklatury Riccioliego podaje również nomenklaturę 
Heweliusza). Wymienione tu mapy nie odegrały jednak większej roli 
w kartografii Księżyca i dalszy postęp w tej dziedzinie przYIJ10Si nam 
dopiero druga polowa XVIII w. 

W 1748 r . astronom niemiecki Tobiasz M a y er zaczął w Norymber
dze obserwować powierzchnię Księżyca i w okresie półtora roku dokonał 
pomiarów pozycji wybranych obiektórw księżycowych, używając do tego 
mikrometru. Na podstawie tych obserwacji opracował OIJ1 mapę Księżyca, 
wydaną dopiero po jego śmierci pr2lez profesora fizyki L i c h t e n b er g a 
w Tobiae Mayeri Opera Inedita (Getynga 1775). Mapa Mayera ma 20,3 cm 
średnicy; są na niej dokladnie oznacrone pozycje 87 obiektów księżyco
wych przy czym pozycJe 24 punktów wyznaczOIJ'le zostały na podstawie 
pomiarów mikrometrycznych. Mapa ta jest już dokładniejsza od map 
Heweliusza, wydanych o 132 lata wcześniej (zob. druga strona okładki 
Uranii, 1961, nr 1). Bogatą spuściznę obserwacyjną Mayera wykorzystał 
K l i n ker f u e s i w 1824 r. wydal jeszcze lepszą mapę Księżyca o śred
nicy 35 cm oraz liczne rysunki poszczególnych okolic jego powierzchni. 

Pod koniec XVIII w. selenografia zyskała wybitnego obserwatora 
w osobie Jana Hieronima S c h rot er a, który w 1784 r. rozpoczął 
w Lilienthalu pod Bremą systematycznie studiować powierzchnię Księ
życa. Celem tych obserwacji było opracowanie map wybranych okolic 
tak wiernie i dokładnie, aby w przyszłości można było na ich podstawie 
stwierdzić ewentualne zmiany na jego powierzchni (zob. Urania, 1960, 
nr 7, str. 196 i 199). Rezultatem długoletniej działalności obserwacyjnej 
Schrotera było dzieło pt. Selenotopographische Fragmente zur genauen 
Kenntnis der Mondfliiche, którego część pierwsza wydana została w 1791 
roku w Lilienthalu, a druga w 1802 r . w Getyndze. W nazewnictwie kra
terów Schroter poszedł śladem Riccioliego, powracając jednak do nazw 
proponowanych przez Heweliusza dla księżycowych łańcuchów górskich. 
Był on też pierwszym selenografem, który wyznaczai jasność poszcze
gólnych utworów na powierzchni Księżyca przy pomocy 10 stopniowej 
skali (0 cznaczalo czarny cień gór, a 10 zaś najjaśniejszy ptmkt na Księ
życu 1)). W 1787 r. odkrył pierwszą bruzdę (przechodzi przez krater Hy
ginus). Podobnymi badaniami powierzchni Księżyca zajmował się Fran--

1) Najjaśniejszym punktem na Księżycu jest krater Aristarchus. 
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ciszek Paweł von Gr u i t h u i s e n, który w 1821 r. opublikował w Mo
nachium dzieło pt. Selenologische Fragmente, a w 1825 r. małą mapę 
Księżyca. 

Dalszy wielki krok w kadografii Księży.ca wobil saski geometra Wil
helm Gotthelf L o h r m a n n (1796-1840), który od 1820 r. systematycz
nie obserwował powierzchnię Księżyca za pomocą refraktora Fraunhofera 
o średnicy 83 mm i ogniskowej 130 cm. Owocem tych badań była wielka 
mapa Księżyca o ' średnicy l m (podziałka l : 3 566 400), kitórą podzielił na 
25 sektorów (zob. druga strona okładki Uranii, 1962, nr 4). Część swej 
pracy (cztery sektory środkowe) wyd.ał w Topographie der sichtbaren 
Mondobe1'flćiche (Lipsk 1824), a calość opublikowana została już po jego 
śmierci w Mondkarte in 25 Sektionen (Lipsk 1878). Małą zaś mapę Księ
życa o średnicy 38,5 cm wydal Lohrmann w 1838 r. w Dreźnie. 

Mapa Lohrmanna jest jedną z najlepszych map powierzchni Księżyca, 
jakie dotąd były opracowane. Wymagała ona dużych umiejętności kre
ślarskich i rytowniczych (Lohrmann sam rył mapy na płytach miedzia
nych) i dziś jeszcze jej strona graficzna oraz zawartość budzą wielki po
dziw. 2) Wzniesienia księżycowe na mapie Lohrmanna 02mac2lone są czar
nymi liniami i ten sposób obrazowania WLJniesień na Księżycu uważa się 
za najlepszy. Polożenie linii wskazuje kierunek WLJniesienia, a ich gru
bość i gęstość mówi o stopniu nachyl-enia zbocza górskiego 3). Flaszczyzna 
pozioma oznaczona jest kolorem białym, nartomiast zbocza górskie o na
chyleniu stoku do 45° kolorem szarym, stoki zaś o nachyleniu większym 
niż 45° kolorem cza•rnym. 

W 1830 r. studiom powierzchni Księżyca poświęcił się Jan Henryk 
M a d l er (1794-1874); pomagał mu Wilhelm B e er, właściciel milośni
czego obserwatorium w pobliżu Berlina (z zawodu bankier). Wynikiem 
tej współpracy było wydanie w 1837 r. w Berlinie dzieła pt. Der Mond 
nach seinen kosmischen und individuellen Verhiiltnissen, oder Allge
meine vergleichende Selenographie oraz mapy Księżyca pt. Mappa Sele
nographica (drugi·e wydamie w 1869 r. w Do11pacie, gdzie od 1840 r. Madler 
był dyrekto11em obserwartorium). Mapa ta wydana została w czterech czę
ściach: I - kwadrant północno-zachodni, II - kwadrant północno
wschodni, III - kwadrant poludniowo-wschodni i IV - kwadrant po
łudniowo-zachodni. Ma tę samą podziałkę co mapa Lohrmanna, lecz za
wiera o wiele więcej S2lC2lególów. Zaznaczonych jest na niej bowiem aż 
7755 utworów księżycowych. Dzie~o pt. Kurzgefasste Beschreibung des 
Mondes oraz mapę Księżyca o średnicy 32,5 cm Madler opublilrowal samo
dzielnie w 1839 r. 

Najlepszym jednak znawcą topografii Księżyca był Juliusz S c h m i d t, 
który w 1878 r. opublikował mapę o średnicy 195 cm (podziałka 
l : l 783 200) w wyniku 34-le1mich obserwacji Księżyca, w więkswści wy
konanych przy pomocy refraktora Plossl o średnicy 16 cm (Schmidt wy
raził się, że instrumentem tym mo:żJna by zlokalizować na Księżycu około 
100 000 kraterów). Obserwacje te rozpoczął w obserwatorium w Bonn, 
gdzie w 1846 r . został asystentem. Od 1853 r. pracę nad mapą Księżyca 
kontynuował w obserwatorium w Ołomuńcu, a od 1858 r. zaś w Atenach, 
na stanowisku dyrektora obserwatorium. Dzieło Schmidta pt. Charte der 
Gebirge des Mondes (Berlin 1878) zawiera 25 map (podobnie jak Lohr-

2) Drugie wydanie tej mapy ukazało się w 1963 r. w Lipsku ze wstę
pem dra P. A h ner t a z obserwatorium w SonnebeTgu. 

3) Ten sposób oznaczania wzniesień na mapach ziemskich wprowadził 
pod koniec XVIII w. saski major L e h m a n n. 
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mann podzielił on powierzchnię Księżyca na 25 sektorów) oraz 304 strony 
tekstu. Pozycje utworów księżycowych opierają się prawie wyłącznie na 
pomiarach May era, Lohrmanna, Madlera i innych selenografów; pomiary 
własne Schmidta odnoszą się głównie do pomiarów wysolmści gór księ
życowych, których w sumie dokonał około 3050. W 1867 r. Schmidt wy
dal katalog 425 bruzd księżycowych Uber die Rillen auf dem Monde, 
z których 278 odkrył sam. Wreszcie zasługą tego wnikliwego badacza 
Księżyca było opublikowanie w 1878 r. w Lipsku mapy Lohrmanna, do 
której dodał objaśnienia dla poszczególnych s-ektorów. 

W drugiej połowie XIX w. ukazało się jeszcze kilka prac o Księżycu 
oraz map jego powierzchni, które również zasługują na uwagę. Pic;lme 
modele gipsowe niektórych okolic Księżyca wykonali J. N a s my t h 
i J. C a rp e n t er, a rysunki tych modeli (zob. czwarta strona okładki 
Uranii, 1959, nr 8) opublikowano w ThP. Moon considered as planet, 
a world and a satellite, Londyn 1874). Dwa lata później selenograf aJn
gielski E. N e i s o n wydał dzieło pt. The Moon and the condition and 
configurations of its surface (Londyn 1876) oraz mapę Księżyca o średnicy 
60 cm. W 1884 r. zaś K. M. G a u d i b er t wspólnie z K. F l a m m a
r i o n e m opublikował mapę Księżyca o średnicy 70 cm pt. Carte ge
nerale de la Lune; podobną mapę wydał w 1895 r. T. E l g e r. 

Również w pierwszej połowie XX w. opublikowaJno szereg prac z za .. 
kresu kartografii Księżyca, a do znaczmego postępu w tej dziedzinie przy
czyniła się fotografia. W 1910 r. mapę powierzchni srebrnego globu wydal 
vV. G o o d a c re, a drugą i jeszcze lepszą mapę opublikował w dziele 
pt. The Moon (Waratah 1931). Bardzo piękną mapę Księżyca pt. Mappa 
Selenographica wydał selenograf czeski K. A n d e l w 1926 r. w Pradze. 
Ma ona 60 cm średnicy, z powierzchnią Księżyca przedstawioną niezwykle 
plastycznie (zob. trzecia strona okładki Uranii, 1962, nr 11). Jedną z naj
bardziej szczegółowych map Księżyca opracował wybitny selenograf nie
miecki Ph. F a u t h, (zmarł w r. 1941), który do badań jego powierzchni 
używał refraktora o średnicy 38,5 cm i ogniskowej 385 cm. Mapa ta ma 
3,5 m średnicy (podziałka l : l 000 000). Sam Fauth opublikował tylkJo jej 
fragmenty w pracy pt. Uberkarte des Mondes (Wrocław 1936). Całość 
zaś wydana została przez jego syna dopiero w 1964 r. w Bremie pt. Mond 
Atlas; zawiera 22 karty o rozmiarach 81 X 85 cm, na których odbito 25 
sektorów (4 sektory brzegowe odbite ZJostały na jednej karcie). Do mapy 
dołączona jest mniejsza mapa przeglądowa w sześciu częściach o rozmia
rach 33 X 46 cm (podziałka l : 4 000 000). Wreszcie komisja nazewnictwa 
księżycowego przy MiędzY'narodowej Unii AstrcmomicZIDej wydała 
w 1935 r. w Londynie pracę M. B l a g g i K. M u l l er a pt. Named 
Lunar Formations, której część pierwsza obejmuje katalog utworów księ
życowych, a część druga atlas Księżyca. 

Wspomnieć w tym miejscu również należy o pracach R. K 6 n i g a, 
S. A. S a u n d er a, J. Franz a i F. H a y n a, którzy zajmowali się 
dokładnymi pomiarami pozycji utworów księżycowych (podobne obserwa
cje wykonywał też znany już Czytelnikiem Uranii selenograf F. F i
s c h er z Pragi). 

Największą dotychczas mapę Księżyca wydał w 1951 r. ZJmarły nie
dawno selenograf angielski H. P. W i l ki n s (jeden z założydeli i pierw
szy prezes International Lunar Society 4)). Mapa ta opracowana została 

4) Międzynarodowe Towarzystwo Badań Księżyca (członkami tego To
warzystwa jest dwóch polskich miłośników: J. U l a n o w i c z z Ostrowca 
świętokrzyskiego i St. R. B r z o s t ki e w i c z z Dąbrowy Górniczej). 
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(średnica 7,5 m) na podstawie fotografii oraz obserwacji wizualnych, które 
wykonano za pomocą dużych instrumentów. W tym saJ;nym prawie czasie 
wydano w Czechosłowacji atlas Księżyca pt. Atlas Mesice, opracowany 
przez J. K l e p e s tę (atlas wydany jest jako dodatek do Astronomie 
v Ceskoslovensku od dob nejstarsich do dneska, Praga 1952). Zawiera an 
14 schematycznych map w podziałce l : 5 605 451 oraz 4 plastyczne mapy 
środkowych partii Księżyca. Plastyczną zaś mapę całej pOIWierzchni Księ
życa pt. Mapa M esice wydał Klepesta wspólnie z L. J. L u k e s e m 
w 1954 r. w Pradze. Mapa ta ma 70 cm średnicy (podziałka l : 500 000) 
i wydana zo:;tała w dwu częściach (pierwsza i ostatnia kwadra). 

Niezmiernie ważną i cenną pomocą w badaniach powierzchni Księżyca 
od połOV.'Y XIX w. stała się fotografia. Pierwsze zdjęcie Księżyca (tzw. 
"dagerotyp") otrzymał J. W. Dr a per w 1840 r. za pomocą refraktora 
Newtona, w ognisku którego obraz Księżyca miał 25 mm średnicy (eks-
pozycja trwała 20 minut) . W czerwcu 1849 r . W. C. B o n d przedłożył 
Akademii Nauk w Paryżu nowe zdjęcie Księżyca, uzyskane w ognisku 
refra~tora Merza o średnicy 380 mm w obserwatorium harwardzkim. 
Zdjęcie to jest już dużo lepsze od poprzedniego, bowiem średnica obrazu 
Księżyca wynosi na nim 12 cm, a ekspozycja trwała już tylko 40 sekund. 
Dobre zdjęcie Księżyca otrzymał w 1852 r. Anglik W. de la R u e za 
pomocą reflektora o średnicy 330 mm i ogniskowej 3 m (było to pierwsze 
zdjęcie na szklanej kliszy) . Dalsze próby w tej dziedzinie robili: L. R u
t h efor d, H. Dr a per, R. E Ile r y, J. A. W h i p p l e i inni. 
Piękne zdjęcia Księżyca opublikowano w 1894 r. w obserwatorium Licka 

w Kalifornii, uzyskane za pomocą refraktora o średnicy 914 mm i ogni
skowej 17,22 m. Na podstawie tych właśnie zdjęć L. W e i n e k opraco
wał atlas Księżyca, wydany pt. Photographischer Mond-Atlas (Praga 
1897-1899). Jeszcze lepsze zdjęcia Księżyca uzyskali w obserwatorium 
paryskim M. L o ewy i P. P u 1 s e u x za pomocą teleskopu o średnicy 
60 cm i ogniskowej 13 m. Obraz Księżyca na tych zdjęciach ma średnicę 
17 cm. Na podstawie zdjęć paryskich opracowarny został znany fotogra
ficzny atlas Księżyca pt. Atlas photographique de la Lune publie par 
l'Observatoire de Paris (Paryż 1896-1910). Wspomrnieć wreszcie należy 
o pracy W. H. P i ck er i n g a, który w 1899 r. na Jamajce fotogra
fowal powierzchnię Księżyca za pomocą teleskopu horyzontrumego o śred
nicy 30 mm i ogniskowej aż 41,25 m. Wyniki tych badań opublikowane 
zostaly w Annales of the Observatory ot the Harvard College N. 51. 

Postęp techniki fotograficznej w XX w. umożliwił otrzymywanie bar
dzo dobrych zdjęć powierzchni Księżyca, a przykładem tego mogą być 
zdjęcia uzyskane w obserwatorium Mt Wilsorn (wb. pierwsza, druga 
i czwarta strona okładki Uranii, 1963, nr 12). W astatmich zaś latach pi<)kne 
rojęcia Księżyca otrzymano w wysokogórsKim obserwatorium Pic du Midi 
w Pirenejach oraz w obserwatorium Mt Palomar. W 1960 r. wydano 
atlas Księżyca pt. Photographic Lunar Atlas (podziałka l : l 370 000, co 
odpowiada mapie Księżyca o średnicy 2.5 m), opracowany przez 
G. P. Ku i per a i współpracowników (zob. druga strona okładki Uranii, 
1962, nr 4). 

Historyczną datą w badaniach powierzchni Księżyca jest dzień 4 paź
dziernika 1959 r., kiedy to w Związku Radzieckim odbył się start rakiety 
kosmicznej, która wprowadziła na orbitę księżycową pierwszą na świecie 
autornatyczną stację międzyplanetarną. Za pomocą aparatury umieszczo
nej na jej pakladzie wykonane były zdjęcia niewidocznej z Ziemi półkuli 
Księżyca. Pozwoliło to opracować pierwszą mapę odwrotnej strany Księ-
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życa (zob. druga i trzecia strooa okl:adki Uranii, 1961, nr 3) oraz zestawić 
katalog obiektów tam położooych, które opublikowano w dziele pt. Atlas 
obratnoj storony Łuny (Moskwa 1960). Wreszcie ostatnio przy pomocy 
amerykańskich rakiet księżycowych typu "Ranger" otrzymano kilkanaście 
tysięcy zdjęć powierzchni Księżyca, które wykonane były z bardzo bli
skiej odległości. Zdjęcia te są bardzo szczegółowe i widoczne są na nich 
szczegóły o średnicy l m. Były one, podobnie jak i zdjęcia odwrotnej 
strony Księżyca, przekazane drogą radiową na Ziemię. Posłużą zaś do 
opracowania bardzo szczegółowych map Księżyca. 

Dzieje selenngrafii - to temat bardzo obszerny i nie sposób w krótkim 
artykule wymienić wszystkich badaczy i ich prace. Nakładem jednego 
z wydawnictw angielskich ma się wkrótce ukazać cenna i wnikliwa praca 
Franciszka F i s c h er a z Pragi pt. Historia selenographiae (maszynopis 
zawiera 1200 stron), owoc jego 50-letnich badań i poszukiwań, pierwszy 
szczegółowy opis historii badań powierzchni Księżyca. 

LITERATURA: 

1. B rochmann J . H. H.: Mondkarte mit Verzeichnis und Namen
erkliirung von 500 Einzelformen (Stuttgart 1923). 

2. Brzost ki e w i c z S. R.: Dzieje nomenklatury Księżyca ("Urania", 
XXXI, nr 7, str. 194-199). 

3. F i s c h er F.: Selenografia w obserwatorium wrocławskim ("Ura
nia", XXXIII, nr 4, str. 98-101). 

4. F i s c h er F.: Ph. Fauth a jeho atlas M~sice ("lWie hvezd", 1965, nr 3, 
str. 44-48). 

5. G rus s G.: z fis e hv~zd (Praga 1896). 
6. Kle p e s t a J.: Fotografie hv~zdne oblohy (Praga 1946). 
7. Kle p e St a J. i L u k e s L. J.: Mapa M~sice (Praga 1954). 
8. K. o s i b o w a S.: Księżuc (Warszawa 1949). 
9. L o h r m a n n W. G.: Mondkarte in 25 Sektionen (Lipsk 1963). 

10. L li t z e l er von E.: Der Mond als Gestirn und We l t und sein Ein
fluss aut unsere Erde (Kolonia 1906). 

11. M o o re P.: Hugh Percival Wilkins ("Journal of the International 
Lunar Society", Vol. l, No 6, str. 138-140). 

12. S a d i l J.: Mesie (Praga 1953). 
13. W i er z b i ck i D.: Zywot i działalność Jana Heweliusza astronoma 

polskiego (Kraków 18!!8). 
14. Z a b o r o w s ki J.: Wycieczka na Księżyc (Poznań 1858). 

KRONIKA 

Nowe ciała niebieskie 

W pierwszym kwartale br. pojawiło się na orbitach 17 nowych sate
litów (w tym 12 Kosmosów), do Księżyca oddano dwa celne strzały. Na 
czoło poczynań wysunęły się okołoziemskie loty człowieka, przede wszyst
kim rejs dwuosobowego Wostoku 2 (28 marca) i również dwuosobowego 
zasobnika Gemini (22 marca). Z Wostoku 2 po raz pierwszy w dziejach 
astronautyki stosowanej wyszedł z rakiety jeden z kosmonautów 
(A. L e o n o w) i przebywał w specjalnym skafandrze kosmicznym około 
20 minut poza kabiną, oddalając się od niej na linie o 5 m. Statek lą
dował po 26 godzinach lotu w rejonie Uralu. Gemini był pierwszym 
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amerykańskim zasobnikiem z obsadą dwóch ludzi. Po 5 godzinach lotu 
wodowali oni w okolicy wysp Beharna. Statek nadaje się do ponownego 
startu. Obydwa pojazdy były kierowane przez załogę, nie automatycznie, 
a przy użyciu sterów ręcznych. Wydaje się, że system nawigacji w prze-
strzeni kosmicznej został już wstępnie rozwiązany, zwłaszcza, że i powrót 
satelitów na Ziemię odbywa się z reguły pomyślnie (dotąd zrealizo•wano 
w sumie 28 powrotów). 

Rekord masy na orbicie osiągnął już dość dawno 19 ton (Saturn 5 
z dn. 29. I. 1964 r.). Wszystko to ma na celu "zdobycie" Księżyca, które 
obecnie stanowi cel najważniejszy. 

Liczba Kosmosów wzrosła z 52 do 64. Satelitów meteo•rologicznych 
odstrzelcno dotychczas 9. Dokonują one masowych fotografii pokrywy 
chmur, także w porze nocnej. 

Godne uwagi są tysiące telewizyjnych, doskonalej jakości zdjęć Księ
życa, dokonanych przez Rangera 8 (17 lutego) i Rangera 9 (21 marca), 
przesłanych "per radio" na Ziemię. Ranger 8 dał ich 7000, kolejno z odle-
głości od 2176 km do 558 m. Dotyczą one wybranego odcinka Mare Tran
quilitatis z odchyłką 24 km. Ranger 9 dokonał około 6000 zdjęć krateru 
Ałphonsus. do którego wnętrza wpadł niemal pośrodku jego dna. Cho
dzi tu, ogólnie biorąc, o znalezienie odpo·wiedniego miejsca do lądowania. 
Uzyskruna precyzja trafień jest wymkiem korekty orbity w czasie lotu. 

Do dnia 15. XI. 1964 krążyło dokola Ziemi jeszcze 74 obiektów spośród 
242 umieszczonych do tej daty na orbitach dokołaziemskich (satelity 
"tajne" pominięto w ewidencji). Res:ota, tj. 168 satelitów, splornęła już 
w atmosferze. 

Jan Gadomski 

Radioal•tywność powierzchni Księżyca 

W ostatnich latach opublikowano szereg prac o meteorytach i ich radio
aktywności. Z prac tych wynika, że pod wpływem promieniowania ko
smicznego w cialach tych zachodzą przemiany jądrowe, w W}'lniku czego 
powstaje radioaktywny izotop wodoru tryt (H3). Jedną z ciekawszych 
prac na ten temat jest rozprawa S. F. S i n g er a, w której autor docho
dzi do wniosku, iż podobne zjawisko zachodzi również na powierzchni 
Księżyca. Wiadomo bowiem, że Księżyc praktyczrnie pozbawiony jest 
atmosfery i dlatego promieniowanie kosmiczne dociera do jego po
wierzchni bez żadnych przeszkód. Promieniowanie to przenika na głębo
kość 10-12 cm i wywołuje tam przemiany jądrowe. Jest więc prawdo
podobne, że powierzchnia Księżyca wykazuje pewną radioaktywność. 

Singer zastanawia się nawet, czy radioaktywność na powierzchni Księ
życa może być niebezpieczna dla kosmonautów. Dochodzi jednak do 
wniosku. że promieniowanie to jest słabe i nie może mieć żadnego szkod
liwego biologicznie skutku. Przypuszcza on również, iż energia uwol
nionych elektronów jest zbyt mała, aby mogła mieć szkodliwy wpływ na 
żywe organizmy. Jednak przed wyprawą człowieka na Księżyc proponuje 
on wysłanie tam rakiety ze specjarnym detektorem, który zdolny byłby 
odróżnić promieniowanie kosmiczne od nuklearnego promieniowania y. 
W ten sposób możnaby dokonać odpowiednich pomia•rów i ostatecznie 
rozwiązać ten problem, a jednocześnie uzyskać wiele nieznanych danych 
o składzie skorupy Księżyca. 
(Według Irish Astronamical Journal, 1957) 

St. R. Brzostkiewicz 
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Miejsce spadku Rangera 9 

Ranger 9 trafil prawie w sam środek tarczy Księżyca, w krater Alp
hans, chybiając zaledwie 4 mile (ok. 6,5 km) od zamierzonego celu. Wy
strzelony zastal w dniu 21 marca 1965 r. z przylądka Kennedy'ego na 
Florydzie, cel osiągnął po upływie 64 godzin 31 minut. W czasie ostatnich 
18 minut sześć kamer televrizyjnych przekazale na Ziemię okola 6000 
zdjęć, które telewidzowie amerY'kańscy śledzili na swoich domowych od
biovnikach. Pięć z nich reprodukujemy na naszej okładce. 

Miejsce lądowania amerykańskiego aparatu kosmicznego nie było wy
brane przypadkowo. Krater Alphans i tuż przy nim znajdujący się kra
ter Alpetragius (na pierwszym zdjęciu w prawym górnym rogu) wymie
niane były w ostatnich latach z okazji zaobserwowania tam pewnych 
zjawisk, świadczących, że powierzchnia Księżyca przejawia "życie". I tak, 
w październiku 1936 r. amerykański stronom D i n s m o re A l t er przy 
użyciu 150 cm reflektora na Mt. Wilson wykonal zdjęcie tej okolicy Księ
życa w świetle niebieskim i podczerwonym. Klisza wykazała, że szcze
góły dna krateru Alphans były wybitnie mniej wyraźne niż jego sąsiedz
twa, co wskazywać się zdaje na wydzielanie się gęstych gazów. 

Je~ienią 1958 r. pulkawski astronom N. A. Kozy re w, po zapozna
niu się z obserwacjami Altera, zwrócił szczególną uwagę na ten krater, 
dokonując serii zdjęć spektralnych przy użyciu 125 cm reflektora Obser
watorium na Krymie. W nocy z 2 na 3 listopada dokonal kilku zdjęć, 
kontl'Olując ich przebieg przez okulary lunety prowadzącej. W pewnej 
chwili między 3hOom i 3h30"' zauważył zwiększoną jasność góDki central
nej w kraterze Alphonsa. Po pewnym czasie jasność zmalała w sposób 
nagły w ciągu kilkunastu sekund. Podczas następnego zdjęcia między 
3h30m i 3h40"' jasność górki była normalna. Po wywołaniu zdjęć oka
zało się, że fotografia potwierdza obserwacje wizualne - Kozyrew do
szedł do wniosku, że nad ranem w dniu 3 listopada 1958 r. nastąpił wy
buch wulkanu w centralnej górce krateru. Przebieg obserwacji i repro
dukcja zdjęć podane są w artykule Kozyrewa w Uranii nr 6 z r. 1959 
(str. 219 i druga strona okładki). 

Jasną plamę (lub chmurę dymów) w kraterze Alphansa obserwowali 
również Amerykanie H. F. P o p p e n d i e k i W. H. B o n d w dniu 
19 listopada tegoż roku (zob. Urania nr 5 z r. 1960, str. 145 oraz druga 
strona okładki) . 

Podobnc zjawisko zaobserwowano wewnątrz krateru Alpetragius. 
W dniu 19 listopada 1958 r. Amerykanim R. J. Stein podczas wschodu 
Słońca w tej okolicy Księżyca zaobserwował nagłe rozjaśnienie się cienia 
wewnątrz krateru, trwające kilka minut. 

Co do przyczyn tego zjawiska - zdania są podzielone. Jedni, jak 
Kozyrew, widzą w tym wybuch wulkanu, inni - wynik jakiegoś proce
su związanego z obecnością na Księżycu pierwiastków promieniotwór
czych. Zresztą i same obserwacje zjawiska są mocno kwestionowane, 
głównie przez Łych , którzy w tym czasie obserwowali Księżyc przez du
że narzędzia i żadnych "wybuchów" nie zauważyli. 

Oglądając zdjęcie na pierwszej stronie okładki proszę zwrócić uwagę 
na ciemniejsze plamy wewnątrz "krateru" Alphonsa: po stronie zachod
niej (lewa strona, poza widocznym "rowem"), w górnym rejonie (część 
południowa) i po stronie wschodniej. Flamy te widoczne są również na 
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"ziemskich" zdjęciach Księżyca, np. na czwartej stronie okładki Uranii 
nr 8 z r. 1960. Kształt tych plam zdaje się ulegać zmianom, wobec czego 
niektórzy selenografowie są zdania, że stanowią one pewnego rodzaju 
roślinność. 

L. ZajdZer 

Czy Księżyc ma wpływ na pogodę? 

Wśród czynników, od których zależy pogoda, wymienia się i takie, 
które mają swe źrócllo poza atmosferą ziemską. Przykładami są: długo
letnia wspólbieżność stanu wód w rzekach z liczbą plam na Słońcu, ko
relacja zmian ciśnienia barometrycznego z zaburzeniami koncentracji 
elektronów w jonosferze, mającymi związek z aktywnością słoneczną. 
Księżycowi przypisuje się efekt przypływowy w górnej atmosferze ziem
skiej, analogiczny do zjawiska przypływów morskich. 

Na ogól jednak, mimo oddawna zakorzeniowego przekonania o związku 
pomiędzy Księ.l:ycem, jego fazami a opadem deszczu, meteorologowie za
przeczali istnieniu takiej i podobnych zależności. W Australii, gdzie po
goda jest czynnikiem ważnym gospodarczo, prowadzi się intensywne 
badania warunków sprzyjających opadom deszczu. 

Godny uwagi rezultat, przedstawiony na rys. l, uzyskano wykorzystu
jąc dane z 50 stacji meteorogicznych Nowej Zelarndii. Po zestawieniu 
liczby największych opadów deszczu w kaildym miesiącu z fazą Księżyca, 
ukazała się wyraźna tendencja do występowania opadów w ciągu pierw
szego i trzeciego tygodnia synodycmego (3 do 5 dni po nowiu i po pełni). 
W czasie drugiej i czwartej kwadry wielkie opady deszczów występują 
stosunkowo rzadziej. Podobne zależności zostały stwierdzone w Stanach 
Zjednoczonych, w Australii, Indiach i Poludniowej Afryce. Dla różnych 
obszarów ziemskich zależności te różnią się istotnie, lecz łączy je wspólna 
cecha - cykliczność z okresem księżycowym. 

Równocześnie stwierdzono korelację między koncentracją jąder lodo
wych w atmosferze a opadami deszczów. Wynik ten nasunął przypuszcze
nie, że koncentracja jąder lodowych może zmieniać się w ciągu cyklu 
księżycowego. Istotnie, pomiary wykonane w Australii, Nowej Zelandii 
i Południowej Afryce, potwierdziły realność związku "koncentracja jąder 
lodu- faza Księżyca" (rys. 2). Ilość jąder lodowych w pobliżu pierw
szej i trzeciej kwadry jest 3 do 4 razy większa niż podczas nowiu i pełni. 

Zaobserwowana zależność nasuwa przypuszczenie, że jądra lodowe 
są pochodzenia pozaziemskiego, mając swe źródło w strumieniach mete
orów, które przecinają orbitę ziemską. Księżyc przechwytuje część ma
teriału meteorytowego w czasie obrotu dokola Ziemi, modulując ilość 
lodowatego pyłu docierającego do górnej warstwy atmosfery. Dodatko
wych informacji dostarczają radarowe obserwacje mateorów. Liczby do
chodzących do atmosfery meteorów odniesione wzglQdem faz Księżyca 
dają przebieg przypominający krzywe opadów deszczów i jąder lodowych 
(rys. 3). Hipoteza ta nie wyjaśnia zupełnie w jaki sposób jądra lodowe 
z górnej atmosfery przenikają do dolnej. 

Inna proponowana hipoteza próbuje wyjaśnić obserwowane efekty 
oddziaływaniem cząstek korpuskularnych pochodzenia słonecznego( tzw. 
"wiatr słoneczny"). Księżyc mógłby w czasie obiegu dokola Ziemi zasła
niać ją co pewien czas od tego "wiatru", modulując ilość cząstek wnika
jących do atmosfery. Za tą hipotezą zdaje się przemawiać zaobsenvowa
ny spadek częstości występowania burz magnetycznych na Ziemi wtedy, 



w..:r 
= 
::::;!40 
= = 
-cC 

=3o 
3: 
'C> = ~zo 
I--

~1C 
""" = ,_, 
c_) 

RYS 1 

ADfL IDE, AU5 RALI A 

~0+---~~4---4---~ 
o p ,25 0,50 0,75 1,00 

RY~. 3 

RYS 4 

r.rJI 1!l61-!llfi3 

100 

400 

lOO 

1llJ 

m 

URANIA 

z 

!50 

100 

jO 

= w.J' 100 

SYDtiEY 

a (51 

<150t 

~ i) SWAKOPM UND 
PŁN.AFRY KA o 

ODO 

185 

RYS 2 

(2) 

(4) 

000 

Rys. l. Opady deszczu zanotowane 
na 50 stacjach meteorologicznych 
Nowej Zelandii w zestawieniu z fa
zami Księżyca (1901-1925). 

Rys. 2. Związek "koncentracja 
jąder lodu - .faza Księżyca" na 
podstawie obserwacji w różnych 
miejscach poludniowej pólkuli 

Rys. 3. Liczba meteorów dociera
jących do zewnętrznej atmosfery 
Ziemi w zależności od faz Księżyca. 

Rys. 4. Korelacja pomiędzy wy
stępowaniem burz szumowych na 
Jowiszu a pozycją jego satelity lo. 
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gdy Księżyc znajduje się w pobliżu linii łączącej Ziemię ze Słońcem. 
Wprawdzie istnieją pewne zastrzeżenia natury statystycznej co do zaobser
wowanego wpływu Księżyca na burze magnetyczne, to jednak uzyskano 
niezależne potwierdzenie istnienia długiego turbulentnego śladu za 
Księżycem i Ziemią na podstawie danych satelitarnych. 

Warto przy okazji wspomnieć o innym ciekawym zjawisku jakie ma 
miejsce w systemie Jowisza. Planeta jest znana ze swej silnej aktyw
ności radiowej (o charakterze burzowym) w obszarze fal dekametrowych. 
Otóż radioastronomowie australijscy zaobserwowali silną korelację po
między występowaniem wybuchów na Jowiszu a pozycją wewnętrznego 
księżyca Io. Maksima występowania burz (rys. 4) obserwuje się gdy Io 
znajduje się pod kątem 90° i 240° względem kierunku Ziemia-Jowisz. 
Nie ma jednak dotąd adekwatnego wyjaśnienia tego zjawiska; nie mniej 
wpływ Io na promienie radiowe Jowisza przypomina wpływ naszego 
Księżyca na opady deszczów i koncentrację jąder lodowych w atmosferze 
ziemskiej. 

Przytoczone hipotezy mają oczywiście charakter roboczy i nie wyja
śniają w pełni obserwowanych zjawisk. Obserwacje natomiast zdają się 
dawać odpowiedź pozytywną na postawione w nagłówku pytanie. 

KRONIKA PTMA 

Jan Hanasz 
Sydney (Australia) 

Zebranie Zarządu Głównego PTMA 

W dniu 6 marca br. odbyło się, pod przewodnictwem prezesa dra 
J. S a l a b u n a, kolejne plenarne zebranie Zarządu Głównego PTMA, 
w którym wzięli również udział członkowie Głównej Komisji Naukowej. 

Omówiono szereg spraw dotyczących merytorycznej działalności Towa
rzystwa, pracy poszczególnych Oddziałów i sekcji. Zarząd Główny m. in. 
zatwierdził również skorygowany budżet Towarzystwa na rok 1965, do
stosowany do wielkości przyznanej przez PAN dotacji, oraz przyjął pro
jekt planu wydawniczego PTMA na rok 1966. 

Andrzej Slowik 

TO I OWO 

Krater Albazen 

W drugiej polowie XVIII w. niemiecki selenograf J. H. S c h rot er 
nazwał na cześć wybitnego optyka arabskiego A l h a z e n a, a właściwie 
Abu Ali- al Hasan ben al Haseina (987-1038), jeden z kraterów księży
cowych położonych na zachód od Mare Crisium (współrzędne selenogra
ficzne: }, = +69°20' i cp = +20°06', średnica: 37 km): Schroter pisze, że 
krater ten ma ciemno-popielate dno i jest dobrze widoczny. Tymczasem 
J. K u n o w s ki obserwując tą okolicę Księżyca w 1825 r. nie mógł do
strzec tego krateru i na tej podstawie ogłosił hipotezę, że krater Alhazena 
zniknął z powierzchni Księżyca. Również J. ·H. M a d l er, który w tym 
właśnie czasie wspólnie z B e er e m pracował nad mapą Księżyca, 
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w mieJscu wskazanym przez Schrotera nie widział żadnego krateru. 
W rezultacie Madler na cześć Alhazena nazwał calltiem inny krater, któ
ry pelożony jest na poludnie od krateru nazwanego przez Schrotera 
(współrzędne selenograficzne: 'A = + 70°43' i cp = +16°34', średnica: 
33 km), a nazwę tą nosi on do dziś. 

Jednak już w 1828 r. K. o c h l er oznajmił, że obserwował krater 
wskazany przez Schrotera, a krater ten to poprostu wzniesienie górskie, 
które rprzy korzystnym oświetleniu słonecznym przybierają ksztalt kra
teru (miejsce to Madler odpowiednio zaznaczył na swej mapie). Proble
mem tym zajmowali się później wybitni selenografowie jak: B i r t, N e i
s o n, W i l ki n s, M o o re i inni. Na podstawie tego bogatego materialu 
obserwacyjnego można bylo stwierdzić, że nie chodzi tu o jakieś rzeczy
wiste zmiany na powierzchni Księżyca. Są to porprostu zmiany pozorne, 
wywołane dużymi zmianami w oświetleniu tej okolicy powierzchni Księ
życa, co spowodowane jest jego libracją. 

St. R. Brzostkiewicz 

O podróżach kosmicznych w "Uranii" z r. 1928 

W sprawozdaniu z działalności Towarzystwa Milośników Astronomii, 
zamieszczonym w nr 4 Uranii z r. 1928 (str. 101) omówiono dyskusję nad 
odczytem pt. "Wehikuł przestrzeni" z dnia 19 października. Czytamy: 

"Prelegent poświęcił swój odczyt jednemu z najciekawszych marzeń 
astronomów - możności podróży międzyplanetarnych lub nawet między
gwiezdnych. Powołując się na prace Oberth'a, Goddard'a, Esnault-Pelterie, 
prelegent widzi możność zrealizowanfa tych podróży przy dalszym opra
cowaniu motoru rakietowego ... " 

" ... Licznie zgromadzona na odczycie publicmość oraz ożywiona dysku
sja, j&ka wynikła na temat odczytu, świadczą, jak popularnem wśród 
milośników jest piękne marzenie o podróżach międzY'Planetarnych, któ
remu jednak, zdaje się, nadlugo, jeżeli nie nazawsze, sądzone jest pozo
stać marzeniem". (Ortografia sprzed r. 1936). 

Byłem na tym odczycie. Odbył się w audytorium Zakładu Botanicz
nego U. W. na Krakowskim Przedmieściu w ramach miesięcznych zebrań 
dyskusyjnych. Pod koniec istotnie bardzo żywej dyskusji zaszedł intere
sujący incydent, o którym nie ma wzmianki w sprawozdaniu. Wśród 
zebranych członków Towarzystwa i gości znajdowal się jeden z wybit
nych fizyków. Głosu w dyskusji nie zabierał, tylko uśmiechał się. Być 
może zaintrygowany tym uśmiechem p1~zewodniczący zebrania (Prof. K.a
mieński) zwrócił się do niego z zapytaniem: "A jakie jest zdanie pana 
profesora" Odpowiedź brzmiała mniej więcej tak: "To, co nam prelegent 
powiedział, nie jest przekonujące. To, że Amerykanie mają zamiar pra
ce w tym kierunku finansować, też nic nie mówi, bo nie ma takiego 
głupstwa, na którego realizację nie ~naleźliby zaraz paru milionów do
larów. Lotu międzyplanetarnego nie da się nigdy zrealizować, bo żaden 
pojazd nie może osiągnąć większej prędkości od prędkości wylotowej 
gazów ... " 

Kończąca się już dyskusja rozgorzała od nowa. Brali w niej udział 
tylko najbardziej zapaleni, godzina była późna, większość stopniowo 
opuszczała salę. 

Nazajutrz prelegent (Dr F. Burdecki) odwiedził profesora, który "dal 
się przekonać" i przyznał się do pomyłki. Czy przyznając prelegentowi 
rację również uśmiechał się? Tego nie wiem, nie byłem przy tym. 

L. ZajdZer 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Czerwiec 1965 r . 

Wieczorem nad zachodnim horyzontem pięknie błyszczy Wenus. Pod 
koniec miesiąca mamy też dobre warunki obserwacji Merkurego, które
go odnajdziemy wczesnym wieczorem nad zachodnim horyzontem jako 
gwiazdę - l wielkości (znacznie jednak słabszą niż Wenus). 

Mbrs widoczny jest jeszcze w pierwszych godzinach nocy jako czer
wona gv.·iazda na granicy gwiazdozbiorów Lwa i Panny. Mars oddala 
się t eraz od Ziemi i jasność jego z dnia na dzień maleje. 

Pozostalc jasne planety widoczne są w drugiej polowie nocy. Saturna 
odnajdziemy na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb jako żółtawą 
gwia7dę okolo -1.3 wielkości, a Jowisz widoczny jest dopiero pod koniec 
miesiąca na krótko przed wschodem Słońca nisko nad horyz~mtem. 

Urana odnajdziemy jeszcze wieczorem w gwiazdozbiorze Lwa za po
mocą lunety lub dobrej lornetki, a Pluton widoczny jest także w Lwie 
ale tylko przez duże teleskopy. Neptuna możemy obserwować prawie całą 
noc przez lunetę (planeta przybywa w gwiazdozbiorze Wagi). 

Przez większe lunety warto też ob~erwować dwie planetoidy około 
10 wielkości: Fallas w gwiazdozbiorze Delfina i Iris na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Koziorożca. Obie planetki zmieniają w tym miesiącu 
kierunek swego poz.ornego ruchu wśród gwiazd, zaznaczając więc co noc 
położenia planetoid na mapie nieba wykreślimy fra~menty ich dróg na 
niebie w postaci pętli, charakterystycznych dla ruchów planet i pla
netoid. 

W tym miesiącu obserwujemy też częściowe zaćmienie Księżyca w no
cy 13/14 czerwca. Zaćmienie nie będzie zbyt efektowne, bo w czasie 
największej fazy tylko około 0.2 tarczy księżyca Sikryje się w cieniu Zie
mi, ale jeśli dopisze pogoda, warto obserwować stopniowe pogrążanie się 
Księżyca najpierw w strefie półcienia, a potem cienia Ziemi. Dokładne 
momenty poszczególnych faz zaćmienia podajemy w odpowiednim dniu. 

1<11311 Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
5<17h29m Heliocentryczna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 

to początek 1945 rotacji Słońca według numeracji Carringtona. 
6d o 2h Księżyc znajdzie się w złączeniu z Uranem, a o 17h z Marsem. 
7<1 o 7h niewidoczne złączenie Merkurego z Jowiszem. O 22h Saturn 

w kwadraturze ze Słońcem. 
lld6h Neptun w bliskim złączeniu z Księżycem. O 20h górne zlącze

nie Merkurego ze Słońcem. 
13/14d Częściowe zaćmienia Księżyca widoczne w Ameryce, na Atlan

tyku, na Północnym Oceanie Lodowatym, w Europie (także w Polsce) 
i w Afryce. Podajemy dokładne momenty poszczególnych faz zaćmienia 
(wg Rocznika Astronomicznego Inst. Geod. Kart. w Warszawie). 

Wejście Księżyca w półcień 
Wejście Księżyca w cień 
Moment największej fazy 
Wyjście Księżyca z cienia 
Wyjście Księżyca z pólcienia 

Ohl5.m5 
l 58. o 
2 48. 8 
3 39. 6 
5 22. 2 
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Księżyc wschodzi w Warszawie 13 czerwca o 19h38m, zachodzi 14 
czerwca o 3h15'n. 

21d2h Złączenie Saturna z Księżycem. O 15hfi6m Słońcew.stępuje w znak 
Raka i jego długość eldiptyczna wynosi wówczas 90°; mamy początek 
lata astronomicznego na pólnocnej prukuli. 

27d19h Bliskie ,złączenie Jowisza z Księżycem. Zakrycie Jowisza przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie w pólnocno-wschodniej Azji , w Pól
nocnej Ameryce i w północno-zachodniej Europie. 

29d8h Saiurn nieruchomy w rektascensji. 

30<1 Niewidoczne zlączenie Księżyca o 14h z Merkurym i o 17b z We
nus. Wieczorem nad zachodnim horyzontem obserwujemy piękną konfi
gurację sierpa Księżyca, Wenus i Mel1kurego. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są wczasie środkowo-europej
skim. 

D a t a 
l 9 6 5 

--

V 30 
VI 9 

19 
29 

VII 9 

Data 

l 
p 

l 1965 

o 
VI l -15.36 

3 -14.60 
5 -13.82 
7 -13.02 
9 -12.22 

11 -11.38 
13 - 10.55 
15 - 9.70 

Odległość bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od 

j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. 

0.719 107.5 1.673 250.2 1.607 
0.719 107.4 1.646 246.0 1.596 
0.718 107.4 1.612 241.1 1.585 
0.719 107.4 1.574 235.3 1.574 
0.719 1 107.5 1.530 228.7 1.562 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 

o o o 
-0.57 49.85 VI 17 -8.82 
-0.33 23.38 19 -7.95 
-0.08 356.91 21 -7.07 
+0.16 330.44 23 -6.18 
+0.40 303.97 25 -5.28 
+0.64 277.50 27 -4.38 
+0.88 251.03 29 -3.47 
+1.12 224.55 VII l -2.56 

mln km j. a. 
240.2 1.105 
238.6 1.183 
237.0 1.259 
235.3 1.333 
233.5 1.404 

l Bo l 
o 

+ 1.35 
+1.59 
+ 1.82 
+2.06 
+2.28 
+2.52 

• +2.74 
+2.96 

Ziemi 

mln km 
165.3 
176.8 
188.2 
199 2 
209.9 

Lo 

o 
198.08 
171.60 
145.13 
118.65 

92.18 
65.71 
39.24 
12.76 

P - kąt odchyLendla osi obrotu Słońca mier2lony od pómocnego wi.erzcholka 
tarczy (+ na wschód, - na zachód); 

B
0

, L 0 - heliogratl.czn.a SZ8110kość i długość środka tarczy. 
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Czerwiec 1965 r PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

V 31 
VI lO 

20 
30 

V 31 
VI 10 

20 
30 

l h czasu 

l Warszawa 
środk.-europ. 

0: l o l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m l o 

h m hm 
3 35 +t8.1 2 58 18 15 
5 02 +23.4 3 08 19 38 
6 36 l +25"0 3 51 20 45 
7 59 22"5 4 54 2110 

Od polowy miesiąca widoczny wie
czorem nad zachodnim horyzontem 
(okolo -1 wielk. gwLazd.). 

111 'i 
11 29 
11 45 
12 02 

MARS 
+6.0 
+4.2 
+2.2 
+o. l 

11 45 
1128 
1116 
1105 

o 49 
o 14 

23 36 
23 03 

Widoczny w pierwszych godzinach 
nocy na granicy gwia2ldozbiorów 
Lwa i Panny jako czerwona gwiaz
da około +o.s wielkości. 

SATURN 

V 21 l 23 11 ~- 7.1 l 1 30 112 14 
VI 10 23 15 - 6.9 O 13 11 Ol 

30 23 16 - 6.8 22 52 9 44 

V 20 
VI 9 

29 

Widoczny w drugiej polowie nocy 
na grandcy gwLa2ldozbiorów Wod
nika i Ryb ( + 1.3 wielic gwiazd.). 

__ o:_---!l __ a _-.!1--.:.w:__p,ołud. 

h m 
15 05.7 
15 03.7 
15 02.1 

NEPTUN 

o 
-15 331 

-15 25 
-1520 

h m 
23 48 
21 27 
2007 

Widoczny prawie calą noc w gwiaz
dozbiorze Wagi (okolo 8 wielic 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 2 FALLAS 
V 30 21 01.3 +15 45 4 07 

VI 9 21 01.0 +16 33 3 27 
19 2058.8 +1708 24.7 
29 20 54.8 +17 25 2 04 

Vll9 2049.2 . +1722 118 
Widoczna prawie całą noc w gwlaz
dozbio·rze Delfina. Okolo 10 wielic 
gwLazd. 

l h czasu 

l 
Warszawa 

środk.-europ. 

a l o l wsch. l zach. 

WENUS 
h m o hm hm 
5 26 +23.8 4 09 20 45 
6 20 +24.3 4 20 2102 
71:1 +23.7 4 38 2112 
8 05 +21.8 5 04 2112 

Widoczna nad zachodnim horyzon
tem jaJm Gwiazda Wieczorna 
(-3.3 wielk. gw:La2ld.). 

4 29 
4 39 
4 49 
4 58 

JOWISZ 
+212 3 31 
+21.6 2 59 
+21.9 2 28 
+22.2 156 

19 29 
19 02 
18 35 
18 07 

Pod koniec mi·esiąca widoczny ni
sko nad wschodndm horyzontem 
na krótko przed wschodem Slońca. 

URAN 

10 50 l + 8.3,11 47 l 115 
10 51 + 8.2 lO 29 23 53 
10 53 + 7.9 9 15 22 35 

Widoczny wi·eczorem w gwiazdo
zbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

a 

h m s 
11 22 23 
11 22 21 
11 23 06 

l w połud. 
PLUTON 

h m 
19 06 
17 48 
16 30 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Lwa, dostępny tylko przez 
wielicle teles.kopy (14.5 wielk. 
gwiazd.). 

PLANETOIDA 7 IRIS 
2109.5 -12 10 416 
2113.0 -1120 3 39 
2114.0 -10 39 3 02 
2112.1 -1010 2 21 
21 07 .3 - 9 52 l 36 

Widoczna prawie calą noc na g.ra
nicy gwiazdozbLorów Wodnika 
i Koziorożca. Okolo 9.5 wielk. 
gwiazd. 

FILanetoidy rozpoznajemy po ich ruChu wśród gwiazd, porównując cySUillki z k!llku 
nocy okolicy nieba wedlug podanych wyżej współrzędnych (epoka 1950.0). 



Czerwiec 1965 r. SŁONCE 

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

r. czasu l a l • wsch ., zach. wsch. , zach. wsch. , zach. wsch. , zach. wsch. , zach. wsch. , zach. wsch., zach. wsch. , zach . 

h m l o hm l hm hm , hm hm,hm hm m hm h m 
V 31 + 2.5 4 30(21.8 3 41 2019 337 2003 3441956 318 11908 337 

VI lO + 0.8 5 12 +23.0 3 35 20 28 3312012 338 2005 3112018 331 
20 - 1.3 5 53+23.4 3 33 20 34 3 29 20 18 3 36 20 1013 09 20 24 3 29 
30 - 3.4 6 35:+23.2 3 37 20 34 3 33 20 18 3 40 20 10 3 13 20 24 3 33 

VII 10 - 5.1 7 161+22.3 3 46 20 28 3 42 20 12 3 49 20 05 3 22 20 07 3 42 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu l 1h czasu 
Data środk.·europ. 

Warszawa 
Data środk.-europ. 

Warsza\va 
Data(rodk.-euro_P. 

a l 3 wsch. , zach . a l 3 wsch. , zach. a l 3 

h m o hm hm h m l o h m l h m h m o 
Y l l 5 41 +245 4 25 22 02 Yl11 14 53 -13.8 1715 159 VI 21 2;3 14 -10.6 

2 6 46 +25.4 5 24 23 Ol 12 15 42 -18.1 18281 218 22 o 00 - 5.6 
3 7 52 +24.5 6 39 23 45 13 16 32 -21.5 19 38 2 43 23 o 45 - 0.3 
4 8 54 +22.0 8 02 - 14 17 24 -23.9 20 41 3 15 24 l 32 + 5.2 
5 9 53 +18.1 9 27 o 16 15 18 17 -25.2 21 34 3 56 25 2 21 +10.7 
6 1049 +13.3 10 50 o 38 16 19 10 -25.3 2216 4 47 26 3 14 +15.8 
7 11 40 + 7.8 12 11 o 55 17 20 02 -24.2 22 49 , 5 46 27 411 +20.2 
8 12 29 + 2.2 13 29 111 18 20 52 -22.1 23 14' 6 53 28 5 13. +23.5 
9 13 17 - 3.5 14 45 127 19 21 41 -19.0 23 34 8 Ol 29 6181 +25.2 

lO 14 05 - 8.9 16 001 l 41 20 22 28 , -15.2 23 50 9 12 30 7 25 +25.1 

h m l h m 
19 39 3 22 
19 48 3 16 
19 53 3 14 
19 54 3 18 
19 48 3 27 

Warszavia 

wsch. , zach. 

h mi h m 
- 10 24 

o 05111 35 o 19 12 50 
o 33114 05 
o 50 15 26 
11011651 
13611817 
2 12· 19 38 
3 05[ 20 461 
41412138 

. l 
hm hmhmhmhm 

19 46 32919313081942 
19 55 3 23 19 40 3 02 19 51 
20 00 3 21 19 45 3 00 19 57 
20 Ol 3 25 19 46 3 04 19 57 
19 55 3 34 19 40 3 13 19 51 

Fazy Księżyca 

Nów V 30t! 22b 
Pierwsza kw. VI 6 13 
Pelnia VI 14 03 
Os.tatnia kw. VI 22 7 
Nów VI 29 6 
Pierw. kw. VII 5 21 

Odl.-głość l Srednica 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

d h 

Najm. VI l 19 1 33:o 
Najw. VI 17 11 29.4 
Najm. VI 30 l l 33.3 
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Zdjęcie dokonane w dniu 17. 2. 1965 r. przez Rangera-a z odległości 243 km od 
powierzchni Księżyca, na 2m15s przed spadkiem. Obejmuje obszar 93 na 70 km. 
Linię brzegową Mare Tranqulllitatis wyznacza krater Sabine w półn.-wsch. kącie 
zdjęcia (prawy dolny). Dwie pręgi (por. zdjęcie na str. l) przypominają ziemskie 
rowy. Kilka wydłużonych kraterów pochodzi zapewnie od Theophlla w odległości 
400 km na połudn.-zachód. 

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie z odległości 435 km na 4m przed spadkiem 
rakiety. Obejmuje obszar 124 na 108 km. Dwa duże kratery - to Sabi!Ile i Ritter 
w pd.-wsch. części Mare Tranquillitatls. W górnej części widać ~biety wzgórz 
i dWil.e pręgi równolegle do linii grzbietów. 
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ZARZĄD GLÓWNY PTMA - Kra
ków, ul. Solskiego 30/8 - tel. 538-92 -
konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel 
i świąt w godz. 8-15, w poniedziałki 
i piątki do godz. 19, w soboty od 8-12. 

"OBROTOWA MAPA NIEBA" 
nowe przerobione wydanie zatwierdzo
ne przez Ministerstwo Oświaty jako po
moc szkolna, jest do nabycia w Zarzą
dzie Glównym PTMA w cenie 20 zl. 

Podobnie jak w latach 
ubiegłych, niniejszy numer 
wakacyjny jest numerem 
podwójnym, tym razem 
w zwiększonej objętości. 

Na wstępie artykuł 
"0 Koperniku". Autorem 
jest zmarły w kwietniu b. r. 
nestor astronomii polskiej, 
Dr TADEUSZ RAKOWIEC
KI. 

Ostatnie sukcesy szybko 
rozwijającej się astronau
tyki spowodowały, że temat 
"zastosowania pojazdów 
kosmicznych w astronomii 
i naukach pokrewnych" za
pełnia szpalty czasopism 
naukowych i popularnych 
różnych d!ziedzin. Temato
wi temu poświęcamy po
ważną część niniejszego ze
szytu: piąty odcinek cyklu 
"Nauka o przestrzeni" prof. 
dra W. ZONNA, artykuł 
mgra J. CWIRKO-GODYC
KIEGO pt. "Geologia Księ
życa", dwie notatki naszej 
KRONIKI, TO i OWO, jak 
również wszystkie ilustra
cje na okładce. 

Artykuł mgra B. KU
CHOWICZA omawia spo
sób powstawania pierwia
stków transuranowych, 
a w Kronice tenże autor 
przedstawia wizję przy
szłości: widok nieba gwia
ździstego przez teleskop 
neutrinowy. Ponieważ na 
konstrukcję tego nowego 
instrumentu wypadnie nam 
jeszcze poczekać, zachęca
my Czytelników do obser
wacji środkami optycznymi 
(patrz: Narada Komisji Na
ukowej PTMA), w czym 
niewątpliwą pomocą jest 
obrotowa mapa nieba, 
o której piszemy w niniej
szym numerze. 
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TADEUSZ RAKOWIECKI- Hajnówka 

OKOPERNIKU 

I dee odnoszące się do budowy i mechanizmu świata są funda
mentalnymi ideami cywilizacji, i twórcy ich, wielcy astrono

mowie, są może najwybitniejszymi przedstawicielami tego dą
żenia. Takim wielkim astronomem, otwierającym nowe drogi 
poznania prawdy, był Kopernik. Imię jego jest znane w całym 
świecie, ale w Polsce winno być otoczone powszechną i szcze
gólną pamięcią. 

Kopernik żył w epoce Renesansu, w czasie wielkich przewro
tów religijnych i filozoficznych, w czasach odkrycia Ameryki, 
podróży Magellana naokoło świata, reformacji Lutra i Kalwina, 
w czasach wyzwalania się myśli ludzkiej z więzi scholastycz
nego dogmatyzmu średniowiecza. Dzieło Kopernika-astronoma 
było jednym z najdonioślejszych przejawów ruchu umysło
wego tej epoki. Zyl on w Polsce zlotego wieku Zygmuntow
skiego, w czasach najświetniejszego okresu naszej historii, kie
dy Polska była krajem największej wówczas tolerancji reli
gijnej i wolności słowa, jednym z najoświeceńszych w Europie. 

Urodził się w Toruniu 19 marca 1473 r. za Kazimierza Jagiel
lończyka, umarł w r. 1543 we Fromborku Warmińskim za Zy
gmunta Starego. Byl uczniem Akademii Krakowskiej w cza
sach jej rozkwitu, gdy słynna była z badań matematycznych 
i astronomicznych swych uczonych. Zapisał się do niej w r. 1491, 
mając lat 18. Korzystal na pewno z nauki Wojciecha Brudzew
skiego, znakomitego ówczesnego profesora Akademii, którego 
rozprawa Commentaria utilissima in theoricis planetarum jest 
przez historyków astronomii uważana za jedną z najuczeńszych 
rozpraw o astronomii w XV stuleciu. Wpływ Brudzewskiego 
odegrał prawdopodobnie wielką rolę w powstaniu astronomicz
nych zamiłowań Kopernika. Dzięki poparciu swego wuja Łu
kasza Watzenrode, ówczesnego biskupa Warmińskiego , otrzy
mał około roku 1496 stanowisko kanonika kapituły Warmińskiej, 
co dało mu środki materialne na kształcenie się za granicą. 
W tym celu w r. 1496, mając lat 23, wyjechal do Włoch, gdzie 
z krótką przerwą przebywałlat 10, studiując w Bolonii, Rzymie 
i Padwie. W Bolonii zapisał się na wydział prawny uniwersy
tetu, prowadząc jednocześnie obserwacje astronomiczne z tam
tejszym 'PI'Ofesorem astronomii Dominikiem Novara. Podczas 
rocznego pobytu w Rzymie w r. 1500 obcowal z tamtejszymi 
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uczonymi, prowadząc dysputy i budząc podziw dla swej wie
dzy. W roku 1503 uzyskał w Ferrarze formalny doktorat z pra
wa kanonicznego, w ciągu trzech lat następnych studiował me
dycynę w Padwie. Podczas tych studiów prawnych i lekar
skich zajmuje się wciąż astronomią, wertując pisma autorów 
starożytnych, i w tym celu uczy się języka greckiego. We Wło
szech zapewne powziął pomysł przyszłego dzieła. 

W roku 1506 wraca na stałe do kraju. Mieszkał z początku 
w Lidzbarku, w rezydencji biskupów Warmińskich, a od roku 
1510 aż do śmierci we Fromborku, siedzibie kapituły. Zaraz po 
powrocie z Włoch rozpoczął pracę nad dziełem, które unie
śmiertelniło jego imię. Pisał lat trzydzieści. Wynikami swych 
dociekań dzielił się chętnie z uczonymi przyjaciółmi, ale wa
hał się długo z ich ogłoszeniem, i tylko ulegając usilnym na
mowom kardynała Kapuańskiego Schonberga i biskupa Cheł
mińskiego Tidemanna Giese, zgodził się na oddanie do druku 
rękopisu. Sprawę wydawnictwa powierzono Joachimowi Rety
kowi, profesorowi matematyki w Witenberdze, który odwiedził 
Kopernika we Frombm1ku i był gorącym jego wielbicielem. 
Książka wyszła w Norymberdze w maju 1543 r., w roku i mie
siącu śmierd astronoma, pt. Nicolai Copernici Toruniensis De 
Revolutionibus Orbium Coelestium Lib1·i VI. Umierający autor 
otrzymał na łożu śmierci odbity egzemplarz dzieła. Książka ta 
stanowi epokę w dziejach astronomii i nauki w ogóle, jest wiel
kim krokiem naprzód ku prawdzie. Daje nową teorię budowy 
świata. Jest rewolucyjna i konstruktywna jednocześnie: obala 
odwieczne lecz błędne poglądy, a na ich miejsce stawia nowe, 
otwierające dalekie perspektywy dalszego rozwoju nauki. 

Od czasów starożytnych do Kopernika - w ciągu czternastu 
stuleci -powszechnie przyjętym poglądem na budowę świata 
był system Ptolemeusza, greckiego astronoma szkoły Aleksan
dryjskiej, żyjącego w II wieku n. e., zawartym w jego dziele 
Megale Syntaxis, zwanym po arabsku Almagest. Ptolemeusz 
daje w nim teorię budowy i mechanizmu kosmosu, syntezę 
astronomicznej wiedzy starożytnych. Według tej teorii świat 
był zbudowany w następujący sposób: w środku spoczywa nie
ruchoma Ziemia, dokola niej krążą ciała niebieskie, najbliżej 
Księżyc, następnie gwiazdy błędne czyli planety Merkury i We
nus, na czwartym miejscu Słońce, dalej planety Mars, Jowisz 
i Saturn, najdalej - na krańcach świata kulistego - gwiazdy 
stałe. Bezpośrednia obserwacja zdawala się naocznie świadczyć, 
że wszystkie te ciała krążą dokoła Ziemi - gwiazdy stałe ru
chem jednostajnie kołowym ze wschodu na zachód, nie zmie-
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maJąc swych wzajemnych położeń, zaś Słońce, Księżyc i pla
nety - ruchem niejednostajnym, przesuwając się między gwia
zdami stałymi. Księżyc i Słońce poruszają się stale w kierunku 
prostym z zachodu na wschód. Zaś spostrzegane ruchy planet 
między gwiazdami stałymi mają zmienny kierunek. Biegnąc 
naogól w klerunku prostym, w pewnej chwili raz na rok za
trzymują się i zaczynają poruszać się w kierunku odwrotnym 
(wstecznym) ze wschodu na zachód, aby znowu po chwilowym 
zatrzymaniu się, posuwać się w kierunku prostym, zataczając 
wśród gwiazd pętle na sklepieniu nieba. 
Podstawą systemu Ptolemeusza były dwa zasadnicze założe

nia, ustalone w nauce greckiej jako prawdy rzekomo oczywiste 
już przez Arystotelesa w IV wieku p. n. e.: l o - nieruchoma 
Ziemia jest środki~m świata, 2° - ciała niebieskie krążą do
koła Ziemi, wykonując jednostajny ruch kołowy. Zadaniem, 
jakie postawił sobie Ptolemeusz, było wyprowadzić spostrze
gane nierówne ruchy cial niebieskich z jednostajnych ruchów 
kołowych. Cel ten usiłował osiągnąć za pomocą teorii ruchów 
epicyklicznych, przyjmując, że planety biegną ruchem jedno
stajnym po tzw. epicyklach, tj. kołach, których środki biegną 
jednostajnie po innych kołach, tzw. deferensach, opasujących 
Ziemię. Za pomocą tego systemu kół Ptolemeusz obliczał wi
doczne nieregularne ruchy planet z rzekomo rzeczywistych jed
nostajnych ruchów kołowych. Dla niedługich okresów czasu 
udawało się to osiągnąć w granicach dokładności ówczesnych 
spostrzeżeń. Po upływie jednak dłuższego czasu niezgodność po
łożeń obliczonych ze spostrzeganymi stawała się coraz większa. 
Następcy Ptolemeusza starali się usunąć tę niezgodność przez 
wprowadzanie epicyklów na epicyklach, komplikując coraz bar
dziej system kól ruchomych, zawsze jednak niewystarczają
cych i jawnie urojonych. W XV stuleciu liczbę ich doprowa
dzono do 76. Wszystko to składało się na obraz świata fizycznie 
niemożliwy, a matematycznie bardzo niedokładny. Tak silna 
była jednak sugestia autorytetu Ptolemeusza, poparta religijną 
aprobatą Kościoła, że w ciągu czternastu stuleci nikt nie ośmie
lił się podać w wątpliwość kardynalnej podstawy calego syste
mu - centralnego stanowiska nieruchomej rzekomo Ziemi. 

Uczynił to dopiero w swym dziele Kopernik, stawiając 
w miejsce geocentrycznego swój heliocentryczny układ budowy 
świata. Odrzucił on pierwszą zasadę starożytnych o nierucho
mości Ziemi, kładąc w środku świata Słońce, dokoła którego 
krążą planety i w ich liczbie Ziemia, i wykazując, że spostrze
gane stanowiska i ruchy wsteczne planet są to ruchy pozorne, 
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paralaktyczne, będące odbiciem rzeczywistego ruchu Ziemi do
l>oła Słońca. 

Budowa świata według Kopernika jest następująca: w środku 
mieści się nieruchome Słońce, dokoła niego krąży sześć planet 
po mało nachylonych względem siebie kołach, najbliżej Słońca 
Merkury, po nim Wenus, na trzecim miejscu Ziemia z okrąża
jącym ją Księżycem, za Ziemią kolejno Mars, Jowisz i najdalej 
Saturn. Bardzo daleko za planetami znajdują się nieruchome 
gwiazdy stałe. Wszystkie planety krążą w tym samym kierunku 
z zachodu na wschód, jako kule unoszące się w przestrzeni, 
z tym mniejszą prędkością im większa jest odległość od Słońca. 
Jest to obraz prosty i całkowicie zgodny z rzeczywistością. Tak 
przedstawiałby się świat słoneczno-planetarny, gdybyśmy mogli 
oglądać go ze stanowiska położonego wysoko nad płaszczyzną 
drogi ziemskiej. Kopernik nie tylko ustalił rzeczywistą kolej
ność dróg planet, ale pierwszy wyznaczył ich względne odle
głości od Słońca w stosunku do promienia drogi ziemskiej, ze 
znaczną na owe czasy dokładnością. 

Ziemi przyznał Kopernik ruch trojaki: l 0 
- wirowy obrót 

dokoła osi z zachodu na wschód, którego wynikiem jest pozorny 
w odwrotnym kierunku dzienny ruch wszystkich ciał niebie
skich, łącznie ze Słońcem, a więc następstwo dnia i nocy; 2° -
postępowy obieg dokoła Słońca, który - wobec tego że nachy
lona do płaszczyzny drogi oś ziemska zachowuje niezmienny 
w stosunku do gwiazd stały kierunek - sprawia pory roku; 
3° - ruch zataczania się osi ziemskiej jak w wirującej frydze, 
którym tłumaczył przybliżenie stale nachylenie osi i cofanie się 
punktów równonocy, tj. wykryte jeszcze przez greckiego astro
noma Hipparcha w II wieku p. n. e. zjawisko precesji. 

Heliocentryczny układ Kopernika otworzył drogę dla dal
szego świetnego rozwoju astronomii. Dokonane przez Galile
usza, zwolennika systemu Kopernika, w 70 lat po jego śmierci 
odkrycie za pomocą lunety księżyców Jowisza, obrotu wirowego 
Słońca i analogicznych do faz Księżyca faz planety Wenus, 
potwierdzało prawdziwość heliocentrycznego układu. Tylko 
przyjmując bieg planet dokoła Słońca, współczesny Galileu
szowi Kepler, wielbiciel Kopernika, mógł wykryć prawa nie
jednostajnego ruchu planet po elipsach, przez co obalił drugi 
a podzielony jeszcze przez Kopernika dogmat starożytnych 
o jednostajnym kołowym ruchu ciał niebieskich, zadając osta
teczny cios Ptolemeuszowemu systemowi epicyklów. W kilka
dziesiąt lat później Newton, opierając się na prawach Keplera, 
odkrył prawo powszechnego ciążenia, determinujące ruch pla-
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net dokoła Słońca. Dzieło tych genialnych uczonych Jest konse
kwentną kontynuacją dzieła Kopernika. Obserwując zaćmienia 
księżyców Jowisza z przeciwnych względem Słońca stanowisk 
Ziemi, duński astronom Romer wyznaczył w r. 1675 prędkość 
światła. Wykryta w roku 1727 przez Bradleya, dyrektora Ob
serwatorium w Greenwich, aberracja gwiazd stałych, tj. drobna 
zmiana kierunku w jakim spostrzega się przez lunetę gwiazdy, 
będąca wynikiem sumowania się prędkości światła i prędkości 
Ziemi, była bezpośrednim potwierdzeniem rocznego ruchu 
Ziemi. 
Najważniejszym zarzutem, jaki stawiano teorii Kopernika, 

był brak paralaksy gwiazd stałych, tj. pozornego przesuwania 
się ich na sklepieniu nieba w następstwie zmiany położenia 
Ziemi. Kopernik brak tej paralaksy tłumaczył słusznie nadzwy
czaj wielką odległością gwiazd w porównaniu z którą średnica 
drogi ziemskiej jest :zJnikomo małą. Wy:łnaczenie za pomocą 
udoskonalonych przyrządów optycznych w roku 1838 przez Bes
sela i Struvego pierwszych paralaks gwiazd stałych potwier
dzało pogląd Kopernika, dając ostateczny dowód prawidłowości 
obiegu Ziemi dokola Słońca. Odległości gwiazd stałych są olbrzy
mie. Odległość najbliższej Proxima CentaU?·i wynosi około 40 bi
lionów kilometrów, tzn. gwiazda ta 'położona jest 275 000 razy 
dalej niż Słońce. Jeżeliby gwiazdy rzeczywiście wykonywały 
obrót dzienny dokoła Ziemi ,to prędkość obrotowa tej najbliższej 
gwiazdy wynosilaby około 29 milionów kilometrów na sekundę, 
a więc byłaby przeszło 8000 razy większa od prędkości światła, 
uważanej przez przyjętą obecnie w nauce teorię względności 
Einsteina za maksymalną prędkość ruchu fizycznego. Uznanie 
więc ruchu dziennego .gwiazd za ruch pozorny, będący odbi
ciem rzeczywistego obrotu Ziemi w kierunku przeciwnym, staje 
się koniecznością logiczną. Bezpośrednim dowodem ruchu wi
rowego Ziemi jest spłaszczenie kuli ziemskiej na biegunach, 
zmniejszenie siły ciężkości na równłku, zale:żme głównie od wy
wołanej przez obrót siły odśrodkowej, doświadczenie Foucault'a 
z wahadłem wykazujące skręcernie płaszczyzny wahań w stronę 
zachodnią. Słowem - można powiedzieć, że nowoczesna astro
nomia jest ciągłym szeregiem dowodów prawdziwości teorii 
Kopernika. 

N a początku norymberskiej edycji dzieła De revolutionibus 
wydawca Ossiander umieścił przedmowę, nie uprzedzając, że 
nie pochodzi ona od autora, w której powiada, że teoria Koper
nika jest hipotezą ułatwiającą obliczenia ruchu planet, ale że 
to nie znaczy, aby była ona prawdziwa albo nawet prawdopo-
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dobna. Takie stanowisko przypisywano nieraz całkowicie 
mylnie- samemu Kopernikowi. Tymczasem jest rzeczą pewną, 
że Kopernik uważał swój system za dowiedziony i obiektywnie 
prawdziwy. Świadczy o tym już ustęp z następnej, niewąt
pliwie kopernikowskiej przedmowy, listu dedykacyjnego do pa
pieża Pawła III. "Jeżeli - są słowa Kopernika - znajdą się 
tacy, którzy nieobeznani z naukami matematycznymi, powołując 
się niewłaściwie na Pismo Święte, ośmielają się polępiać moje 
dzieło, to oświadczam, że o takich wcale nie dbam i sądem ich 
jako lekkomyślnym gardzę". Potępiający dzieło Kopernika de
kret kongregacji indeksu ksiąg zakazanych z r. 1616 również 
stwierdza, że "Kopernik nie poprzestaje na hipotetycznym gło
szeniu teorii ruchu Ziemi, przeciwnej Pismu Świętemu i kato
lickiej jego intenpretacji, lecz ośmiela się przedstawiać ją jako 
prawdziwą". Także Luter, ten wielki rewolucjonista religijny, 
zwalczający teologię scholastyczną, wyśmiewa "sarmackiego 
astrologa" za jego naukę o ruchu Ziemi (Der Narr will die ganze 
Kunst astronomiae umkehren). 

Niektórzy historycy astronomii chcieli obniżyć znaczenie Ko
pernika w nauce twierdząc, że dzieło jego nie jest oryginalne, 
że jest poglądem przejętym od Greków. "Son systeme n'etait 
pas une creation, oe n'etait qu'une adoption" - pisał Bailly, 
historyk astronomii nowożytnej w XVIII wieku. Ocena taka jest 
niesłuszna. Wprawdzie myśl o ruchu Ziemi była znana w staro
żytności i wypowiadało ją wielu ówczesnych myślicieli, najwy-: 
raźniej żyjący w III wieku p. n. e. astronom Arystarch z Samos, 
ale były to raczej luźne przypuszczenia, nie rozwinięte i nie 
udokumentowane, i przez większość asiTonomów z Ptoleme
uszem włącznie uważane za fałszywe, a nawet śmieszne, a ~przy 
tym zwalczane już wówczas jako przeciwne wierze religijnej, 
o czym świadczy następujący ustęp w traJ.<.tacie Plutarcha, pi
sarza greckiego z II wieku n. e. De jacie in orbe lunae: "Kleant 
z Sarnos oskarżył Arystarcha o bezbożność, gdyż zakłócił on spo
kój Hestii i bogom domowym twierdząc, że niebo jest nieru
chome, a Ziemia obiega niebo wzdłuż zodiaku i obraca się kolo 
swej osi". 

To przekonanie o niedorzeczności i bezbożności nauki o ruchu 
Ziemi było powszechne i za czasów Kopernika. I trzeba było 
niezwykłej odwagi, niezależności i siły umysłu, by przeciw
stawić się tej ·powszechnej opinii, ·potędze nienaruszalnego auto
rytetu naukowego Arystotelesa i Ptolemeusza, uświęconego po
wagą wieków i Kościoła, i wystą!pić z udokumentowanym do
wodem ruchu Ziemi, z twierdzeniem będącym według słów 
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znanego współczesnego astronoma "najbardziej radykalną re
wolucją w dziejach myśli ludzkiej". 

Rewolucja ta nie ograniczyła się do dziedziny czystej nauki, 
zmieniła ona ocenę stanowiska człowieka w świecie, jego świa
topogląd, jego filozofię. Rewolucji tej dokonał Kopernik. To też 
całkowicie słusznym jest sąd o nim wielkiego jego następcy, 
Keplera, gdy stwierdza, że "był to człowiek najwyższego ge
niuszu i duchem wolny" - Vir fuit maximi ingenii et animo 
li ber. 

Hajnówka, 1953 

WLODZIMIERZ ZONN - W ar s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (V) 

Zagadnienia geodezji i fizyki Ziemi 

G eodezja ma bardzo skromne - lecz z punktu widzenia po
trz~b innych nauk ważne zadanie: poznanie Ziemi od strony 

jej właściwości geometrycznych. Mówiąc prościej - poznanie 
jej kształtów i rozmiarów. I nic więcej. 

Wyniki badań geodetów obchodzą przede wszystkim astrono
mów, ponieważ obserwują ciała niebieskie z różnych punktów 
Ziemi. Gdy przedmiotem obserwacji jest jakieś bardzo odległe 
od nas ciało, rozmiary Ziemi nie wchodzą w rachubę, można 
ją traktować śmiało jako punkt, nie troszcząc się wcale z któ
rego to miejsca Ziemi dokonano danej obserwacji. Inaczej, gdy 
chodzi o ciała dość bliskie: Księżyc lub sztuczne satelity. Aby 
móc porównać ze sobą obserwacje dokonane z odległych miejsc 
Ziemi trzeba znać dokładnie jej rozmia·ry i kształt, by na tej 
podstawie umiejscowić 1punkty obserwacyjne w przestrzeni. 
Zwróćmy przy tym uwagę, że wielkość o kapitalnym dla 

astronomii znaczeniu, tzw. jednostka astronomiczna równa śred
niej odległości Ziemi od Słońca, wyznaczona jest właśnie z ob
serwacji Słońca z dwóch różnych punktów na Ziemi. Gdyby 
przy wyznaczaniu rozmiarów Ziemi geodeci popełnili błąd np. 
10°/o, błąd ten znalazłby się oczywiście w odległości Ziemia
-Słońce i z kolei w odległości wszystkich ciał niebieskich, jako 
mierzonych jednostką astronomiczną. W ten sposób nasz lO-pro
centowy błąd "rozs21edłby" się po całym kosmosie. Również roz
miary liniowe ciał niebieskich zawierałyby ten błąd! 

W rzeczywistości błąd ten jest oczywiście :zmacznie mniejszy, 
dokładność wyznac21enia rozmiarów Ziemi wynosi dziesiąte pro-
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mili. Ostatnio zaś uzyskaliśmy możność wyznaczania odległości 
ciał niebieskich na innej zupełnie drodze, nie wymagającej zna
jomości kształtów ani rozmiarów Ziemi. Mam tu na myśli tzw. 
metodę "echa" radiowego: pomiar czasu przejścia sygnału ra
diowego do danego ciała niebieskiego i z powrotem na Ziemię. 
Dzieląc ów czas przez dwa i prZJez prędkość rozchodzenia się 
fali radiowej w próżni, otrzymujemy odległość badanego ciała 
od Ziemi. Dotychczas udało się otrzymać takie "echo" od Księ
życa, Marsa, Wenus i Jowisza. 

Metoda ta ustępuje jednak pod względem dokładności starym 
metodom wyznaczania odległości m. in. i dlatego, że prędkość 
rozchodzenia się sygnału radiowego ulega zmniejszeniu w gór
nych warstwach naszej atmosfery. Nie znamy dokładnie jej bu
dowy, nie potrafimy zatem oszacować owego opóźnienia, wywo
łanego w szczególności przez górne warstwy zjonizowane. 

Wyniki badań geodezyjnych mają podstawowe znaczenie 
w geografii, kartografii, nawigacji, komunikacji i w naukach 
wojskowych. Nie będziemy nad tym się zatrzymywali, żeby 
zbytnio nie odbiegać od tematu właściwego. 

Jednym z najtrudniejszych i jednocześnie bardzo pilnych za
dań geodezji jest sprawa "powiązania" kontynentów, m. in. po
wiązania Eurazji z Ameryką Północną i Południową. Zrozumie
nie tej sprawy wymaga znajomości zasad triangulacji, stosowa
nej szeroko w geodezji i astronomii. 

Otóż pomiarów na Ziemi nie dokonujemy be~średnio, np. 
taśmą mierniczą lub łatą. Robi się to w zasadzie tylko jeden 
raz, wybierając w terenie stosunkowo równym i otwartym jakiś 
odcinek o długości kilkunastu kilometrów. Odcinek ten - zwa
ny bazą - mierzy się bardzo starannie tak, by błąd pomiaru nie 
przekraczał ułamka centymetra. N a końcach bazy ustawia się 
wysokie wieże. Takież wieże ustawia się następnie coraz dalej 
i dalej, w takich od siebie odległościach, by z jednej można 
było dostrzec sąsiednią czy to w pogodny dzień, czy w nocy, 
zapalając na szczycie sygnał świetlny. Z każdej wieży mierzy 
się następnie kąty między kierunkami do wież sąsiednich. Gdy
byśmy te kierunki i odcinki wykreślili na mapie, powstałaby 
siatka trójkątów i stąd właśnie pochodzi nazwa "triangulacja" 
od łacińskiego słowa triangulum czyli trójkąt. 

W trójkącie zawierającym bazę możemy obliczyć długość obu 
pozostałych boków. Te dwa boki spełniają :wlę bazy, każdy 
w sąsiednim trójkącie. Tak rozwiązując kolejno trójkąty mo
żemy !POwyznaczać długości wszystkich boków tworzących naszą 
siatkę triangulacyjną. 
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Siatki nie możemy jednak dowolnie przedłużać z tej prostej 
przyczyny, że wcześniej czy później natrafimy na morze lub 
ocean. I tu kończą się nasze możliwości triangulacyjne. Nie moż
na zatem z pomiarów dokonywanych w Europie wyznaczyć od
ległości np. Leningrad- Nowy Jork. Ani z pomiarów dokony
wanych w Ameryce ... Bo, jak to geodeci mówią, brakuje nam 
powiązania ze sobą dwóch siatek triangulacyjnych. 
Możnaby w zasadzie pomyśleć o budowaniu wież w środku 

oceanu, ale trudności związane z budową i wykorzystywaniem 
tych wi:eż byłyby zaiste olbrzymie. Z braku ich próbowano wy
korzystać Księżyc jako super-wyso'ką wieżę triangulacyjną. Pró
by te dały niewątpliwie pozytywne wyniki; głównie dzięki Księ
życowi znamy dziś dokladnie najkrótszą odległość np. między 
Gdynią a N owym Jorkiem. Jednak Księżyc nie daje zbyt do
kładnych wyników przede wszystkim dlatego, że jest bardzo 
odległy od nas i powstające trójkąty - mające swój wierzcho
łek na Księżycu - są zbyt wyciągnięte, aby ich rozwiązanie 
dawało dokładny wynik. Parniętajmy bowiem, że rozmiary bo
ków trójkąta muszą być porównywalne z rozmiarami bazy. Jeśli 
baza jest bardzo mała w porównaniu z bokami, drobne błędy 
pomiaru kątów trójkąta prZie'kształcają się w olbrzymie błędy 
boków. 

Drugim powodem nieprzydatności Księżyca dla celów geode
zyjnych jest to, że nie jest on punktem na niebie lecz dużą 
tarczą, nie można więc dokładnie "wycelować" naszych instru
mentów. 

Sztuczny satelita natomiast może się znakomicie nadawać do 
spełnienia roli wieży triangulacyjnej, jeśli jego odległość od 
Ziemi będzie nie za duża i nie za mała. Nie za duża, aby po
wstające trójkąty miały kształt niezbyt wydłużony, i nie za 
mała, aby go można było widzieć jednocześnie z dwóch kon
tynentów, np. z Europy i Ameryki. 
Ważną jest tu owa jednoczesność, ponieważ satelita dość szyb

ko biegnie po orbicie, tymczasem trzeba, by co najmniej dwóch 
obserwatorów "wycelowało" swoje instrumenty w jeden punkt 
przestrzeni, nie w dwa różne. W tym celu wprowadza się do 
sztucznych satelitów urządzenie, które co pewien czas zapala 
na nim sygnał świetlny. Obserwatorzy, nie notując nawet wska
zań chronometrów wiedzą, że obserwują jednocześnie, ponieważ 
poza tą chwilą satelita jest w ogóle niewidoczny. Dzięki tym 
sygnalom satelita może być oho.erwowany również i wtedy, gdy 
znajduje się w cieniu Ziemi, co ogromnie przedłuża czas użytecz
ności satelity dla celów geodezyjnych. 
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Wśród różnych zagadnień geodezji wykorzystujących sztucz
ne satelity, poruszyliśmy sprawę powiązania kontynentów nie 
dlatego, aby z punktu widzenia samej geodezji było to zadaniem 
naczelnym, tylko dlatego, że to zagadnienie wiąże się z innymi 
dotyczącymi fizyki Ziemi i geologii. 

Przed kilkudziesięciu laty geologowie odkryli, że skład che
miczny skal, z których się składają górne warstwy skorupy 
ziemskiej i wszystkie kontynenty, różni się od składu chemicz
nego warstw niższych, będących podłożem kontynentów. Górne 
warstwy składają się głównie ze związków krzemu z glinem. 
Z łacińskich nazw tych pierwiastków - silicium i aluminium -
utworzono termin sial oznaczający warstwy wyższe skorupy 
ziemskiej. Głębsze warstwy nazwano natomiast simą od nazw 
krzemu i magnezu, który występuje obficie w warstwach sta
nowiących podłoże wszystkich kontynentów. Ważne jest i to, 
że gęstość sialu wynosi około 2,7 g/cm3, podczas gdy simy -
nieco rpawyżej 3,0 g/cm3 • Gdyby oba rodzaje skał były cieczami, 
sial pływarby nad simą. Tak też jest w rzeczywistości, aczkol
wiek to "pływanie" jest nieco inne, niż je rozumiemy w języku 
potocznym, dlatego nazwaliśmy je izostazją. 

Ciało cięższe od wody, wrzucone do niej stopniowo idzie na 
dno. Wrzucając ciało o gęstości mniejszej od wody, zaobserwu
jemy stopniowe rpogrążanie się do chwili, gdy nastąpi równo
waga pomiędzy siłami działającymi ku górze i ku dołowi. Od tej 
chwili zaczyna się właściwe pływanie. To samo dzieje się w za
sadzie przy wrzucaniu ciała stalego do ciała stałego, z tą tylko 
różnicą, że czas pogrążania się jest znacznie dłuższy, w przy
padku sialu i simy liczy się na dziesiątki i setki lat. W skali 
jednak dziejów Ziemi nie znaczą one więcej niż sekunda w na
szym życiu! Kontynenty - zdaniem geologów - pływają na 
podłożu simy, będąc oczywiście częściowo w niej zanurzone. 
Przy występowaniu pewnych, nawet nieznacznych sił dodatko
wych (oprócz siły ciążenia i siły Archimedesa) kontynenty mogą 
się przesuwać ku górze lub na dół, jak również mogą się prze
suwać w kierunkach poziomych, jeśli tak działają na nie owe 
siły dodatkowe. Znamy przypadki wynurzania się kontynen
tów w wyniku stopniowego zmniejszania się grubości pokrywy 
lodowej; tak jest ze Skandynawią, która się podnosi kilka cen
tymetrów na dziesięciolecie. Mamy też poważne przypuszcze
nia o odsuwaniu .się od nas Grenlandii i nawet kontynentu ame
rykańskiego. 

Znajomość tych ruchów ma niebywałe znaczenie tak dla geo
logii jak i fizyki skorupy ziemskiej. Geologowie znając kieru-
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nek i prędkość tych ruchów mogliby odtworzyć pierwotne roz
mieszczenie kontynentów i z tego wywnioskować o dziejach tak 
Ziemi, jak też o rozwoju różnych na niej form życia. Fizycy 
zaś Ziemi mogliby na tej podstawie odkryć, jakie to siły dzia
łają na kontynenty, zwłaszcza siły działające w kierunkach 
poziomych, które są w dużym stopniu zagadką współczesnej 
geofizyki. 

Na zakończenie spróbuję poruszyć pewną, może nawet waż
niejszą z punktu widzenia geodezji sprawę, trudniejszą jednak 
do zrozumienia przez nie-geodetów. 
Mówiąc o kształcie i rozmiarach Ziemi mimowoli powstaje 

pytanie, co wtedy mamy na myśli zważywszy, że powierzchnia 
naszej planety jest przecież poorana górami i dolinami. Aby się 
pozbyć tych kłopotów i używać wspólnego wszystkim języka, 
geodeci umówili się nazywać kształtem Ziemi pewien myślowy 
twór tak zdefiniowany, by oznaczał zupełnie jednoznacznie coś, 
co jest bliskie rzeczywistości a wolne od nieregularności wystę
pujących na Ziemi. Twór ten nazwano geoidą i o niej za chwilę 
będzie mowa. 
Wyobraźmy sobie, że na wszystkich lądach lmpiemy kanały 

łączące się ze sobą i połączone wszystkie z otwartym morzem 
czy oceanem. Otóż przedłużając w myśli powierzchnię wód 
w tych kanałach tak, by te przedłużenia łączyły się ze sobą, 
otrzymamy właśnie powierzchnię geoidy. 

Zwracamy przy tej okazji uwagę na to, że pojęcie geoidy nie 
nawiązuje do żadnej idei matematycznej. Słowa tego nie znaj
dziemy w żadnym słowniku ani encyklopedii matematycznej. 
Jest to pojęcie fizyczne, związane - jak nietrudno się domy
śleć - z kierunkiem działania siły ciężkości w różnych miej
scach Ziemi. Bo woda w oceanach i morzach, i w tych fikcyj
nych kanałach, ustawia się zawsze tak, że powierzchnia jest 
prostopadla do kierunku siły ciężkości. Jeśli siła ciężkości w pew
nym obszarze wykazuje jakąś nieregularność lub kaprysy, geo
ida wiernie te kaprysy odtwarza! Ponieważ z kolei wszystkie 
instrumenty geodezyjne są regulowane według kierunku pionu, 
(czy poziomu), niemalże automatycznie nasze pomiary i obli
czenia dostarczają nam danych właśnie o geoidzie. Trudną na
tomiast sprawą pozostają wszelkiego rodzaju odchylenia od 
geoidy, no i powiązania geoidy otrzymywanej np. w Eurazji, 
z geoidą amerykańską, to znaczy otrzymaną z pomiarów w Ame
r~ce. I to znów z powodu braku powiązania kontynentów, 
o czym była mowa już poprzednio. 
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Użycie sztucznych satelitów od razu usuwa te wszelkie trud
ności. Nie wchodząc w szczegóły rozumowania możemy tylko 
poinformować czytelników, że użycie sztucznego satelity daje 
nam możność wyznaczenia położenia każdego punktu na Ziemi 
nie w stosunku do owej wyimaginowanej geoidy, lecz wprost 
w stosunku do środka ciężkości Ziemi. A że obserwacje sztucz
nego satelity mogą być dokonywane z olbrzymiego obszaru 
Ziemi (bo satelita jest wysoko), mamy doskonałą sposobność 
do wykonania właściwie zupełnie na nowo pomiarów położeń 
wszystkich punktów na jej powierzchni, niezależnie zupełnie od 
wyników triangulacji "ziemskiej". Ważne jest tylko, aby po
miary były jednoczesne i żeby 'Przy tym udział w nich wzięło 
wielu obserwatorów rozrzuconych na dużym obszarze Ziemi. 
Duży obszar Ziemi, to wiele krajów i ustrojów. Geodeci mu

szą więc jednoczyć się, jeśli nie w imię dobra ludzkości i po
koju, to przynajmniej dla poznania formy naszej planety. Geo
dezja jednoczy zatem ludzi czasami nawet wbrew ich chęciom. 
Cóż, za to jedno tylko warto przed nią uchylić kapelusza ... 

BRONISLA W KUCHOWICZ - W ar s z a w a 

POWSTAWANIE PIERWIASTKOW CHEMICZNYCH 
W GWIAZDACH (VII) 

Wytwarzanie pierwiastków transuranowych i wybuchy 
supernowych 

\ 1\ ly'buchy gwiazd supernowych są rzadkim i nadzwyczaj inte-
resującym zjawiskiem we Wszechświecie. Zdarzają się one 

w danej galaktyce nie częściej niż raz na 100 czy nawet więcej 
lat. Olbrzymia ilość energii wydzielanej 'podczas wybuchu spra
wia, że na niebie pojawia się gwiazda o jasności przewyższa
jącej jasność Słońca lOB razy lub nawet więcej , niekiedy zaś 
przewyższająca jasność galaktyki, w której się znajduje. W cza
sie wybuchu jasność gwiazdy wzrasta nawet 1010 razy, jedno
cześnie duża część masy gwiazdy zostaje wyrzucona w otacza
jącą przestrzeń, niekiedy z prędkością rzędu tysięcy kilometrów 
na sekundę. 

Jeden z najdawniejszych zaobserwowanych wybuchów supernowej 
mial miejsce w 1054 roku i zos.tal zaobserwowany przez chińskiego 
astronoma Ma Tuan-lina (patrz notatka w n-rze 4 Uranii). Po:rostalość 
po tej supernowej stanowi znana Mgławica Krab. Do najjaśniejszych 
supernowych należy supernowa, która pojawiła się w 1937 roku w ga
laktyce IC 4182. Osiągnęła ona maksymalną jasność równą 6 • lOB jasno
ści Słońca. 
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Ostatnio dokonano zdjęcia krzywych blasku poszczególnych gwiazd 
supernowych, a na podstawie dawniejszych obserwacji udało się z pew
nym przybliżeniem odtworzyć przebieg czasowy takich krzywych. Po
równanie {patrz rys. l) pozwoliło na 'Stwierdzenie, że chociaż karoa su
pernowa charakteryzuje się pewną indywidualną krzywą blasku, można 
podzielić krzywe te na dwie dość odrębne grurpy. 
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Rys. l. Krzywe blasku gwiazd supernowych, otrzymane przez Baadego 
na podstawie obserwacji własnych oraz adaptacji wyników Tychona de 
Brahe, Keplera i Ma Tuan-lina. Odcięta rpodaje liczbę nocy po osiągnię
ciu maksimum. Rzędna z lewej strony podaje wielkość pozorną (Uwaga: 
Odrębne skale dla ka:żidej kn;.ywej, punkty dla supernowej z r. 1054 po
dane są w skali środkowej, odnoszącej się do B Cassiopeiae). Skala po 
prawej stronie podaje wielkości absolutne dla supernowej z IC 4182. 

Dwa typy gwiazd supernowych. Rozróżniamy supernowe 
typu I (które należą prawdopodobnie do populacji II) i super
nowe typu II (zaliczane do populacji I). Powyższe zaliczenie 
poszczególnych typów gwiazd supernowych do odpowiednich 
populacji zdaje się wynikać stąd, że supernowe typu I wystę
pują w centralnych obszarach galaktyk spiralnych i eliptycz
nych, podczas gdy supernowe typu II występują w ramionach 
spiralnych galaktyk i stanowią prawdopodobnie gwiazdy o pod
wyższonej zawartości pierwiastków ciężkich, podobnie jak nasze 
Słońce. Podczas wybuchu jasność ich przewyższa nawet 10 mi
lionów razy jasność Słońca. Jasność gwiazd supernowych typu I 
może być jeszcze o rząd wielkości potężniejsza. Staje się ona 
porównywalna z jasnością galaktyk. 
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O rozrozmeniu pomiędzy dwoma typami supernowych decyduje jed
nak nie tylko ich maksymalna jasność. Charakterystyczny jest przebieg 
czasowy krzywych blasku dla obu typów tych gwiazd. Osobliwy jest 
przebieg krzywych blasku dla supernowych typu I: Po upływie mniej 
więcej dwu tygodni od pierwszego zaobserwowanego podwyższenia ja
sności osiąga ona maksimum, by następnie dość szybko opadać. Już po 
upływie 50 do 100 dni (zależnie od indywidualnej supernowej) krzywa 
blasku zaczyna przebiegać bardziej płasko. Odtąd opadanie staje się 
równomierne - o ok. 0,0137 wielkości abs. na dobę. Tego rodzaju spadek 
jasności odpowiada spadkowi wykładniczemu, dla którego pólokres za
niku (tj. odstęp czasu, w ciągu którego jasność spada do połowy) wynosi 
mniej więcej 55 dni. Na rys. l przedstawiony jest przebieg kilku krzy
wych blasku dla supernowych tego typu. Pomiary dla supernowej z IC 
4182 przeprowadził sam B a a d e, wyniki pomiarów Ty c h o n a d e 
B r a h e i K e p l er a dla B Cassiopeiae (1572) i supernowej z Ophiuchi 
(1604) przedstawił Baade w stosowanej obecnie skali wielkości. Ponadto 
przedstawiono trzy punkty dla supernowej z r. 1054 na podstawie sta
rych kronik chińskich. Z rysunku widać od razu, że w ciągu 50 dni 
blask dla dowolnej supernowej (po upływie 100 dni od maksimum) 
opada o ok. 3/4 wielkości, co odpowiada zmniejszeniu jasności do po
lowy. 

Widma gwiazd supernowych typu I zbliżone są do widm 
innych cial niebieskich. Składają się one z szerokich pasm emi
syjnych (których poszerzenie wywołane jest przesunięciem dop
plerowskim linii emitowanych przez wyrzucane gazy). 
Początkowy przebieg krzywych blasku dla supernowych typu 

II zbliżony jest do opisanego już przebiegu dla typu L Zgod
ność ta jednak znika, gdy bierzemy pod uwagę obszar dalszy
nie ma tu ani śladu owego zaniku wykładniczego, tak charak
terystycznego dla supernowych typu L Ponadto widma super
nowych typu II są odmienne. PrzYJpominają one widma gwiazd 
nowych - dostrzegalne są wyraźne linie absorpcyjne. 

Całkowita energia wydzielana podczas wybuchu gwiazd su
pernowych typu I wynosi około 1049-1050 ergów. Większość 
tej energii wydzielana jest w ciągu pierwszych pięciu dni. 
W ciągu następnych 600 dni wydziela się ok. 1047 ergów. Zda
niem większości badaczy energia wydzielona w wybuchach 
gwiazd supernowych tY'pu II jest niższa . 

Ro71Pad jąder promieniotw órczych źródłem en ergii gwiazd superno
w ych . Wykładniczy zanik jasności gwiazd supernowych wskazuje na to, 
że źródłem ich energii może być tylko rozpad jąder promieniotwór
czych, który właśnie przebiega w przyrodzie rzgodnie z rprawem wy
kładniczym . Obecnie fizycy jądrowi nagromadzili już dane odnośnie pół
okresów zaniku różnych jąder promieniotwórczych. Dane te wskazują, 
że z pólokresem zaniku, zbliżonym do 55 dni, rozpadają się jądra 7Be, 
89Sr i 254Cf. Czy rozpad promieniotwórczy tych jąder może dostarczyć 
energii ok. 1047 ergów, wydzielanej w trakcie 600 dni, podcz.as których 
blask spada wykładniczo? Na pytanie to próbowali odpowiedzieć astro
fizycy, analizując wartości energii wydzielanej podczas pojedynczego 
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rozpadu (wartości te są znane z laboratoriów jądrowych) i szacując, ile 
rozpadów promieniotwórczych musiało zajść, by energia ok. 1047 ergów 
została wydzielona. Już wstępna analiza pozwoliła na odrzucenie roz
padu berylu 7Be i strontu 89Sr, gdyż powstałyby wtedy tak olbrzymie 
ilości produktów końcowych: 7Li i asy, że wpływ tego dalby się zauwa
żyć w· rozpowszechnieniu tych nuklidów we wszechświecie. Nawet, 
gdyby przyjąć, że wybuchy supernowych odbywają się średnio raz na 
500 lat w naszej Galaktyce (jak to na podstawie niewielkiej statystyki 
obserwacji można sądzić), wytworzyloby się tyle litu i itru, że rozpo
wszechnienie ich winnoby być mniej więcej stukrotnie większe od za
obserwowanego. Jako najbardziej prawdopodobna pozostała tylko hipo
teza kalifornowa.*) 

Zanim hipotezę tę szczegółowo przedstawię, spróbuję najpierw na
szkicować możliwy przebieg ewolucji gwiazdy, w wyniku którego do
chodzi do wybuchu supernowej typu I. 

Mechanizm wybuchu. Jest to tylko jeden z proponowanych 
mechanizmów, objaśniających wybuchy gwiazd supernowych 
typu I. Jeśli w trakcie stopniowej ewolucji gwiazdy dojdzie 
do powstawania pierwiastków grupy żelaza, pamiętać trzeba, 
że reakcje prowadzące do ich wytwarzania są reakcjami endo
termicznymi. Potr2!ebnej energii dostarcza kurczenie rdzenia 
gwiazdy pod wpływem sil grawitacyjnych. Jak już wskazalem 
w n-rze 2 Uranii z b. roku, być może proces e trwa zaledwie 
kilka sekund, po czym może nastąpić wybuch. W ciągu tych 
kilku sekund, podczas których rdzeń gwiazdy będzie się kur
czyć, kurczeniu podlegnie również warstwa powierzchniowa 
gwiazdy, silnie się przy tym nagrzewając. W omówionym sta
dium rozwojowym gwiazdy powierzchnia jej zawierać będzie 
głównie pierwiastki lekkie. Przebiegające więc w tej warstwie 
(o objętości równej polowie objętości calej gwiazdy) reakcje 
termonuklearne, w których wydzielana jest energia, przebiegać 
będą jeszcze szybciej. Są to reakcje w rodzaju reakcji z cyklu 
węglowo-azotowego i neonowo-sodowego, o których pisałem 
szczegółowo w lutym br. (Umnia nr 2/1965). Gwałtowne wy
dzielanie energii w tych reakcjach może spowodować wybuch. 
Produkcja energii dochodzi do 1017 ergów na gram materii 
gwiezdnej, materia ta nagrzewa się do ponad 109 stopni, do
chodzi do gwałtownej ekspansji powłoki, złożonej z pierwiast
ków lekkich. Jeśli w powłoce gwiazdy zawartość wodoru nie 

*) Zdaniem A n d e r s a przebieg krzywych blasku gwiazd superno
wych typu I odpowiada raczej rozpadowi żelaza 59Fe (o pólokresie 
trwania 45 dni) niż kalifornu 254Cf (o pólokresie trwania ok. 56,2 dni 
według jednych i 61 dni według innych pomiarów). Możliwość tę jed
nak zazwyczaj się odrzuca, gdyż dla objaśnienia zaobserwowanej krzy
wej blasku trzeba by przyjąć wprost nieprawdopodobnie dużą ilość wy
tworzonego żelaza 59Fe. 
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jest znaczna, a dużo jest helu, węgla i innych lekkich produk
tów spalania wodoru i helu, wtedy może wystąpić reakcja 

21Ne + 4He-+ 24Mg +n 

dostarczająca dużo neutronów. Potrzebny do tej reakcji neon-21 
jest nuklidem powstającym w cyklu neonowo-sodowo-magne
zowym. Tworzy się on przy przemianie beta plus sodu-21 
(o półokresie trwania 23 sek). Od tempa tworzenia neonu-21 
zależy liczba powstałych neutronów. 

W tym miejscu odwalam się do pewnego faktu z fizyki jądrowej. Prze
krój czynny na wychwyt neutronu przez jądro żelaza jest mniej więcej 
o dwa rzędy wielkości większy od analogicznego przekroju dla pierwiast
ków lekkich (z wyjątkiem 14N). Wydaje się więc wielce prawdopodobne, 
że w głównej mierze jądra pierwiastków z grupy żelaza będą pochłaniać 
wytwarzane neutrony. Tak oto dochodzi do proceesu r, omawianego w po
przednim numerze Uranii. W procesie tym powstają bogate w neutrony 
izo~opy różnych pierwiastków, aż do nuklidów o liczbie masowej w po
bliżu A 260, kiedy nuklidy stają się wyraźnie nietrwale względem 
samorzutnego rozszczepienia. W szczególności w procesie tym powstają 
wszystkie pierwiastki cięższe od bizmutu, wśród których nie ma nukli
dów trwałych. Powstają naturalne pierwiastki promieniotwórcze - rów
nież i te, które ze względu na niewielkie wartości czasu połowicznego 
zaniku nie dotrwały do dzisiaj. 

Krótko można powiedzieć, że w okresie poprzedzającym wy
buch gwiazdy supernowej - być może, w ciągu 10-100 se
kund, jądro jakiegoś pierwiastka z grupy żelaza przyłącza do 
200 neutronów i poprzez szereg przemian ~ przechodzi w jądro 
trwałe. Jądra zbyt ciężkie nic są oczywiście trwałe i po prz~j
ściu pewnej liczby szybkich pr:?emian B-, w wyniku których 
ładunek ich wzrasta, tak że stają się izotopami transuranowców, 
podlegać będą innym przemianom. I tak zawierający nadmiar 
neutronów izotop sztucznie wytworzonego pierwiastka kalifor
nu - 254Cf podlega w 100~/o samorzutnemu rozszczepieniu. Ją
dro tego izotopu ulega rozszczepieniu np. na dwa nietrwałe, 
B--promieniotwórcze fragmenty o liczbach masowych w po
bliżu 110 i 142 oraz kilka neutronów. Wytworzone w wyniku 
tego rozszczepienia fragmenty promieniotwórcze po przejściu 
pewnej liczby przemian beta staną się w końcu trwałymi nu
klidami. Według terminologii podanej w marcowym numerze 
Uranii będą to izobary osłaniające (w procesie r). 
Wspomnę jeszcze o innym, alternatywnym mechanizmie wy

twarzania neutronów podczas wybuchu supernowej. Mechanizm 
ten zresztą nie wyklucza wcale •poprzedniego, a może stanowić 
pewne jego uzupełnienie. Otóż w trakcie zapadania grawitacyj
nego rdzenia, zawierającego spory odsetek wytworzon~ch w pro-
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cesie e pierwiastków z grupy żelaza, jądrom tych pierwiast
ków dostarczona zostaje znaczna część uwalniającej się energii 
grawitacyjnej. W wyniku tego jądra te ulegają rozbiciu na 
cząstki alfa i neutrony, co można zapisać np. dla jądra 56Fe: 

Fe-+ 13 4He + 4 n 

W tym miejscu warto wreszcie wspomnieć o ważnej grupie procesów 
jądrowych odbywających się w gwieździe znajdującej w końcowych 
fazach ewolucji. Mam tu na myśli procesy neutrinowe, w wyniku któ
rych powstają neutrina i antyneutr ina, cząstki o zerowym ładunku elek
trycznym i zerowej masie spoczynko·wej , prawie że nie oddziałujące 
z materią. Wytwarzanie ich w gwieździe odgrywa poważną rolę przy 
dużych temperaturach i gęstościach, a duża ich przenikliwość sprawia, 
że niemal natychmiast po wytworzeniu opuszczają one gwiazdę, unosząc 
dużą ilość energii. Procesy tego typu mogą w sposób dość krytyczny 
określać ewolucyjną skalę czasu dla gwiazd, odgrywają rolę przy roz
ważaniu zapadania grawitacyjnego itp., choć nie zmieniają ani rodzajów 
procesów syntezy pierwiastków w gwieździe, ani też ich następstwa 
w czasie. Ograniczam się więc do podkreślenia niezwykle doniosłej roli 
procesów emisji neutrin w gwiazdach, ale w tym cyklu artykułów nie 
będę zagadnienia tego poruszał, by nie komplikować i tak złożonego 
obrazu powstawania pierwiastków chemicznych w gwiazdach. Dodam 
tylko, że jest to drugie z kolei, po kwestii powstawania pierwiastków 
chemicznych, ważne zagadnienie astrofizyki jądrowej, którym warto 
niewątpliwie zająć się kiedyś w oddzielnym cyklu artykułów. Wiąże się 
ono z wybuchami gwiazd supernowych i z materią gwiezdną wysokiej 
gęstości (patrz Urania, nr 11 z 1963 r.). 

Hipoteza kalifornowa. W świetle dotychczasowych wiadomo
ści nie budzi zdziwienia sugerowana przez wielu autorów moż
liwość powstawania cięższych, pozauranowych pierwiastków, 
w tej liczbie i kalifornu, podczas wybuchów supernowych. 
Skądinąd wiadomo, że w procesie szybkiego przyłączania neu
tronów z największą wydajnością tworzą się jądra zawierające 
50, 82, 126 i 152 neutrony (pierwsze trzy - liczby magiczne, 
152 - liczba tzw. półmagiczna). Zgadza się to ze względnym 
rozpowszechnieniem tych jąder we Wszechświecie. Ze stosun
kowo dużą wydajnością powstawać . winny nuklidy leżące 
w przedziale liczb masowych A od 230 do 257. Wśród t ych 
nuklidów znajdują się także nietrwale izotopy kalifornu, ule
gające · przemianie beta, alfa i samorzutnemu rozszczepieniu. 
Burbidge'owie, Hoyle, Christy i Fowler stwierdzili w 1956 roku, 
że izotop kalifornu o liczbie masowej 254 - 254Cf, odzna~za 
się dość ciekawymi właściwościami. Znana podówczas wartość 
pólokresu zaniku tego nuklidu - dość blisko leżąca przy pól
okresie spadku dla krzywej spadku blasku supernowych- na
sunęła im myśl, że to właśnie ro2lpad promieniotwórczy kali-· 
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fornu - 254 stanowi źródło owej energii 1047 ergów, wydzie
lanej podczas gaśnięcia supernowej. Ponadto można było sądzić, 
że nie trzeba zbyt wielkiej ilości tego nuklidu, by uzyskać tak 
duże wydzielenie ·energii. Gdy np. podczas rozpadu promie
niotwórczego omówionego już jądra 7Be wydzielona zostaje 
energia około 57 kiloelektronowoltów na jądro, w rozpadzie 
jednego jądra 254Cf wydzielona zostaje energia aż rzędu dwustu 
Megaelektronowoltów! Inne są tutaj rozpady promieniotwórcze. 
7Be podlega wychwytowi elektronu orbitalnego przez jądro, 
podczas gdy jądra kalifornu-254 podlegają samorzutnemu roz
szczepieniu, jak wiemy zaś choćby z badań nad reakcją roz
szczepienia uranu w reaktorach jądrowych, ten typ przemiany 
jest bardzo wydajny energetycznie. Przeciw przyjęciu wkładu 
od przemiany promieniotwórczej berylu-7 przemawiają dane 
odnoszące się do rozpowszechnienia produktu jego przemiany-
7Li. W ciągu około 5 miliardów lat istnienia Galaktyki winna 
powstać ilość tego nuklidu równa ok. 70 tysiącom mas sło
necznych. W tym samym czasie powstała ilość 254Cf równa się 
zaledwie 600 masom słonecznym, co jest już liczbą bardziej 
prawdopodobną. 

Warto zauważyć, że nawet gdyby 254Cf stanowił tylko lil/o 
cafkowitej ilości nuklidów ciężkich wytworzonych w procesie r 
w supernowej, energia wydzielona podczas jego rozpadu by
laby tak duża, że produkty rozszczepienia uniosłyby ilość ener
gii tego samego rzędu, co wartość energii wydzielonej w trakcie 
prostoliniowego spadku krzywej blasku. Nierozwiązanym pozo
staje jedynie problem, w jaki sposób energia pochodząca z roz
padu 254Cf wpływa tak wyraźnie na jasność gwiazdy, czyli jak 
energia kinetyczna produktów rozszczepienia ulega zamianie 
w energię świetlną, wypromieniowywaną przez gwiazdę. Ze 
względu na to, że warunki fizyczne, panujące podczas wybu
chów supernowych .są jeszcze zbyt mało zbadane, trudno wyjść 
w tej dziedzinie ·poza wysuwanie hipotez, niekiedy bardzo cie
kawych, ale dalekich od możliwości sprawdzenia. W zestawie
niu literatury, które podane będzie w następnym numerze 
Uranii, podam kilka pozycji odnoszących się do tego tematu. 

Bomby wodorowe i gwiazdy supernowe. Na rzecz hipotezy kaliforno
wej przemawiają wyniki próbnego wybuchu bomby wodorowej, prze
prowadzonego w pobliżu atolu Eniwetok w listopadzie 1952 roku. Analiza 
chemiczna produktów tego wybuchu dowiodła niezbicie, że powstały 
w nim izotopy kalifornu i dalszych :pierwiastków pozauranowych. Zba
dano ich własno·ści: półokres zaniku i energię rozpadu. Pierwiastki te 
nie powstały oczywiście w wyniku reakcji spalania wodoru, lecz w wy-
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niku tego, że jądra uranu, zawartego w bombie atomowej, odgrywającej 
rolę "zapalnika" dla bomby wodorowej, poddane zostały niezwykle sil
nemu strumieniowi neutronów. Schematycznie wyglądało to tak, że jądro 
238U przyłączyło początkowo do 17 neutronów w czasie rzędu mikro
sekund. Przemiany beta nie zdążyły się wtedy odbyć. Powstały ciężkie 
izotopy uranu, o liczbach masowych od 239 do mniej więcej 255, które 
następnie ulegały stopniowo przemianie B- oraz innym przemianom, jak 
np. samorzutnemu rozszczepieniu (izotopy kalifornu, kiuru, fermu). Efekt 
końcowy wybuchu bomby wodorowej - powstanie pierwiastków poza
uranowych - okazał się bardzo podobny do rezultatu wybuchu gwiazdy 
supernowej. 

Rola różnych izotopów kalifornu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę 
na to, że wkład do krzywej blasku supernowej wnieść może nie tylko 
254Cf. Na podstawie próbnych wybuchów bomb wodorowych oraz prze
widywań specjalistów można sądzić, że w procesie szybkiego wychwytu 
neutronów powstaną następujące nuklidy o parzystej liczbie masowej: 
252Cf, 254Cf, 236Cf, 258Fm, 260Fm i dalsze.*) 

Jeśli chcemy rozważyć teraz samorzutne rozszczepienie różnych tych 
nuklidów, to w praktyce nic ma żadnego wpływu na przebieg krzywej 
blasku ze strony izotopów pierwiastków o Z < 98, gdyż ich pólokresy 
zaniku ze względu na rozszczepienie są zbyt długie. Z drugiej znów 
strony nuklidy o liczbie masowej A> 270 mają pólokresy zaniku rzędu 
doby. Wydaje się, że z tymi właśnie nuklidami wiąże się początkowa, 
gwałtownie opadająca część krzywej blasku, wskazująca na pólokres 
zaniku rzędu paru dni. 

Na ogól przyjmuje się, że wykładniczo zanikającą część krzywej blasku 
przypisać można energii wydzielanej w samorzutnym rozszczepieniu izo
topów kalifornu o liczbach masowych A równych 252, 254 i 256. 252Cf 
ma pólokres zaniku ok. 2 lat. Gdyby zawarty byl w znaczniejszych ilo
ściach, mógłby spowodować spłaszczenie krzywej blasku i powolniejszy 
zanik jasności gwiazdy supernowej. Jeśli można się czemuś dziwić, to 
właśnie temu, że takiego powolnego opadania nie obserwujemy. Gdyby 
252Cf i 254Cf powstały w jednakowych ilościach w procesie r podczas 
wybuchu supernowej, wtedy po upływie 600 dni ilość 254Cf zmniejszy
laby się mniej więcej 2000 razy, zawartość zaś 252Cf - tylko 2 razy. Ze 
względu na to, że tylko ZOlo jąder 252Cf podlega samorzutnemu rozszcze
pieniu, już po upływie 600 dni energia wydzielana przez 252Cf przewyż
szać będzie mniej więcej dwudziestokrotnie energię pochodzącą z roz
szczepienia 254Cf i krzywa blasku winna przebiegać o wiele bardziej 
płasko, niż na to wskazują obserwacje. Tak więc można wnosić, że na
tychmiast po wybuchu supernowej zawartość wytworzonego 252Cf musi 
być znacznie mniejsza niż 5n/o zawartości jąder 254Cf. 

Pozostaje jeszcze 256Cf. Teoretyczne oszacowania dają pólokres trwa
nia około 40 dni dla tego nuklidu. Tymczasem ostatnie pomiary pólokresu 
zaniku dla 254Cf dały warto· ć 61 dni. Gdyby wynik ten by l dobry, wtedy 
można by przypuszczać, że krzywa blasku dla supernowej o pozornym 
pólokresie zaniku 55 dni pochodzi z nałożenia dwu składowych: jednej 

*) Nuklidy o nieparzystym A w znacznie wyższym stopniu podlegają 
przemianie alfa niż samorzutnemu rozszczepieniu, które w praktyce od
grywa dla nich znikomą rolę. Ze względu na znacznie mniejszą energię, 
wydzielaną w przemianie alfa, nuklidy te nie mają znaczenia dla naszych 
rozważań. 
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dla 254Cf o T'h = 61 dni i drugiej dla 25GCf o T1/2 = 40 dni. Trzeba by 
przy tym przyjąć, że początkowa zawartość 256Cf równa jest ok. 3(JJ/o za
wartości 254Cf, co wydaje się do przyjęcia. 

Tak więc hipoteza l~alifornowa wydaje się dość dobrze objaśniać krzy
we blasku gwiazd supernowych. Istnieje rozrzut kształtów tych krzy
wych, wskazujący na wahania pólokresu zaniku od 40 do 60 dni. Można 
sądzić, że krzywe o dłuższym pólokresie zaniku odpowiadają zwiększonej 
zawartości początkowej 252Cf, podczas gdy krzywym bardziej stromym 
odpowiada większa zawartość względna 256Cf. Dokładniejsza analiza krzy
wych blaksu doprowadzi niewątpliwie do lepszego poznania warunków 
fizycznych podczas wybuchu supernowej. 

Supernowe typu II i proces przyłączania protonów. Zrefero
wana wyżej teoria odnosi się do supernowych typu I, które 
powstają z gwiazd o pewnym niedoborze wodoru. Inaczej prze
biegać będzie wybuch w gwiazdach normalnych, o większej 
zawartości wodoru. Możliwe tu będą reakcje typu (p, gamma) 
w rodzaju reakcji z cyklu neonowo-sodowego (numer lutowy 
Uranii z br.). W reakcjach tego typu powstawać mogą tzw. nu
klidy pominięte, o których mowa była w marcowym numerze 
Uranii. Nuklidy te charakteryzują się niedoborem neutronów 
i nie mogą powstać w żadnym procesie wychwytu neutronów. 
Proces, w 'którym powstają, nosi nazwę procesu p (przyłącza
nia protonów). Nuklidy te mogą także powstać w reakcjach 
z kwantami gamma typu ('Y, n), kiedy to neutrony ulegają wy
biciu z jąder. Rezultat końcowy tego tak zwanego niekiedy 
procesu gamma jest podobny do rezultatu procesu p i z tego 
względu zazwyczaj rozważa się oba te procesy łącznie. Powsta
jące w procesie p (i gamma) izotopy są z reguły o wiele mniej 
(l O do l 00 razy) rozpowszechnione w porównaniu z cięższymi 
izotopami tych samych pierwiastków. Jest to zrozumiale, gdyż 
dodatkowym utrudnieniem w powstawaniu tych izotopów jest 
bariera kulombawska jąder atomowych, odpychająca dodatnio 
naładowane protony i utrudniająca ich przyłączenie do tych 
jąder. Bariery takiej nie ma w przY'padku, gdy jądra są pod
dane działaniu neutronów, nie niosących przecież ładunku elek
trycznego. 

W supernowych typu II reakcje powstawania neutronów są 
mniej prawdopodobne niż w sUipernowych typu I, nie ma bo
wiem wystarczającej ilości 4He, 13C i 21Ne, a przecież w wyniku 
reakcji, w których te właśnie jądra biorą udział, powstają neu
trony (patrz numer marcowy Uranii z br., str. 74). W super
nowych typu II powstają przeważnie tylko bardzo krótko ży
jące nuklidy promieniotwórcze i z tego pow·odu chyba krzywe 
blasku dla tych supernowych opadają dość stromo. 
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JERZY CWIRKO-GODYCKI - War s z a w a 

GEOLOGIA KSIĘZYCA 

... nazwa, jakkolwiek niezwykła, przyjęta została do czasu, kiedy czło
wiek osobiście zawita i rozpocznie badanie Księżyca, może wtedy - ta 
młoda nauka będzie się nazywała już selenologią? Sądząc według obec
nych projektów, lot z lądowaniem ludzi na Księżycu i 24 godzinnym po
bytem (projekt Apollo) ma nastąpić w najbliższej dekadzie lat. Ten nie
długo trwający, wstępny przed dalszymi lotami rekonesans musi mieć 
niezwykle starannie opracowany program badań, program przygotowany 
znacznie wcześniej przed lotem. 

Lot właściwy z . załogą ludzką poprzedzony będzie całą serią Range
rów i Surveiorów, które umożliwią wstępną analizę powierzchni Księ
życa. Przesłane przez Rangery (VII, VII!, IX) zdjęcia stanowią unikalny 
materiał badawczy, który może potwierdzić istniejące teorie budowy 
powierzchni Księżyca lub je obalić. 

Nie będzie pewno dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli powiem, że mapy 
geologiczne Księżyca istnieją już od wielu lat i że wnikliwa analiza zdjęć 
teleskopowych poparta astrofizycznymi metodami pozwoliła w znacznym 
stopniu rozszyfrować powierzchnię Księżyca.*) 

Geologia jest na wskroś historyczną dziedziną nauki. Z badań stra
tygraficznych - kolejności nakładania się warstw - moż.na odtworzyć 
następujące po sobie wydarzenia na powierzchni twardej skorupy Ziemi. 
Aby określić tę kolejność geolog stosuje zasadę superpozycji - warstwa 
znajdująca się wyżej jest zwykle młodsza od znajdującej się pod nią. 
Tę właśnie, dobrze znaną na Ziemi metodę, zastosowano do Księżyca 
w oparciu o analizę zdjęć teleskopowych. Dopiero niedawno, wysokiej 
jakości zdjęcia Rangerów stały się poparciem dotychczasowych hipotez. 

Ideę badań stanowiło ustalenie geologicznej skali czasowej głównych 
wydarzeń na Książycu, znalezienie korelacji między księżycowym i ziem
skim czasem geologiczńym, jak też interpretacja geologicznych form księ
życowych. Zbadanie geologii Księżyca może być pomocne przy rozwiąza
niu pewnych problemów dotyczących ewolucji Ziemi w jej wczesnym 
okresie. 

Księżyc i Ziemia tworzą układ podwójny i wysoce prawdopodobne 
jest ich jednoczesne powstanie. Z tego względu Księżyc byłby szczegól
nie interesujący, gdyż jego powierzchnia, nie poddana nigdy działaniu 
erozji wodnej i wiatru, które kształtowały wygląd Ziemi, musiałaby za
chować geologiczne ślady bardzo dawnych wypadków. 

Spróbujmy zatem zastosować wymienione wyżej metody odnośnie fra
gmentu powierzchni Księżyca. Zacznijmy naszą analizę od położonego 
daleko na północ Księżyca, krateru Arystoteles, który da nam klucz do 
rozszyfrowania stratygrafii srebrnego globu, a następnie cofając się 
w księżycowym czasie geologicznym, zastosujemy ten klucz na wybra
nym wycinku Mare Imbrium i jego okolicach. 

Krater· Arystoteles o średnicy 88 km, leży na dalekiej północy, nad 
brzegiem Mare Frigoris (morze Zimna). Jest on typowym przedstawi
cielem form tej wielkości na Księżycu. ściany jego pierścieniowych gór 
tarasami opadają do wnętrza, a dno, które jest wyraźnie bardziej gładkie 
od otaczającego terenu, pokrywają niskie wzgórki. Patrząc z wnętrza -

•) patrz pozycja 4 literatury 
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teren wyrazme z pagórkowatego zmienia się w górzysty, a od grzbietu 
brzegu krateru ciągną się mniej lub bardziej odgałęzione wzgórza. Poru
szając się dalej na zewnątrz - pogórki i obniżenia terenu stopniowo 
przybierają kształt liniowy, brzegów i dolin ułożonych prawie promie
niście od krateru. Opisane wyżej ukształtowanie terenu przestaje być 
widoczne z odległości w przybliżeniu równej średnicy krateru. Dalej 
zaobserwować możemy miriady małych blisko siebie położonych kra
terów. 

Nazywać je będziemy odtąd wtórnymi, jako że tworzą ukształtowa
nia wykazujące ich związek z dużym, pojedynczym kraterem, który na
zywać będziemy pierwotnym. Właśnie te drobne kratery są bardzo waż
nym elementem przy ustalaniu superpozycji; mają niskie i nieregularne 
brzegi, niekiedy trudno w ogóle dostrzegalne, i są pl:ytsze (w stosunku do 
szerokości) niż większość innych małych kraterów rozrzuconych na p()
wierzchni Księżyca. Niekiedy kratery wtórne połączone są razem, tworząc 
rodzaj rowów lub płytkich szczelin. Kratery wtórne Arystotelesa możemy 
śledzić aż do płaskiej przestrzeni, Mare Frigoris. Z zasady superpozycji 
wynika, że formacje kraterów wtórnych są wynikiem serii wydarzeń, 
które miały miejsce po powstaniu morza, a zatem - Arystoteles i jego 
kretery wtórne są młodsze niż morze. Śledząc kratery wtórne od miejsca 
gdzie pojawiają się na wyniosłościach terenu do miejsca, gdzie są przy
kryte lub zanikają pod innymi wyniosłościami terenu - można zastcr 
sować zasadę superpozycji w celu ustalenia wieku krateru pierwotnego 
w odniesieniu do innych szczegółów powierzchni Księżyca. 

Wybierzmy się zatem na Mare Imbrium (Morze Deszczów). W polud
niowej jego części znajdują się dwa kratery pierwotne - Kopernik 
i Eratostenes. Kopernik, który ma mniej więcej te same rozmiary co 
Arys1 0teles (90 km i 88 km) znany jest ze swoich promieni ciągnących 
się w różnych kierunkach setki kilometrów. Są to jasne smugi, silniej 
odbijające światło, wyglądające jak olbrzymie bryzgi ciągnące się od 
brzegów krateru. Kopernik zbudowany jest podobnie jak Arystoteles: 
tarasowate zbocza wewnętrzne, prawie okrągłe dno o niskiej rzeźbie 
terenu i paru rozrzuconych szczytach. Poza kraterem rzeźba krateru 
układa się początkowo chaotycznie ale im dalej tym wyraźniej występuje 
promienisty charakter wzgórz i dolin. 

I znowu (podobnie jak u Arystotelesa) w odległości równej średnicy 
krateru - mitiady kraterów wtórnych. Ciągle, jasne halo otacza krater 
w pobliżu jego brzegów. 

System promieni, który rozciąga się na około 500 km od krateru Ko
pernika składa się z form lukowatych utworzonych z materialu silnie 
odbijającego światło, na ogólnie biorąc, ciemnej powierzchni. Cecha od
bijania światła łączy promienie z jasnymi krawędziami krateru. We
wnątrz promieni, a głównie na ich końcach w pobliżu Kopernika, znaj
duj a się wydłużone kratery wtórne. Zdjęcia przesłane z Rangera (dla 
promieni krateru Tycho) pokazują, że wiele kraterów wtórnych, zbyt 
małych do zaobserwowania z Ziemi przez teleskopy występuje łącznie 
z każdym promienistym elementem. Promienie te przykrywają wszyst
kie szczegóły na swojej drodze. W czasie pełni (gdy promienie widzimy 
na jlepiei) {ll{Pzuje się, że Eratostenes pokryty jest promieniami Koper
nika, które biegną od brzegu przez dno, na drugi brzeg i dalej. 

Z tej superpozycji wynika, że Eratostenes jest starszy od Kopernika. 
Pierwotne kratery promieniste różnią się pomiędzy sobą co do wieku, 

ale są młodsze od innych form na Księżycu. Okres formowania się tego 
typu kraterów - nazwano kopernikańskim. 
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Sąsiedni krater Kopernika - Eratostenes (60 km) podobny jest pod 
względem ukształtowania do omówionych wyżej kraterów; jednakże nie 
posiada widocznych promieni. Jego kratery wtórne położone są na pól
nocy, na gładkiej powierzchni Mare Imbrium, a od poludnia na Sinus 
Acstum. · 

Eratostenes jest wyraźnie młodszy niż morze, które nosi ślady mate~ 
rialów pochodzących z krateru. Jest to cecha ogólna: morza przykryte są 
materiałem z ciemnych bezpromienistych kraterów. 

Z kolei, jak już mówiliśmy, przez dno krateru Eratostencsa ciągną 
się promieniste smugi Kopernika. Nie ulega więc wątpliwości , że Era
tostenes jest starszy od Kopernika, ale młodszy od morza. Okres, w któ
rym formowały się obiekty typu Eratostenesa, nazwano - eratoste
niańskim. 

Cofając się w geologicznym czasie - wybierzmy się nad Mare Im
brium do krateru Archimedesa (68 km). Gładka powierzchnia morza 
podchodzi tu pod same wały k rateru od w schodu, zachodu i północy, 
zajmując również większą część wnętrza krateru. Kratery wtórne Archi
medesa możemy śledzić na południowej, "górzystej" części "lądu" 
i w Apeninach. Jednak żaden z kraterów wtórnych nie występuje na 
morzu. Rzeźba terenu urywa się nagle na brzegu Mare Imbrium. 

Z podanego opisu wynika niezbicie, że krater uformował się po ukształ
towaniu się płaskowyżu ale zanim pojawiło się morze. Zupełnie podobnie 
formowały się dwa sąsiednie kratery: Aristillus i Autolycus. 

Zachowując w pamięci to, co zostało powiedziane o formowaniu się 
dużych kraterów, zajmiemy się teraz regionem Mare Imbrium, jako 
całości. Jest ono otoczone pierścieniem górskim, włączając w to od pól
nocnego wschodu Apeniny, dalej na poludnie Kaukaz i Alpy. To obrzeże
nie lańcuchami górskimi daje duże podobieństwo calego morza do prze
ogromnego krateru. Jego część c ntralna o średnicy około 800 km na
zwana wewnętrznym Basenem Imbryjskim - wypełniona jest tym samym 
materiałem co morze. Górzysty 'teren ciągnie się od brzegów basenu na 
odległość równą w przybliżeniu średnicy morza i pokryty jest wyraźnie 
wieloma dużymi, gorzej zarysowanymi kraterami. Na większych odle
głościach, teren zaczyna falować i wygładzać się, niemniej pokryty jest 
coraz to mniejszymi, w miarę odległości, kraterami. Obraz ten ciągnie 
się aż do krateru Ptolemeusza, którego dno pokryte jest lagodnie wgłę
bionymi kraterkaroL Basen Imbrium otoczony jest regionalnym osadem, 
który jest pagórkowaty na grzbiecie górskim i gładszy - dalej od brze
gów basenu. R. E. E g g l e t o n ocenił wahanie grubości tego osadu na 
poludnie od Basenu Imbrium, przez ustalenie średnic najmniejszych "po
grzebanych" kraterów z wyraźnym zarysem na powierzchni osadowej 
warstwy. Metoda ta daje pewne pojęcie o grubości osadu, ponieważ 
istnieje zależność pomiędzy średnicą i głębokością dla małych kraterów 
pierwotnych, które nie zostały "zagrzebane". Stąd im mniejszy krater 
widoczny jest pod warstwą, tym warstwa ta musi być cieńsza. Eggleton 
odkrył, że grubość tej warstwy maleje wraz z odległością od Mare Im
brium. 

Apeniny przykryte są tym materiałem, a górna część tej warstwy sta
nowi podłoże, na którym nieopodal uformowały się kratery wtórne 
Archimedesa. Osad brzegowy wszystkich kraterów mlodszy,ch niż ape
nińskie, ale częściowo lub całkowicie pokrytych materiałem morskim -
tworzy wraz z tym materialero serię archimedejską. Seria apenińska 
i archimedejska tworzą razem system Imbrium - a okres czasu, w któ-
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rym powstawały nazywamy - imbryjskim. Okres imbryjski dzieli się 
na dwie epoki, odpowiadające dwóm seriom wypadków, które utwo-
rzyły ten okres. , 

Skały i ukształtowanie księżycowej powierzchni, na których osadziła 
się warstwa imbryjska, nazywane są formacjami preimbryjskimi. 

Spróbujmy teraz zrekapitulować nasze odkrycia i pokusić się o roz
szyfrowanie tego, co spowodowało taki bieg wypadków na księżycowej 
powierzchni. Warto tu wyraźnie oddzielić wyniki badań stratygraficz
nych od hipotez, o których teraz opowiemy. 

W pewnej odległości od Basenu Imbrium można dostrzec tereny pre
imbryjskie, mające prawdopodobnie inne pochodzenie i zleżoną historię. 
Z ostatnich badań wynika, że formy te mogą być również podzielone 
na szereg jednostek stratygraficznych (osady regionalne - apenińskie), 
stan,zych od okresu imbryjskiego. 

Formacja Basenu Imbryjskiego i osadzanie się warstwy apenińskiej 
są pierwszymi wydarzeniami, które mogą być w szczegółach udokumen
towane w otaczających regionach. Ponieważ basen, ze swoimi rozległymi 
krawędziami brzegowymi i otaczającym osadem, okazuje się być po
więkswną wersją takich kraterów jak Arystoteles i Kopernik, możemy 
rozwiązywać zagadnienie jego powstania poprzez analogię do mniejszych 
i młodszych kraterów. 

Charakterystyczny, górzysty brzeg kraterów pierwotnych, daje się wy
tłumaczyć jako material wyrzucony z krateru przez siły wynikłe w czasie 
uderzenia. Wyrazisty wzór promieni i wtórnych kraterów dookoła kra
terów pierwotnych sugeruje, że powstały one przez uderzenie materii 
wyrzuconej z kraterów pierwotnych. 

Promienie byłyby więc utworzone z materii rozlanej z kraterów wtór
nych. 

Basen Imbrium - również musiał powstać przez uderzenie, jednak 
ciało, które go uformowało musiało być większe niż te, które dały Ary
stotelesa i Kopernika. Później, w epoce archimedejskiej powstało wiele 
małych kraterów na terenie Basenu Imbryjskiego i otaczającego go pasma 
Apenin. 

Pomiędzy największymi kraterami archimedejskimi znajduje się zatoka 
Iridum, z brzegiem - gór Jura i kraterami wtórnymi rozrzuconymi da
leko na północ, po obu stronach Mare Frigoris. Zatoka Iridum (Zatoka 
Tęcz) powstała we wczesnej epoce archimedejskiej; możemy znaleźć co 
najmniej jeden krater "pogrzebany" pod warstwą gór Jura. Kilka młod
szych kraterów archimedejskich jest za to położonych na górach Jura. 
Należałoby sądzić (E. M. S h o e m ak er), że brzeg wewnętrznego Ba
senu Imbrium przedstawia sobą brzeg właściwej krawędzi krateru Im
brium i że półkolisty fragment dawnej krawędzi opadł, tworząc obecny 
wygląd Basenu Imbrium. To obniżenie fragmentu brzegu Imbrium mogło 
być spowodowane upadkiem ciała, które uformowało Zatokę Iridum. 
W póznoarchimedejskiej epoce, niżej położone obszary wypełnione zo
stały materią morską. Materię morską nazwano grupą procelarną, po
nieważ w największej ilości występuje ona w oceanie Procellarum (ocean 
Burz). 

Aby wytłumaczyć zjawisko "zalania" wnętrza krateru Archimedesa 
i jemu podobnych - należy przyjąć, że materia morska znajdowala się 
kiedyś w stanie płynnym i że wzięła się z wnętrza Księżyca. Przypusz
czalnie była to materia typu wulkaniczne~o, która wydostała się przez 
ogromne otwory kraterów pierwotnych. Po)Wszechność występowania tej 
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formy, zalanie wszystkich zagłębień powierzchni wskazuje, że istniał 
w historii Księżyca okres ogólnego topienia się skal, występujący na 
długo przed uformowaniem się obniżeń terenu. Przemawiać za tym może 
fakt równomiernego rozmieszczenia kraterów pierwotnych typu koper
nikańskiego i eratosteniańskiego, na materiale morskim. 

Znamiennym wydaje się także i to, że góry księżycowe (np. formacji 
apenińskiej), liczące 6 km wysokości, nie zapadły się w czasie wewnętrz
nego topienia. Ta odporność sugeruje, że Księżyc, podobnie do Ziemi 
jest ciałem zróżnicowanym, mającym lekką skorupę nad gęstym jądrem. 
Księżycowe góry pływały zatem jako lżejsze nad gęstszym materiałem 
wewnętrznym. 

Obsen~acje form promienistych, które odsłania nam ich wysoka zdol
ność odbijania światła, dają wyraźną superpozycję utworów młodszych 
nad sta r zymi i sugerują, że promienie te "przygasają" z wiekiem. Można 
sądzić, że promienie Eratostenesa "wygasły" zupełnie, mimo że kratery 
wtórne są nadal dobrze widoczne. 

Przyczyna przygasania promieni kraterowych może tkwić w długo
trwałej i silnej radiacji promieniowania kosmicznego na pozbawionym 
atmosfery Księżycu, lub co wydaje się najbardziej prawdopodobne -
mechanizm ich zaniku spowodowany był bombardowaniem meteoryto
wym i mieszaniem się materii promieni z materią wyrzuconą z innych 
kraterów późniejszych. 

Fotografie wykonane przez Rangery dostarczają dowodów na to przy
puszczenie, pokazując, że większość kraterków ma zaokrąglone brzegi 
(jest przysypana) i że powierzchnia, Księżyca usiana jest małymi krater
kami o średnicach rzędu 40 cm, pochodzącymi od materii wtórnej, wy
rzuconej przez kratery pierwotne. Zdjęcia Rangerów pokazują wyraź
nie, że małe kraterki wtórne mają na brzegach jeszcze mniejsze, które 
utworzone zostały przez bryłki upadające pod niewielkimi kątami, da
jące w efekcie łagodne, zaokrąglone zbocza. 

Fotografie Rangerów potwierdzają balistyczny charakter opisanego 
powy.i: j modelu. Według teorii E. M. Shoemaker różnice prędkości lotu 
tłumaczą różnicę typów kraterów. Pierwotne spowodowane są zderze
niami z szybkością około 25 km/sek, a wtórne powstały przy szybkości 
około l km/sek. Największe kratery wtórne leżą w pobliżu końców pro
mieni, przy kraterach pierwotnych. Zupełnie ten sam obraz otrz.ymuje 
się na Ziemi dookoła sztucznie ukształtow-anych przez człowieka kraterów 
nuklearnych. 

Istnieją również formy zupełnie odmienne od omówionych powyżej 
a mianowicie kratery o ostrych, wyraźnych brzegach, które są znacznie 
młodsze od form kopernikańskich. Przyczynę ich powstania przypisać 
można działalności wulkanicznej, zwłaszcza, że występują one nie wszę
dzie, a jedyniE: w określonych r jonach i niezaleŻlnie od formacji geolo
gicznej. 

Interesujące wydaje się również powiązanie czasu geologicznego Księ
życa i Ziemi. Oba te dala poddane były w początkowym okresie swego 
powstawania temu samemu działaniu potoku obiektów bombardujących 
ich powierzchnie. A zatem interpretacja starych ziemskich kraterów po
winna dać nam klucz do chronologii wydarzeń księżycowych. Należy 
oczywiście uwzględnić w tej ekstrapolacji różnice między Ziemią i Księ
życem odnośnie ich potencjału grawitacyjnego i atmosfery. Różnymi spo
sobami próbowano oszacować zasięg "kraterowania" Ziemi od uderzeń 
obiektów międzyplanetarnych. Badano np. formacje "uderzeniowe" w re-
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jonie Missisipi, który to obszar nie zmienił się zbytnio od okresu kam
bryjskiego (500 milionów lat temu); jak też badano rozkład upadku me
teorytów w ciągu ostatnich 50 lat itp. 

Oszacowano, że obiekt typu meteoru tunguskiego (500 ton) upada na 
lądy ziemskie co 20 lat, że obiekty wybijające kratery takie jak w Arizo
nie (1300 m średnicy) trafiają się co 10 000 lat i wreszcie, że takie, które 
wyb iły gigantyczny Basen Ries w Niemczech (80 km średnicy) zdarzają 
się raz na 6 mln lat. 

Ekstrapolując wstecz do czasu 4,5 mln lat, które liczy sobie Ziemia, 
można ustalić, czy wyliczone wartości odpowiadają kraterom obserwo
wanym na Księżycu. Wynik takich ekstrapolacji wskazuje na bardzo 
odległy okres czasu, w którym formowały się kratery księżycowe. Po
wstanie kraterów kopernikańskich szacuje się na około 2 mld lat wstecz 
a eratosteniańskie na parę mld lat. 

Na tej podstawie, o ile założymy, że Księżyc i Ziemia są w tym samym 
wieku, dwa ostatnie okresy jego geologii zajmują większą część historii 
Księżyca. Jeżeli datowanie to jest prawidłowe, nie pozostawia ono zbyt 
wiele czasu na powstanie form poprzedzających wymienione okresy. 

Badania statystyczne wykazują, że istnieje 10 razy więcej dużych 
kraterów na jednostkę powierzchni otwartej przestrzeni preimbryjskiej, 
niż kraterów kopernikańskich i eratosteniariskich. Rozbieżność ta suge
ruje, że tempo powstawania kraterów było początkowo znacznie większe 
niż obecnie. 

Interesująca wydaje się hipoteza E. M. Shoemaker, interpretująca 
obserwowaną anomalię: we wczesnych okresach Księżyc i Ziemia napo
tykały w r,rzestrzeni na resztki powstałe po uformowaniu się układu 
planetarnego zwane "planetizmalami". "Uprzątnięcie" planetizmali z ich 
orbit, zajęłoby układowi Ziemia-Księżyc około 100 mln lat. Imbryjskie 
i preimbryjskie obszary mogą nosić na sobie ślady tego okresu, które na 
ZiE'mi zatarły: erozja, sedymyntacja i ruchy górotwórcze. Obiekty, które 
formowały na Księżycu kratery typu Mare Imbrium mogły być właśnie 
planetizmalami. W okresach późniejszych obiekty formujące większe 
krat€l'y mogły być asteroidami lub jądrami komet. 

Zaobserwowane w ciągu ostatnich 35 lat zbliżenia asteroid do układu 
Ziemia-Księżyc zdają się świadczyć o słuszności hipotezy powstania 
kraterów kopernikańskich i eratosteni.ańskich. 

Ten szkicowy zarys geologii Księżyca jest oczywiście tylko początlkiem 
fascynującej historii, która rozwinie się przed nami w miarę postępu 
radzieckich i amerykańskich programów badań kosmicznych. Program 
amerykański przewiduje poza serią Ranger loty pojazdów bezzałogo
wych typu Surveirów (z miękkim lądowaniem na Ksi~życu), sztuczne 
satelity Księżyca (Lunar Observer) i wreszcie realizację projektu Apollo 
z lądowaniem ludzi na powierzchni Księżyca. Ci ostatni, wśród których 
nie zabraknie pewnie geologa, będą mogli sprawdzić niektóre z podanych 
tu hipotez. 

Literatura 
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KRONIKA 

Konferencja międzynarodowa na temat wykorzystania optycznych 
obserwacji sztucznych satelitów Ziemi 

Dorocznym zwyczajem odbyła się w pierwszej dekadzie lutego 1965 r .• 
tym razem w Rydze, konferencja naukowa poświęcona problemom nauko
wym związanym z wykorzystaniem obserwacji optycznych sztucznych 
satelitów Ziemi. W konferencji tej uczestniczyły delegacje Bułgarii, Cze
chosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Radzieckiego. 
a także przedstawiciele (po jednym) z Finlandii, Szwecji i Włoch. 

Zadaniem konferencji byl przegląd i podsumowanie dorobku poszcze
gólnych państw w zakresie badań naukowych wykorzystujących obser
wacje optyczne (pozycyjne) sztucznych satelitów, oraz sprecyzowanie 
i koordynacja zadań na najbliższy okres czasu, tj. do następnej konfe
rencji. Problemy badawcze wykorzystujące obserwacje optyczne SSZ 
wymagają bowiem aby obserwacje takie wykonywane były na jak naj
większym obszarze, przy wykorzystaniu określonych, jednolitych metod 
i programów obserwacyjnych. 

Wśród problemów poruszonych na konferencji ryskiej na czoło wy
suwa się tzw. triangulacja satelitarna (lub inaczej kosmiczna). Zagadnie
nie triangulacji satelitarnej polega na wyznaczaniu współrzędnych (pro
stokątnych - przestrzennych lub geograficznych) punktów oddalonych 
od siebie o setki, a nawet tysiące kilometrów i często rozdzielonych 
morzami i oceanami. Punkty te są oczywiście wzajemnie niewidoczne 
i zastosowanie klasycznej triangulacji polegającej na pomiarze kątów 
w trójkątach, których wierzeholkarni są poszczególne punkty, jest nie
możliwe. Sztuczne satelity pozwalają więc łączyć sieciami geodezyjnymi 
odlegle kontynenty, a tym samym coraz to dokladniej wyznaczać kszlalt 
Ziemi. Triangulacja satelitarna wymaga, aby obserwacje optyczne na 
poszczególnych stacjach wykonywane były w tych samych momentach 
czasu (synchronicznie). Dotychczas przeprowadzone zostały dwa seanse 
takich obserwacji: w 1963 r. (satelita Echo-l) i w 1964 r. (Echo-l i Echo-2) 
na stacjach obserwacyjnych w Rydze, Nikołajewie, Użgorodzie, Pozna
niu i Zwenigorodzie. Referaty przedstawione na konferencji omawiały 
rozmaite metody opracowywania i obliczania sieci triangulacji sateli
tarnej. Przytoczone wyniki obliczeń wykonanych w oparciu o obserwacje 
z seansu 1963 r. wykazały, że współrzędne punktów sieci triangulacji 
satelitarnej mogą być obecnie wyznaczone z dokładnością ok. 50 m. 
Z uwagi na duże odległości między punktami sieci jest to bląd bardzo 
mały, zaś stały rozwój metod i instrumentów obserwacyjnych pozwala 
stwierdzić, że w najbliższej przyszłości wyniki będą jeszcze lepsze pod· 
względem dokladnościowym. Warto zauważyć, że polskie ośrodki astro
nomiczno-geodezyjne mają poważny dorobek w dziedzinie triangulacji 
satelitarnej - na konferencji ryskiej przedstawiono trzy polskie refe
raty "triangulacyjne". 

Innym ważnym problemem, będącym w centrum uwagi uczestników 
konferencji, bylo badanie atmosfery na podstawie ruchu sztucznych sa
telitów. Wiadomo, że satelita latający na wysokości do 600 km podlega 
istotnemu hamującemu działaniu atmosfery, jakkolwiek bardzo rozrze
dzonej. Opór atmosfery powoduje skracanie się okresu obiegu satelity. 
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Na pod tawie wyznaczonych za pomocą obserwacji optycznych zmian 
okresu można wnioskować o silach powodujących te zmiany, a więc o gę
stości górnych warstw atmosfery. Temu celowi służą obserwacje wyko
ny\\·ane w ramach specjalnego programu obserwacyjnego nazwanego 
INTEROBS. Niestety, program ten nie może poszczycić się tak optymi
stycznymi wynikami, jak triangulacja satelitarna. Przypuszczalnie wy
nika lo ze złożoności zagadnienia - siła oporu atmosferycznego zależy 
nie tylko od gęstości atmosfery, lecz także od powierzchni przekroju 
efektywnego i masy satelity; jako efektywny rozumie się przekrój po
przeczny do ruchu orbitalnego. Satelita oprócz ruchu obrotowego wokół 
Ziemi obraca się wokół własnej osi - orientacja tej osi w przestrzeni 
oraz okres obrotu wokół własnej osi nie są znane. O ile więc satelita 
nie jest kulą, to powierzchnia przekroju efektywnego jest w każdym 
momencie inna. Ponadto gęstość atmosfery ulega ciągłym zmianom i za
leży od pory dnia i roku, aktywności Słońca, ruchu własnego atmo
sfery i in. 

Problemem raczej "usługowym" w stosunku do poprzednich jest służ
ba efemerydalna. Zaobserwowanie satelity, z uwagi na jego małą ja
sność i dużą szybkość, wymaga znajomości przybliżonych pozycji w kilku 
punktach trasy przelotu nad stacją obserwacyjną. Zestaw trzech wiel
kości: moment czasu i dwie współrzędne kątowe (azymut i wysokość ho
ryzontalna lub rektascensja i deklinacja) wyznaczające przybliżoną po
zycję SSZ na niebie nazywa się efemerydą i uzyskuje się w oparciu 
o elementy orbity i współrzędne stacji. Orbita SSZ ulega ciągłym zmia
nom, głównie w wyniku działania wspomnianego już oporu atmosfery 
oraz spłaszczenia (elipsoidalności) Ziemi. Dlatego też musi być w sposób 
ciągły poprawiana w oparciu o wykonane obserwacje. Obliczanie efe
meryd jest więc w pewnym sensie "prognozą" zmian orbity i dlatego 
daje tylko przybliżone pozycje satelity. Wyznaczone drogą obsenvaeyjną 
zmiany elementów orbity satelity pozwalają wnioskować o przyczynach 
powodujących te zmiany, tj. o kształcie Ziemi i oporze atmosfery. Jest 
to więc badawczy aspekt służby efemerydalnej. 

Współpraca międzynarodowa w zakresie problemów badawczych wy
korzystujących optyczne obserwacje SSZ jest bardw aktywna. Przeja
wia się to nie tylko w nowych, coraz to lepszych rozwiązaniach już 
istniejących problemów, lecz także w powstawaniu coraz to nowych 
tematów badań. Do takich novvych zagadnień należy m. in. wykorzy
stanie fotometrycznych obserwacji SSZ. Obserwacje fotometryczne pole
gają na pomiarach zmian jasności satelitów w momentach wchodzenia 
w cień Ziemi. Opracowanie i analizy takich obserwacji pozwalają wy
znaczyć zawartość ownu w górnych warstwach atmosfery. 

Drugim nowym iagadnieniem są obserwacje radiowe SSZ. Wykorzy
stuje ię tu efekt Dopplera do pomiaru odległości topocentrycznej i pręd
kości SSZ w momencie jego największego zbliżenia do stacji obserwa
cyjnej. Efekt Dopplera polega na zmianie częstotliwości emitowanego 
sygnału w zależności od odległości nadajnika (satelita) od odbiornika 
(stacja) i ich względnej prędkości. Tego typu pomiary mogą być wyko
rzystane dla wyznaczania orbit, dla celów triangulacji satelitarnej i in. 
Warto zauważyć, że koordynację tego tematu powierwno w Rydze stro
nie polskiej. 

W zakończeniu pragnę podkreślić gościnność i sympatię gospodarzy, 
z czego dowodami spotkała się delegacja polska. 

W. Pachelski - Warszawa 
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Ka.rtogra.fic:me opracowanie zdjęć Rangera-7 

Zdjęcia z Rangera-7 posłużyły do opracowania bardzo szczegółowych 
map powierzchni Księżyca, które obejmują okohcę Mare Cognitum (Mo
rze Poznania). Taką bowiem nazwę od 1964 r. nosi kraina położona mię
dzy Mare Nubium a Oceanus Procellarum, gdzie 31 sierpnia 1964 r. spadł 
amerykański pojazd kosmiczny Ranger-7. W ten sposób na ostatnim 
Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej uczczono to doniosłe 
dla selenografii wydar zenie. 

Mapy te wydane są pod nazwą Ranger Lunar Chart (skrót RLC), 
a opracowane zostały przez dTa G. P. Ku i per a i jego współpracow
ników z Uniwersytetu Arizońskiego (rys. 1). Podkladem do ich wyko
nania była mapa powierzchni Księżyca pod nazwą Lunar Aeronautic 
Cha1·t (skrót LAC), którą wydaje instytut Aeronautical Chart and lnfor
mation Cente1· w podziałce l : l 000 000 (jest ona opracowywana na pod
stawie najlepszych zdjęć Księżyca uzyskanych z powierzchni Ziemi). 
Równikowe partie powieTzchni Księżyca na mapie Lunar Aeronautic 
Chart przedstawione są w rzuoie Mercatora i ten sam sposób odwzorco
wania zastosowano na mapach Ranger Lunar Cha1·t. 

Mapy Ranger Lunar Chart wydane zostały w sześ-ciu podziałkach, 
a bliższe dane o nich podaje załączona poniżej tabela. 

Procent 
Rozmiary 

Mapa średnica obszaru 
Po- l cm na obejmuje całkowi- naj- w seleno-

Mapa działka 
mapie obszar tej po- mniej- graficznej: 

l: od po- o rozmia- wierz- s z ego dłu-lszero-wiada rac h ch ni krateru 
Księżyca gości kości 

RLC l l 000 000 10 km 600X 482 km 0,76% l km 16° 20° 
RLC 2 500 000 5 km 325X 241 km 0,21% 500 m a• n· 
RLC 3 100 000 l km 59,5X 48 km 0,008% 100m l 035' 20 
RLC4 10 000 100m 4,4X 3 km 0,00004% 10m 6' 9' 
RLC5 l 000 10m 414 X 336 m 2 m 40" 50" 
Pl (979) 350 3,5 m 48 X 33 m 40 cm 3:'5 5" 
P3 (979) ! 350 3,5 m 39,5X 51 m 40 cm 6" 4:'5 

---- ---

Widzimy, że najdrobniejsze szczegóły widoczne są na ostatnich zdję
ciach przekazanych na Ziemię przez kamery Pl i P3, dla których opra
cowano specjalne mapy w podziałce l : 350. Mapy te obejmują niewielki 
obszar powierzchni Księżyca, ale zaznaczone są na nich utwory nawet 
o średnicy 40 cm. 

Mapy Ranger Lunar Chart odbite zostały na obu stronach papieru; 
na jednej jest czterobarwna mapa z siatką współrzędnych, nazw,ami kra
terów i innymi danymi, a na drugiej zaś plastyczny rysunek powierzchni 
Księżyca w sinozielonej barwie. Wszystkie mapy Ranger Lunar Chart 
mają orientację "astronautyczną", tzn. pólnoc na górze, a zachód na lewo. 
Wiadomo bowiem, że "astronomiczne" mapy Księżyca posiadają pólnoc 
na dole, a zachód na lewo (tak Księżyc widoczny jest w lunecie odwra-
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cającej). Małe kratery zgodnie z przyjętym zwyczajem otrzymały nazwę 
głównego krateru, do której dodano dużą literę alfabetu łacińskiego 
(np. Bonpland A, Bonpland B itd.). Jednak małych kraterów jest na 
mapach tak dużo, że poprostu zabrakło liter alfabetu i dlatego mniejsze 

Okolice krateru Guericke według mapy RLC. W oryginale skala 
l : 500 000 (l cm odpowiada 5 km). Liczby w nawiasach oznaczają głębo
kość kraterów w metrach, a liczby z literą R - względne wysokości gór. 
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kratery oznaczone są dwoma a nawet trzema literami. Na przykład małe 
kratery w okolicy krateru Bonpland P posiadają następujące oznaczenia: 
Bonpland PA, Bonpland PB itd., a jeszcze mniejsze: Bonpland PQC, Bon
pland PQF itd. Obok nazw zamieszcwne są również względne głębokości 
niektórych kraterów oraz względne wysokości gór, które podano w me
trach. 

Należy prz.ypuszczać, że podobnie opracowane będą zdjęcia z Ran
gera-S i Rangera-9. Na tej bowiem podstawie będzie można wybrać 
odpowiednie miejsce do lądowania pojazdów programu Apollo, który 
Amerykanie zamierzają realizować w najbliższej przyszłości. 
(Według :Rise hvezd, 1965, nr 4) St. R. Brzostkiewicz 

Asymetria północ-południe w 19 cyklu aktywności Słońca 

Na podstawie 1600 obserwacji Słońca wykonanych w latach 1951-1961 
astronom czechosłowacki L. S c h m i e d stwierdzi!, że w 19 cyklu ak
tywność północnej półkuli Słońca była wyższa niż aktywność półkuli po
łudniowej. Ta przewaga aktywności na północnej półkuli najwyraźniej 
zaznaczyła się po maksimum 19 cyklu, które nastąpiło w 1957 r. Maksi
mum na północnej półkuli było wyższe i spadek względnych liczb plam 
odbywał się tam powoli. Natomiast na poludniowej półkuli maksimum 
było niższe, a spadek względnych liczb plam nastą'Pił nagle. Należy jed
nak zaznaczyć, że tak maksimum jak i minimum wystąpiło jednocześnie 
na obu półkulach. 

Przewage aktywności na północnej półkuli Słońca nad aktywnością 
na południowej półkuli obliczono według wzoru: 

N A=-s 
gdzie N wyraża średnie dane dla półkuli północnej, a S - dla południo
wej. Poniższa tabela zawiera wyniki rozważań &hmiedena, które są bar
dzo ciekawe i zapewne zainteresują naszych "słoneczników". 

Asymetria względnych liczb plam 
Asymetria szeroko~ci pasa występowania plam 
Asymetria ilotci grup typu F, G i E 
średnie szerokcści heliograficzne występowania plam 

1,35 
1,35 
2,00 
1,00 

Widzimy, że o wyższej aktywności na północnej półkuli Słońca świad
czą nie tylko względne liczby plam, ale także szerokość pasa występo
wania 'Plam oraz ilość dużych grup (typu F, G i E). Na pólnocnej półkuli 
szerokość tego pasa była większa niż na południowej i obserwowano tam 
również więcej dużych grup. Jeżeli jednak chodzi o średnią szerokość 
heliograficzną wszystkich obserwowanych grup, to na obu półkulach 
przebiegała ona jednakowo i wraz z fazą cyklu plamy pojawiały się 
coraz to bliżej równika słonecznego (zgodnie z prawem S p o re r a). 

(Według :Riśe hvezd, 1965, nr 3) St. R. Brzostkiewicz 

Czy można zbudować teleskop neutrinowy? 

Neutrina są to dość zagadkowe cząstki elementarne, nie mające ani 
masy spoczynkowej ani ładunku elektrycznego. Teoretycznie mogą one 
przebiegać przez wszechświat, nie zderzając się przy tym z żadną inną 
cząstką. 
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Ziemia stanowi obiekt bombardowany stale neutrinami, wysyłanymi 
przez gwiazdy. Przez organizm człowieka w ciągu życia przechodzi około 
1023 neutrin, przy czym prawdopodobnie ani jedno z nich nie zostaje 
zatrzymane. Z uwagi na swą nadzwyczajną przenikliwość neuLrina stają 
się nader cennymi źródłami informacji o procesach, zachodzących we 
wnętrzach gwiazd. Dotychczas znaliśmy jedynie wysyłane rprzez gwiazdy 
światło i fale radiowe. Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane 
jest jednakże przez powierzchnię gwiazd, tymczasem o przebiegających 
w ich wnętrzach zjawiskach brak było wiadomości, gdyż wysoka gęstość 
materii (rzędu 1000 kg/cm3) uniemożliwia większości cząstek wydostanie 
się. Sądzenie zaś o reakcjach jądrowych we wnętrzu gwiazd na podsta
wie promieniowania wysyłanego przez ich powierzchnię - może stać 
się źródłem poważnych błędów. 

Do uniknięcia tych błędów może przyczynić się neutrino. Neutrina są 
wytwarzane we wnętrzach gwiazd, w obszarach o jak najwyższej tempera
turze. Mogą praktycznie bez jakichkolwiek zmian przechodzić przez ciala 
niebieskie. Gdyby udało się je rejestrować, dostarczyłyby one nam cen
nych informacji. Sęk tylko w tym, by je zarejestrować. Wiadomo, jak 
słabo oddziałują one na wszelką materię. Jeśli mamy je wykryć, musimy 
spowodować ich oddziaływanie z materią teleskopu. 

Jest jeden aspekt, który nie występuje w astronomii zwykłej: neutrina 
zarejestrowane mogą pochodzić nie tylko z gwiazd znajdujących się nad 
głową obserwatora, lecz także z gwiazd położonych po przeciwnej stronie 
Ziemi, która nie stanowi przeszkody dla neutrino. Jeśli otrzymamy więc 
obraz, nie będzie to obraz prosty, a jak gdyby nałożenie dwu typów 
obrazów: z "tej" i "tamtej" strony Ziemi. Są to jednak trudności do 
pokonania. D r C o w a n wygłosił w Amerykańskim TowarzysLwie Fi
zycznym referat o wynikach wstępnych obserwacji źródeł neutrin ko
smicznych. 

Jakie będzie niebo w teleskopie rejestrującym neutrina? Będzie ono 
różnić się od tego, do którego przywykliśmy. W miarę zużycia paliwa 
jądrowego w gwieździe trwa jej kurczenie się pod wpływem siły cią
żenia, przy czym rośnie ciśnienie i temperatura zawartego w niej gazu. 
Wysyłane są przy tym neutrina i fotony. Im wyższa temperatura, tym 
większy ułamek energii unoszą neutrina w porównaniu z fotonami. 
W gwiazdach o temperaturach najwyższych neutrina mogą unościć mi
liony razy więcej energii niż fotony. Wtedy Słońce okaże się 100 razy 
mniejsze, ale za to 14 razy jaśniejsze. Gwiazdy małe i oddalone okażą się 
jaśniejsze, inne zaś - bardzo jasne w zakresie optycznym - mogą 
w ogóle nie dać obrazu w teleskopie neutrinowym. 

Wydaje się, jak gdyby astronomia dostała w postaci neutrin klucz do 
rozwiązania zagadki ewolucji gwiazd. Otóż, jeśli wzmiankowany przed 
chwilą proces kurczenia się trwać będzie dłużej, temperatura gwiazd tak 
mocno się zwiększy, neutrina będą zaś unosić wciąż więcej energii, że 
gwiazda na koniec rozleci się. Obserwacje neutrinowe pozwolą nam 
sprawdzić tę hipotezę, odpowiedzieć na takie pytania, jak: skąd biorą 
neutrina swą olbrzymią energię, czy z potężnych wybuchów, jeśli zaś 
ulegają bardzo słabemu pochłanianiu, to jak ją tracą? Czy nie zachodzi 
tu powiązanie z teoriami kosmologicznymi, czy nie ma oddziaływania 
grawitacyjnego gromadzących się neutrin? Jedno jest pewne: Przed 
uczonymi otworzyła się jeszcze jedna możliwość wnikania w tajniki Przy
rody. 

Wg Sciences et Avenir, nr 201, 780, 1963) Br. Kuchowicz 
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KRONIKA PTMA 

l Dr 'TADEUSZ RAKOWIECKI, 1878-1965 l 
Dnia 6 kwietnia b. r. zmarł w Haj

nówce najstarszy polski astronom 
i jeden z najdawniejszych członków 
FTMA, dr Tadeusz Rakowiecki. Zna
ny społeczeństwu powiatu Hajnow
skiego jako pełen poświęcenia lekarz 
i organizator służby zdrowia, a astro
nomom - jako autor wielu prac 
z zakresu astronomii klasycznej. 

W pogrzebie, który się odbył 
w dniu 9 kwietnia, wzięły udział 
tysiączne rzesze społeczeństwa haj
nowskiego. W kondukcie pogrzebo
wym, który wyruszył z domu Zmar
łego, kroczyła m. in. orkiestra służby 
leśnej, delegacja młodzieży, delega
cja kolejarzy i kolumna pielęgniarek. 
Trumnę spoczywającą na otwartym 
samochodzie otaczał szpaler kolegów 
Zmarłego, reprezentujących obie Je
go specjalności: astronomię i medy
cynę. Fo krótkim nabożeństwie w ko
ściele trumna :wstała wzięta na ra
miona lekarzy i członków FTMA, 
i kondukt ruszył dalej na cmentarz 

ulicami miasta, na które wyległy tłumy mieszkańców. Wzruszający był 
moment, gdy na tor kolejowy biegnący równolegle do ulicy wjechał spe
cjalny parowóz i, posuwając się wraz z konduktem żałobnym, gwizdem 
syreny towarzyszył pogrzebowym pieśniom. Tak kolejarze żegnali byłego 
swojego lekarza. 

Nad grobem przemówienie wygłosił najstarszy Jekarz Hajnówki, dr Ja
rosław Fuchnarowicz, omawiając zasługi Zmarłego w organizacji miej
scowej służby zdrowia, Jego skromność i bezinteresowność. Następnie 
były rektor Białostockiej Akademii Medycznej, prof. dr Stanisław Lege
żyński, przypomniał związki Zmarłego z tą uczelnią, w szczególności 
wspomniał niedawną uroczystość wręczenia na tej uczelni dr Rakowiec
kiemu symbolicznego, odnowionego dyplomu lekarskiego. Następnie 
w imieniu Zarządu i członków Folskiego Towarzystwa Astronomic:zmego, 
Zarządu Głównego i Oddziału Warszawskiego Folskiego Towarzystwa 
Milośników Astronomii przemówił doc. dr Konrad Rudnicki, wspomi
nając prace astronomiczne Zmarłego, a zwłaszcza Jego zasługi przy od
budowie polskiej astronomii po pierwszej wojnie światowej (tekst prze
mówienia poniżej). Na ostatku w imieniu miejscowego, Białostockiego 
Oddziału FTMA hołd Zmarłemu oddal mgr Tadeusz Czobot. 

Przemówienie doc. dr Konrada Rudnickiego 

żegnamy seniora polskiej astronomii, najstarszego polskiego astrono
ma, jednego ze współbudowniczych współczesnej polskiej astronomii. 
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Kiedy po roku 1918 trzeba było odbudować polską astronomię, w kraju 
bylo zaledwie kiLku ludzi zajmujących się tą dziedziną wiedzy. Jednym 
z nich był dr Tadeusz Rakowiecki. Dla wychowania nowego pokolenia 
astronomów trzeba było polskich podręczników astronomicznych. Auto
rem jednego z pierwszych takich podręczników, podręcznika wyznaczania 
orbit planet i komet, byl Rakowiecki. Jego ksią:llka służyła calemu poko
leniu astronomów ,polskich, a mimo, że od czasu jej ukazania się upłynęło 
ponad 40 lat, że nauka poszła naJprzód, że wiele rzeczy się zmieniło 
i przybyło nowych, lepszy, nowocześniejszy polski podręcznik tego przed
miotu dotychczas nie został napisany. Polscy astronomowie okresu mię
dzywojennego mieli za zadanie udowodnić, że polską, powstającą do 
życia astronomię stać nie tylko na korzystanie z wyników nauki świato
wej , ale że sami potrafią stawiać problemy, rozwiązywać je, wnosić 
wlasne przyczynki do wiedzy ogólnej. Jednym z autorów oryginalnych 
przyczynków naukowych był wówczas Tadeusz Rakowiecki. Jego prace 
były cytowane i przychylnie omawiane również za granicą. 

Ten, kto po raz pierwszy spotykał się w literaturze z nazwiskiem Ra
kowieckiego, zastanawiał się z jakim uniwersytetem związany jest ten 
-człowiek, w jakim obserwatorium pracuje i ze zdziwieniem dowiadywał 
się, że autor tych prac nie pracuje w żadnym obserwatorium, na żadnym 
uniwersytecie, ale jest lekarzem w Hajnówce. Zawodowi astronomowie 
pracują pewną liczbę godzin w ciągu doby, a resztę czasu przeznaczają 
na rozrywki i wypoczynek. Dr Rakowiecki pracowal codzień jako lekarz 
i organizator lecznictwa, a czas po pracy poświęcał na badania naukowe. 
Mógłby zostać profesorem astronomii przy jednym •Z polskich uniwersy
tetów, mógłby uzyskać zupełnie inną pozycję społeczną, inne warunki 
materialne, inne możliwości pracy. Me gdy mu proponowano porzucenie 
leczenia i pracę przy uniwersytecie, uważal, że w ten sposób byłby za 
mało pożyteczny. Pozostał jednocześnie astronomem i lekarzem. 

Można wykonywać prace naukowe dla zysku materialnego, można dla 
sławy, uznania. Większość naukowców nie dąży do fortuny, ale pragnie 
być ceniona, uznawana. Dr Rakowiecki nigdy nie dbał nawet o uznanie, 
usuwal się zawsze w cień. Nie szukal nagrody za swoją działalność, nie 
szlo mu o uzyskanie takich czy innych zewnętrznych efektów. Robił to, 
co uważał za pożyteczne i słuszne. 

Zazwyczaj człowiek dba o to, żeby każdy jego postępek wywoływał 
"taki, czy inny określony skutek, żeby dawal mu materialną lub moralną 
korzyść. Gdy kończy się życie takiego człowieka, wraz z nim znikają 
jakby i jego dobre postępki, bo wziął za nie już zapłatę w ciągu życia. 
Życie człowieka, który działał tyłko z ,poczucia słuszności, z chęci pożyt
ku dla innych, z umiłowania idei, nie przemija cale. Niektórzy z nas 
mogą wierzyć w dalsze istnienie po śmierci, inni mogą sądzić, że ze śmier
-cią niknie indywidualność, świadomość człowieka, ale jedno jest ;pewne, 
że człowiek żyjący ideą, człowiek kierujący się w działaniu poczuciem 
słuszności, w swoim przemijającym działaniu żyje tym, co nieprzemi
jające, co trwale, co wychodzi poza granice życia ludzkiego, narodzin 
i śmierci. Życie takiego czlowieka nie przemija cale ze śmiercią. 

Doktór Rakowiecki do ostatka prawie pracowal naukowo. Na kilka 
miesięcy przed śmiercią wysunął pewien problem dotyczący jednej z ko
met, który obecnie jest badany z pomocą elektronowych maszyn rachun
kowych w zakładzie Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Można było 
mieć nadzieje, przywiezienia niedługo do Hajnówki wyników tych badań. 
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Stało się inaczej. Nazwisko Tadeusza Rakowieckiego ukaże się ponownie 
w literaturze astronomicznej, tym razem już pośmiertnie. 

Nie składam czci pamięci zmarłego. Fo człowieku, który żył tak, 
jak Doktór Rakowiecki zostaje więcej niż pamięć, niż owoce życia, zo
staje - choćby to brzmiało paradoksalnie - jego życie. Nie jego rpamięci 
więc, ale Jemu składam hołd w imieniu Zarządu i członków Folskiego 
Towarzystwa Astronomicznego, w imieniu Zarządu Głównego Folskiego 
Towarzys~wa Milośników Astronomii oraz w imieniu Oddziału Warszaw
skiego FTMA, w imieniu jego kolegów i uczniów - to jest tych, któ
rzy czerpali wiedzę astronomiczną z jego dziel, w imieniu astronomii 
polskiej. 

Narada Komisji Naukowej PTMA 

W dniu 8 kwietnia br. odbyła się we Wrocławiu narada Komisji Nau
kowej FTMA, rpod przewodnictwem prof. dr Jana M er g e n t a l er a. 
Tematem narady, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele aktywnych 
dotychczas oddziałowych ośrodków obserwacyjnych, były sprawy obser
wacji w FTMA. 

W pierwszej części narady poddano szczegółowej analizie stan ruchu 
obserwacyjnego w Towarzystwie, stwierdzając ogólny spadek aktywności 
dotychczasowych czynnych obserwatorów. SySitematyczną działalność 
utrzymała jedynie centralna sekcja obserwacji Słońca z siedzibą we Wro
cławiu. Z oddziałowych sekcji większą aktywność wykazują sekcje w Dą
browie Górniczej i Krakowie. Takiego stanu rzeczy nie da się usprawie
dliwić brakiem instrumentów, choć istnieje szereg [przyczyn utrudniają
cych wykorzystanie wielu narzędzi będących własnością Towarzystwa lub 
osób prywatnych. 

Dyskusja na temat mo:lJJ.iwości obserwacyjnych i wartości dokonywa
nych przez amatorów obserwacji wykazała, że odpowiednio prowadzone 
obserwacje amatorskie mogą dać wiele pożytecznego materialu nauko
wego. Wymagają jednak przygotowania i doświadczenia, które można 
uzyskać jedynie poprzez systematyczne obserwowanie wszystkiego co się 
dzieje na niebie. 

W warunkach FTMA - jako organizacji amatorskiej - należy szcze
gólnie upowszechniać obserwacje, jako podstawową formę udziału człon
ków w działalności Towarzystwa, dającą, bez względu na efekty naukowe, 
duże osobiste zadowolenie. 

Szczególną rolę w upowszechnianiu amatorskich obserwacji powinna 
odegrać Urania, częściej zamieszczając artykuły i notatki z tej dziedziny. 
Uczestnicy narady zobowiązali się dostarczać Redakcji odpowiednie ma
teriały. Niezależnie od tego Zarządy Oddziałów, przez stworzenie odpo
wiedniej atmosfery i ożywienie działalności sekcji, mogą zachęcić swoich 
członków do prowadzenia obserwacji. 

Na koniec Komisja Naukowa zaaprobowała projekt <planu wydawni
czego FTMA na rok 1966, przewidujący wydanie Uranii, kolejnego nu
meru Dodatku Naukowego oraz wznowienie Obrotowej Mapy Nieba. 
Fonadto Komisja proponuje Zarządowi Głównemu przeniesienie central
nej sekcji obserwacji sztucznych satelitów Ziemi z Gdańska do Warszawy. 
pod kierownictwo dra Macieja B i e l i ck i e g o. 

Andrzej Słowik 



URANIA 229 

Nowe wydanie Obrotowej Mapy Nieba 

PTMA od szeregu lat jest jedynym w Polsce wydawcą i dystrybuto
rem tej - tak cennej dla każdego amatora astronomii, ucznia szkoły 
średniej czy nawet podstawowej, a także studenta wyższej uczelni - po
zycji wydawniczej. Każde kolejne wydanie zawiera pewne =iany i ulep
szenia w stosunku do wydań poprzednich. Obecne wydanie wg projektu 
A. Słowika z objaśnieniami M. Mazura osiąga wysoki poziom tego ro~ 
dzaju wydawnictw. Główne zalety nowego wydania Obrotowej Mapy 
Nieba to: 
- tlo mapy w kolorze niebieskim, na którym wyraźnie zaznaczają się 

białe punkty gwiazd (od l do 5 wielkości gwiazdowej), 
- wyraźny czarny druk nazw gwiazdozbiorów i niektórych jaśniejszych 

gwiazd oraz oznaczeń literowych (w greckim alfabecie) większości 
gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach, 

- zamieszczenie szeregu gromad gwiezdnych i galaktyk z podaniem ich 
oznaczeń. 

Odwrotna strona okładki obejmuje szczegółowy opis posługiwania się 
mapą oraz szereg przykładów zastosowania mapy zarówno do obserwa
cji jak i do ćwiczeń z astronomii. M. in. podane są poprawki czasu dla 
18 miejscowości w Polsce. Przy pomocy mapy można np. obliczyć mo
menty wschodu i zachodu Słońca w dowolnej miejscowości, początek 
doby gwiazdowej w danym dniu, czas gwiazdowy w danej miejscowości 
w wybranym momencie. Wreszcie dysponując danymi z Kalendarza 
Astronomicznego Uranii można ustalić położenia na niebie Księżyca 
i planet. Są to oczywiście tylko niektóre możliwości, podane przykładowo. 

Okładka mapy jest złożona i spięta metalowymi oczkami. Mapa wmon
towana do wewnątrz okładki pozwala się z łatwością obracać. Calość 
umieszczona w kopercie plastikowej. Mapę można używać bez wyjmo
wania z koperty nawet w niekorzystnych warunkach (rosa, wilgoć) bez 
obawy zabrudzenia czy uszkodzenia. 

Wydanie to godne jest znalezienia się w rękach wszystkich zaintere
sowanych astronomią. Może także stać się środkiem znakomicie propa
gującym wiedzę o niebie, głównie przez łatwość posługiwania się. 

Aleksander Kuśnierz - Kraków 

"Obrotowa Mapa Nieba" została pozytywnie oceniona przez Minister
stwo Oświaty, które zatwierdziło ją jako pomoc szkolną, znak PS-3245-
-A-39-0MN. (red.) 

Posiedzenie Zarządu Głównego PTMA 

W dniu 13 czerwca 1965 r . odbyło się w Krakowie plenarne zebranie 
Zarządu Głównego PTMA, któremu przewodniczył prezes dr J. Sałabun. 
W zebraniu plenum uczestniczyli również: przewodnicząca Gl. Komisji 
Rewizyjnej mgr Maślakiewicz Zofia i przedstawiciele wrocławskiego 
Oddziału PTMA mgr inż. A. Szafkowski i dr Przemysław Rybka. Zebra
nie plenarne podjęło m . in. uchwalę o powolaniu komisji dis budowy 
Ludowych Obserwatoriów i Planetariów na 500-lecie urodzin Mikołaja 
Kopernika, przypadające w 19'73 roku oraz uchwalę o powolaniu komisji 
statutowej dla opracowania ostatecznej redakcji projektu nowego statutu 
Towarzystwa. Omówiono również działalność programową, organizacyjną 
i finansową Oddziału PTMA we Wrocławiu. 

Tadeusz Grzeslo - Kraków 
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16 lipca 1746 r. urodził się Giuseppe Piazzi 
Giuseppe P i a z z i rodem z Ponte w Valteline, by l opatem zakonu 

Teatynów, w szeregi których wstąrpil w r. 1764. Studia filozoficzne i teo
logiczne odbył w Turynie i Rzymie. W r. 1780 został profesorem mate
matyki w Palermo, gdzie w r. 1789 założył obserwatmium astronomiczne. 
Kilkanaście lat później powierzono mu nadzór nad budową obserwato
Iium w Neapolu, które ukończono w r. 1817. Pierwszym dyrektorem tej 
placówki został Piazzi i tam też 22 lipca 1826 r. zakończył swe długie 
i pracowite życie. 

Odkrycie l stycznia 1801 r. pierwszej planetoidy (Cerery) nie jest dla 
Piazziego jedynym tytułem do sławy. Astronom ten bowiem opracował 
katalog 6784 gwiazd (pozycje gwiazd odnoszą się do r. 1800), opubliko
wany pt. Praecip. stellarum inerrantium positiones mediae etc. ex observ. 
1792-1813. Za zasługi na polu astronomii mianowany został w r. 1803 
członkiem korespondentem, a w r. 1817 - zagranicznym towarzyszem 
Akademii Nauk w Paryżu. 

St. R. Brzostkiewicz 

1g sierpnia 1822 r. zmarł Jan Delambre 
Jan Baptysta D e l a m lb re urodził się 19 września 1749 r. w Amiens. 

Początkowo oddal się literaturze, a astronomią zaczął zajmować się do
piero w wieku 36 lat. Studiowal u sławnego J. de L a L a n d e' a (1732-
1808), którego byl najlepszym uczniem, a później został następcą. Pierw
szą jego pracą bylo obliczenie tablic księżyców Jowisza, które w r. 1792 
zostały nagrodzone przez Akademię Nauk w Paryżu. W tym też roku 
Rząd francuski powierzył Delambre'owi i P. M e c h a i n' o w i (1744-
1804) pomiar długości luku południka zawartego między Dunkierką a Bar
celoną. Przebieg tych pomiarów oraz metody ich wykonania opubliko
wane są w trzytomowym dziele pt. Base du Systeme metrique decimal 
(Paryż, 1806, 1807 i 1810). 

Delambre napisał •eż trzytomowe dzieło pt. Astronomie theorique et 
pratique ( Paryż, 1814). Byl on również autorem bardzo cennej historii 
astronomii pt. Histoire de l' Astronomie, której cztery tomy ogłoszone zo
stały w latach 1817-1821 w Paryżu. Tom zaś piąty, obejmujący historię 
astronomii w wieku XVIII pt. Histoire de l'Astronomie au XVIII siesle, 
wydany został dopiero w r . 1827, a więc już po jego śmierci. 

St. R. Brzostkiewicz 

Odkrycie księżyców Marsa 
Przez szereg lat bezskutecznie poszukiwano księżyców Marsa (W. H er

schel w r. 1873, J. H. Madler w r. 1830 i d'Arrest w r. 1862). 
Wreszcie w bardzo korzystnej opozycji Marsa odkrył je Asaph H a 11, 
dyrektor obserwatorium w Waszyngtonie, gdzie mial do dyspozycji re
fraktor "Ciarka" o średnicy 66 cm. Pierwszy satelita Marsa odkryty zo
stał 11 sierpnia 1877 r ., a drugi - 17 tegoż miesiąca. Nowe ciała niebie
skie otrzymały nazwy: Phobos (strach) i Deimos {przerażenie) - imiona 
towarzyszy Aresa w Iliadzie. W rezultacie tego odkrycia można bylo wy
znaczyć masę Marsa drogą bezpośrednią. Za czyn ten Hall otrzymał od 
Akademii Nauk w Paryżu nagrodę "Lalande'a". 

St. R. Brzostkiewicz 
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W sprawie Christiana Mayera 

W związku z notatką p. Jerzego Ulanowicza w kwietniowym numerze 
Uranii (str. 120) pt. "16. IV. 1783 r. zmarł Christian Mayer", p. Kar e l 
M o r a v z Ludowego Obserwatorium w Olomoucu (Lidova Hvezdarna 
v Olomouci, Czechosłowacja) w liście do redakcji Uranii pisze, że Mayer 
zmarł w wieku nie 73, lecz 64 lat. 

Miejsce i data urodzenia Mayera były do niedawna nieznane. Do
piero przed kilku laty natrafiono na zapis w księgach kolegium jezuickie
go w Heidelbergu, z którego wynika, że Mayer urodził się w dniu 20 sienp
nia 1719 w miejscowości Mod[·ic na Morawach. 

Panu Karelowi Moravowi dziękujemy za wyjaśnienie. Cieszymy się, 
że nasze pismo jest tak uważnie czytane przez naszych Przyjaciół za 
granicą. 

TO l OWO 

Kiedy polecimy na Marsa? 
(wedlug koncepcji dr Wernera von Brauna) 

Obeenie, kiedy sonda kosmiczna Mariner-4 jest w drodze do Marsa, 
Mariner-2 dostarczył już informacji o planecie Wenus a radziecki kosmo
nauta Leonow opuścił kabinę pojazdu orbitalnego- stajemy przed pyta
niem: Kiedy możemy oczekiwać lotu ludzi ku planetom? 

Aby dać realną odpowiedź, musimy ocenić rozmiary oczekujących nas 
zadań i porównać je z obecnymi możliwościami . 

Spróbujmy wyobrazić sobie pierwszą ekspedycję ludzi na Mal'Sa. 

Miejsce startu. Jest prawie pewne, że marsjańska ekspedycja nie wy
startuje z powierzchni Ziemi, lecz z niskiej okołoziemskiej orbity sate
litarnej. Statek zostanie zmontowany poza Ziemią z elementów dostar· 
czonych rakietami. 

Załoga. Ekspedycja może wymagać załogi 6 do 10 osób lub nawe\ 
większej (księżycowy plan Apollo przewiduje tylko 3 osoby). Długotrwała 
wyprawa zwiększa szanse zachorOIWania kogoś z członków załogi, który 
będzie wymagał opieki lek.al'Skiej, a nawet zastępstwa. Bardziej złożony 
ekwipunek niż przy locie na Księżyc wymagać będzie konserwacji i na
praw. Dodanie paru czJ:onków załogi zwiększy przydatność naukową 
wy.prawy. 

Na.pęd. Ze względu na manewry na orbicie okołoziemskiej i w po
bliżu Marsa należy przypuszczać, że zostanie zastosowany jeden z dwu 
rodzajów silników: 

l. wysoko energetyczne silniki na paliwo chemiczne, 
2. silniki jądrowe (np. typu Rover) z zastosowaniem płynnego wodoru 

jako materialu pędnego. 

Ladunek użyteczny. Oprócz wagi sarnego statku, paliwa i załogi, pla
nuje się poważną część ładunku złożonego z: 

l. tlenu, pożywienia i wody - w ilości wystarczającej dla wszystkich 
członków załogi na czas trwania ekspedycji; 
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2. prosty schron antyradiacyjny, mpobiegający nadpromieniowaniu 
(głównie wchodzą tu w rachubę wzmożone dawki promieniowania 
towarzyszące wybuchom na Słońcu, nie do ustalenia w czasie podró
ży międzyplanetarnych, w przeciwieństwie do "wycieczki" na Księ
życ, dla której mogą być rozsądnie przepowiedziane); 

3. obrotowa kabina dla załogi w celu wytwarzania sztucznej grawi
tacji lub przynajmniej "wirówka" do doraźnego wykorzystania; 

4. wyposażenie radiowe, nadające się do utrzymania łączmości na da
lekich trasach międzyplanetarnych; 

5. instrumenty badawcze. 
Aby oszacować wymienioną wyżej część ładunku, musimy teraz do

kładniej rozważyć takie czynniki jak odległość i czas lotu oraz podać 
bardziej szczegółowy vlan wyprawy. 

Odległość. Porównanie z lotem na Księżyc i Wenus pomoże nam ogar
nąć ten problem. Przeciętna odległość między Ziemią a Księżycem wy
nosi 384 000 km, a typowa trasa lotu kabiny Apollo jest niewiele dłuższa. 
W czasie największego zbliżenia do Ziemi Mars i Wenus znajdują się 
od niej odpowiednio: Mars - 78 000 000 km, Wenus - 40 000 000 km. 
Planety Ziemia, Mars i Wenus mają jednak różne prędkości obiegu 
wokół Słońca: Ziemia - 30 krn/sek, Wenus - 35 km/sek, Mars -
24 km/sek i dlatego, aby nastąpiło spotkanie pojazdu z planetą, trasa 
jego lotu musi być krzywą bardziej wydlużoną niż odległość największe
go zbliżenia. Mariner-2 podróżowal do Wenus wzdłuż zakrzywionego 
toru o długości 180 000 000 lrm, a skierowany obecnie do Marsa Mariner-4 
musi przebyć 325 000 000 km. 

Czas lotu i prędkość. Typowa jednostronna droga do Księżyca wy
maga 2,5 dnia lotu, Mariner-2 lecia! do Wenus prawie 4 miesiące, a Ma
riner-4 będzie w drodze przez 8 miesięcy. Tak wyglądają czasy lotów 
w jedną stronę - jednakże nikt nie wybierze się w przestrzeń kosmicz
ną aby z niej nie wrócić! 

Typowa, pełna wycieczka na Księżyc zajmie około 10 dni -włączając 
w to 24-godzinny pobyt na jego powierzchni. Szacunkowy czas podróży 
na Marsa i z powrotem zajmie ekspedycji z ludźmi 400 do 450 dni; 
w tym - 20 dni pobytu na planecie. 

Mogłoby się pozornie wydawać, że ocena czasu ekspedycji podana 
przez W. von Brauna jest sprzeczna z przytoczonym czasem lotu sondy 
Mariner-4, wynoszącym w jedną stronę około 8 miesięcy. 

Nadając rakiecie prędkość startową na Ziemi około 11,35 km/sek, tzn. 
okola 32,71 km/sek dla oobity heliocentrycznej , otrzymamy przy zacho
waniu odpowiednich kierunków lotu orbitę, której perigeum znajdować 
się będzie przy Ziemi, natomiast apogeum - w odległości kątowej 180° 
przy Marsie. Jeżeli jednak zwiększymy prędkość startową stosunkowo 
nieznacznie (np. do 33 krn/sek dla orbity heliocentrycznej), spotkanie na
stąpi wcześniej, po około 6,3 miesiącach lotu, w odległości kątowej od 
Ziemi okola 130°. 

Istotną trudnością w zrealizowaniu lotu jest wzajemne nachylenie orbit 
Ziemi i Marsa, wynoszące l 0 51'; uwzględnienie tej różnicy będzie wy
magało dodatkowej korekty lotu a co zatem idzie - peiWnych nakładów 
paliwa. Konfiguracja planet, sprzyjająca lotom Ziemia-Mars, wypada 
wprawdzie co 2,14 roku, ale wydaje się korzystniejsze nadlożenie paliwa 
w miejsce dodatkowego ekwipunku i przedlużania czasu ekspedycji. 
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Biorąc pod uwagę opisane wyżej czynniki, przyjęto okres wyprawy 
marsjańskiej na 400--450 dni, przy szybkości startowej niewiele większej 
niż druga prędkość kosmiczna. Tego samego rzędu prędkości występo
wać będą w drodze powrotnej, ale zużycie paliwa, wobec zmniejszonej 
masy statku, będzie w tym przypadku mniejsze niż przy starcie z Ziemi. 

Lądowanie na planecie. Aby czlowiek mógl postawić stopę na planecie, 
musi najpierw przyhamować pojaro do takiej prędkości, aby stal się on 
sztucznym satelitą Marsa. Dopiero z orbity satelitarnej podróżnicy opusz
czą się na powierzchnię w malej kabinie, która posiadać będzie oczywi
ście zapas paliwa na powrót do statku-bazy. Przypomina to lądowanie 
i wejście na orbitę kabiny Apollo w projekcie księżycowym. Jednakże 
w przypadku Marsa hamowanie aerodynamiczne może przynieść znaczną 
oszczędność paliwa. 

Również powrót na Ziemię planowany jest przez aerodynamiczne wy
tracenie prędkości lotu w naszej atmosferze. Przy obecnym zaawanso
waniu technicznym, wydaje się wysoce prawdopodobne skonstruowanie 
kabiny wytrzymalej na wielkie temperatury powstające przy aerodyna
micznym hamowaniu pojazdu. Taka kabina wybawilaby nas od koniecz
ności zawożenie na Marsa i z powrotem paliwa, które użyte byłoby jedy
nie w końcowej, ziemskiej fazie lotu. 

Podsumowanie. Na podstawie przytoczonych danych można już dziś 
oszacować masę statku dla marsjańskiej wyprawy. 
Weźmy ekspedycję złożoną z 8 osób, korzystną porę start; - rok 

1986, 20-dniowy pobyt na Marsie i aerodynamiczne wejście w atmosferę 
ziemską z pełną szybkością. 

Waga statku - napędzanego chemicznie - wyniesie 2000 ton (w przy
padku napędu nuklearnego - 800 ton). Cały ten ładunek musialby zo
stać przy pomocy rakiet transportowych przewieziony na orbitę sateli
tarną i tam zmontowany. 

Przypuśćmy, że transportowe rakiety będą potomkami Saturna Vs, 
najpotężniejszej rakiety amerykańskiej, która zaczyna być stosowana. 
Zdolność "udźwigu" tej rakiety wynosi 125 ton, a w wersji udoskonalo
nej nawet 160 ton. Zatem, trzy udoskonalone Saturny Vs zawiozłyby na 
orbitę masę okolo 500 ton. Wynika stąd, że 12 ulepszonych Saturnów Vs 
zdołaloby dowieżć "rakietę" na paliwo chemiczne na orbitę okołoziemską; 
natomiast rakietę nuklearną - tylko 5 Saturnów Vs. 

Ilość lotów transportowych może 'być jednak dwukrotnie większa, ze 
względu na dlugi czas prac montażowych pojazdu marsjańskiego, co 
prowadzi do utraty paliwa podczas manewrowania. Liczby te, jakkol
wiek duże, nie stanowią bariery nie do przebycia. 

Jesteśmy narazie - jak mówi W er ner von Braun - na etapie 
"raczkowania" i wiele jeszcze badań i prób poprzedzi loty międzyplane
tarne. Ile zatem czasu dzieli nas od rzeczywistej wyprawy? 

Statki do lądowania na· Księżycu przybierają coraz to bardziej realne 
kształty, silniki rakietowe i nuklearne przechodzą kolejne próby. Przed 
upływem dwóch lat rakieta Saturn B-1 wyniesie na orbitę okołoziemską 
pojazd Apollo z załogą. Przed końcem tej dekady Saturn V umieści trzech 
astronautów na orbicie księżycowej (z lądowaniem). 

Rok 1986 nie wydaje się zatem z.byt wczesną datą wyprawy na Marsa. 
A więc - za 20 lat. · 

Jerzy Cwirko-Godycki - Warszawa 
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Lipiec l!l65 r. 

O zmroku nad zachodnim horyzontem świeci pięknym blaskiem Wenus 
jako Gwiazda Wieczorna -3.3 wielkości. W pierwszych dniach miesiąca 
można też wieczorem odnaleźć Merkurego, jako gwiazdę świecącą rów
nież nad zachodnim horyzontem, ale znacznie słabszą od Wenus (około 
+0.5 wielkości). Merkurego warto poszukiwać szczególnie wieczorem 
3 i 4 lipca, ·bo w tym czasie będzie przebywał na niebie blisko Wenus 
i powinniśmy odnaleźć go bez trudu na poludnie od jasnej Wenus. Z wie
czora też widoczny jest jeszcze Mars, jako czerwona gwiazda + l wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny. 

Prawie całą noc widoczny jest Saturn na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika i Panny, a Jowisz błyszczy w gwiazdozbiOTze Byka już dobre 
kilka godzin przed wschodem Słońca. Uran i Pluton przebywają w Lwie 
i ze względu na bliskie sąsiedztwo Słońca na niebie są niewidoczne. 

Przez lunety niemal przez całą noc możemy obserwować Neptuna 
w gwiazdozbiorze Wagi ()ll'az dwie planetoidy: Fallas w gwiazdozbiorze 
Delfina i Iris na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca. 

2dl2h3m Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest 
to początek 1496 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. 

3dlOh Niewidoczne zlączenie Księżyca z Uranem. 
4dlh Wenus w bardzo bliskim złączeniu z Merkurym. O 22h zlą

czenie Marsa z Księżycem. Wieczorem odnajdziemy Marsa o 5° na połud
nie od Księżyca w kwadrze. 

Sdllh Neptun w bliskim lecz niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
18<1 811 Saturn w złączeniu z Księżycem. O 24ll Merkury osiąga naj

większe wschodnie odchylenie od Słońca (kąt odchylenia wynosi 27°). 
19d7h Merkury w niewidocznym złączeniu o 3° na poludnie od Wenus. 
22•1 Nad ranem na tarczy Jowisza możemy dostrzec plamkę cienia 

jego 2 księżyca, która pojawiła się tam o 11158'"· Sam 2 księżyc mzpo-
czyna przejście przed tarczą planety o 3h38 '" · 

23<13h Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 120°. 

24dl9h Wenus w złączeniu z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Lwa. Po zachodzie Słońca odnajdziemy Regulusa w od-
ległości l 0 na poludnie od Wenus. ' 

25dl5h Księżyc w niewidocznym złączeniu z Jowiszem. 
26d2h57m na tarczy Jowisza pojawia się cień jego l księżyca. Sam 

księżyc l rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy o 3b50m. 
29L117h5m Po raz drugi w tym miesiącu heliografiezna długość środka 

tarczy Słońca wynosi 0° (początek 1497 rotacji wg Carringtona). Znaczy 
to, że w lipcu Słońce dokonało jednego pełnego obrotu walkół osi; jest 
to możliwe, ponieważ okres obrotu Słońca wokół osi wynosi około 27 dni. 

30LI8h Neptun nieruchomy w rektascensji, o 1lh Wenus w niewi
docznym złączeniu z Księżycem, a o 22h zlączenie Księżyca z Uranem. 

Sierpień 1965 r. 
Wieczorem nad zachodnim horyzontem pięknym blaskiem błyszczy 

Wenus. Odnajdziemy ją bez trudu zaraz po zachodzie Słońca. Natomiast 
nie tak łatwo będzie odnaleźć Marsa, który stale oddala się od Ziemi, 



URANIA 235 

a w związku z tym jego blask słabnie. Mars widoczny jest o zmierzchu 
jako czerwona gwiazda w gwiazdozbiorze Panny dość nisko nad polud
.niowo-zachodnim horyzontem. Wieczorem też za pomocą lunety możemy 
poszukiwać Neptuna w gwiazdoz.biorze Wagi. 

Saturn widoczny jest przez calą noc jako gwiazda okolo +l wielkości 
na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i RY'b. Jowisza możemy obserwo
wać w drugiej polowie nocy jako jasną gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka. 
Merkury powinien być widoczny w drugiej polowie miesiąca rankiem 
nisko nad wschodnim horyzontem. 

Przez większe lunety możemy też poszukiwać dwie planetoidy około 
.9 wielkości gwiazdowej, Fallas na granicy gwiazdozbiorów Delfina i Orla 
oraz Iris na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca, obie wi
doczne prawie przez calą noc. Nawiązując do obserwacji z poprzedniego 
miesiąca możemy na mapie nieba wykreślić dalsze fragmenty pozornych 
dróg tych planetoid wśród gwiazd. 

ld23h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
2dlOh Mars w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
3dlh58m Obserwujemy ,początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Księ

.życ ten zniknie nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu jej tarczy 
(patrząc przez lunetę odwracającą). 

4dl7h Niewidoczne zlączenie Księżyca z Neptunem. 
5d9h Niewidoczne zlączenie Wenus z Uranem. 
9/lOd Po pólnocy obserwujemy przejście 3 księżyca Jowisza przed tar

czą planety; początek przejścia o Ohl3m, koniec o 21153111, 
10d4h Neptun w kwadraturze ze Słońcem. 
10/lld Obserwujemy przebieg przejścia l księżyca i jego cienia na tle 

tarczy Jorwisza. Plamka cienia pojawia się na tarczy planety o lhl3m, 
a sam księżyc rozpoczyna swoje przejście o 2hl8m. Cień księżyca opusz
cza tarczę planety o 3h24m, a sam księżyc kończy przejście przed tarczą 
już po wschodzie Słońca w Polsce. 

14dllh Niewidoczne zlączenie Księżyca z Saturnem. 
15d20h Dolne zlączenie Merkurego ze Słońcem. 
15/16d Księżyc 2 Jowisza i jego cień wędrują na tle tarczy planety. 

Po wschodzie Jowisza dostrzegamy na jego tarczy plamkę cienia 2 księ
życa. Sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy i zetknie się z nią rez.po
czynając swoje przejście o lhl9m. Tymczasem cień tego księżyca osiągnął 
już niemal przeciwległy brzeg tarczy i schodzi z niej o lh38m. Sam księ
życ kończy przejście i ukazuje się o 3h5Bm. 

16/17 Obserwujemy wędrówkę cienia 3 księżyca Jowisza po tarczy 
planety. Cień księżyca widoczny jest na tarczy Jowisza od jego wschodu 
aż do 2h27'"· W tym czasie księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy i rozpo
czyna swoje przejście już o wschodzie Slońca rw Polsce. 

lBd Nad ranem (o 3h7m) obserwujemy początek przejścia cienia l księ
życa Jowisza na tle tarczy planety. 

22d8h Niewidoczne zlączenie Jowisza z Księżycem. 
22/23d O 11139m obserwujemy początek wędróWki cienia 2 księżyca 

Jowisza na tle tarczy planety. Sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy 
i roZJpocznie swoje przejście o 4h3m. 

23<11011 Słońce wstępuje w znak Panny. Jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 150°. 

24/25d Po wschodzie Jowisza dootrzegamy brak jego 2 księżyca. Księ
.życ ten przechodził najpierw przez strefę cienia planety, a potem poza 
jej tarczą i ukaże się znowu spoza prawego brzegu tarczy (w lunecie 
odwracającej) o lh50m. 
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25d O 16h niewidoczne zlączenie Księżyca z Merkurym, a o 20h Mer
kury nieruchomy w rektascensji. O 22h36m heliografiezna długość środ
ka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to początek 1498 rotacji wg Carringtona. 

26tl Nad ranem obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. 
Księżyc ten zniknie nagle w cieniu planety blisko jej lewego brzegu 
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą) o 21J7.m6. 
, 27tll11l Niewidoczne złączenie Urana z Księżycem. 

27/28d Księżyc 3 Jowisza ukryty jest poza tarczą planety. Koniec za
krycia obserwujemy o lh36m, kiedy to księżyc 3 ukaże się spoza prawego 
brzegu tarczy Jowisza (w lunecie odwracającej). 

29tl7h Niewidoczne zlączenie Wenus z Księżycem. 
3ltl4h Niewidoczne zlączenie Marsa z Księżycem. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 5 

VII 9 
19 
29 

VIII B 
18 
28 

Data 

l 
p 

l 1965 

u 
VII l - 2.56 

3 - 1.65 
5 - !1.74 
7 + 0.17 
9 + 1.08 

11 + 1.98 
13 + 2.88 
15 + 3.76 
17 + 4.65 
19 + 5.52 
21 + 6.40 
23 + 7.25 
25 + 8.10 
27 + 8.94 
29 + 9.76 
31 +10.56 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mlnkm l j. a. mln km j. a. 

0.719 107.5 1.530 228.7 1.562 233.5 1.404 
0.720 107.7 1.481 221.3 1.549 231.6 1.473 
0.721 107.8 1.427 213.4 1.536 229.7 1.538 
0.722 108.0 1.370 204.8 1.524 227.8 1.600 
0.724 108.3 1.309 195.8 1.510 l 226.0 1.658 
0.725 108.5 1.245 186.3 1.497 224.0 1.714 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk -europ ) 

Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 

o o ~ l o 
+2.P6 12.76 VIII +10.96 
+3.18 346.29 +11.76 
+3.40 319.82 5 +12.52 
+3.60 293.35 7 +13.28 
+3.81 266.88 9 +14.02 
+4.01 240.41 11 + 14.75 
+4.21 213.94 13 + 15.46 
+4.40 187.48 15 16.14 
+4.60 161.01 17 +16.82 
+4.78 134.55 19 +17.46 
+4.96 108.09 21 +18.10 
+5.13 81.63 23 +18.70 
+5.30 55.17 25 19.30 
+5.46 28.72 27 +19.87 
+5.62 2.26 29 +20.42 
+5.76 335.81 31 +20.94 

l Bo l 
o 

+5.84 
5.98 

+6.12 
+6.24 

l +6.36 
+6.48 

l +6.58 
+6.68 
+6.77 l +6.85 
+6.93 l +6.99 
+7.06 
+7.11 

l 
+7.15 
+7.19 

mlnkm 

209.9 
220.2 l 

229.9 
239.2 
248.1 
256.4 

Lo 

o 
322.59 
296.14 
269.69 
243.24 
216.80 
190.36 
163.92 
137.48 
111.03 
84.61 
58.18 
31.75 

5.32 
338.90 
312.48 
286.06 

P - kąt od.chylerula osi obrotu Slo!'ICa mierzony od. północnego wierzchołka 
tarczy (+ na wschód., - na zachód.); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 d.lugość środ.k.a tarczy. 

l 



Lipiec-Sierpie1i 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

VII 10 
20 
30 

VIII 9 
19 
29 

VII 10 
20 
30 

VIII 9 
19 
29 

1h czasu l 
środk.-europ. 

Warszawa 

a l 3 :,l_w_s_ch-.--,1-z-ach~ 

MERKURY 
h m 
9 Ol 
9 43 

10 03 l 
964 
9 25 
9 22 

o 
+17.8 l 
+12.6 + 8.6 + 7.7 
+10.9 
+14.1 

h m 
5 47 
6 21 
6 23 
5 40 
4 14 
3 13 

hm 
21 Ol 
20 33 
19 51 
18 58 
18 06 
17 43 

Od polowy sierpnia można próbo
wać poszukiwać go rankiem nad 
wschodnim horyzontem (ok. + l 
wielk. gwiazd.) 

12 21 
12 41 
13 02 
13 24 
13 47 
14 12 

MARS 

1

- 2.1 
- 4.4 

l- 6.8 
- 9.2 
-11.6 
-13.9 

10 56 
lO 48 
lO 41 
lO 37 
10 34 l 
10 32 

22 32 
22 00 
21 29 
2100 
20 29 
20 03 

Widoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Panny jako czerwona 
gwiazda 1.2 wielk. 

SATURN 

VII 20 l 23 15 l - 7.1 l 21 33 l 8 24 
VIII 9 23 11 - 7.5 20 14 6 58 

29 23 06 l - 8.1 18 53 5 31 
Widoczny przez całą noc na gra
nicy gwiaGdozbiorów Wodnika 
i Ryb (ok. l wielk. gwiazd.). 

środk.-europ. 
Warszawa l h czasu l 

___:~--~--

hm 
8 56 
9 44 

lO 31 
1115 
11 59 
12 42 

1 wsch. l zach. 

WENUS 
o 

+19.0 
+15.3 
+10.9 + 6.1 + 1.0 
- 4.1 

hm 
5 35 
6 06 
6 39 
7 09 
7 40 
811 

l 
h m 

2103 
20 ~o 
20 31 
20 11 
19 48 
19 25 

Widoczna nad zachodnim hory
zontem jako Gwiazda Wieczorna 
(-3.4 wielk. gwiazd.). 

5 08 
5 17 
5 26 
5 34 
5 41 
5 48 

JOWISZ 

l 
+22 4 1 124 
+22.6 o 53 
+22.7 o 21 

l +22.8 23 45 

l 
+22.9 23 12 
+22.9 22 40 

17 39 
17 10 
16 40 
16 10 
15 37 
15 06 

Widoczny rankiem w gwiazdo
zbiorze Byka jako gwiazda -1.6 
wielkości. 

URAN 

10 56 l + 7.6 1 8 Ol l 2118 
11 00 + 7.2 6 49 20 Ol 
11 04 + 6.7 5 36 18 41 

W pierwszych dniach lipca Jesz
cze widoczny wieczorem w gwia
zdozbiorze Lwa (5.7 wielk. gwiazd.). 

__ a ___ .:_l_ B ~połud. _ a l a _l w połud. 
NEPTUN 

VII 19 
VIII 8 

28 

h m 
15 01.3 
15 01.2 
15 02.0 

o 
-15 171 

-1518 
-15 23 

h m 
18 48 
17 29 
16 11 

VII 

VIII 

\Vidoczny wieczorem w gwiazdo
zbiorze Wagi (ok. B wielk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 2 PALLAS 
9 2049.2 +1722 l 

19 2042.2 +1G55 
29 20 34.5 -t-16 02 

8 2026.7 +1446 
18 20 19.4 +13 09 
28 2013.2 +1117 

118 
o 32 

23 40 
22 54 
22 06 
21 21 

Około 9.8 wiclk. gwiazd. Widocz
na prawie calą noc w gwiazdozbio
rach Delfina i Orla. Opozycja 
29 lipca. 

h m s 
11 2134 
11 26 37 
11 29 05 

PLUTON 

Niewidoczny 

h m 
15 13 
13 56 
12 40 

PLANETOIDA 7 IRIS 
2107.3 -952 136 
20 59.9 - 9 47 o 50 
20 50.7 - 9 55 O Ol 
20 40.4 -10 13 23 07 
2030.5 -1038 2217 
20 22.2 -11 06 l 21 30 
Około 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc na granicy gwia
zdozbiorów \~'odnika i Koziorożca. 
Opozycja l sierpnia. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki z kilku 
nocy C>kolicy nieba według podanych wyżej wspól.rzędnych (epoka 1950.0). 



Lipiec 1965 r. SLOŃCE 

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

r. czasu l a l a wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch~~ zach. wsch. l zach. wsch. l zach. wsch. l zach. 

h m l o 
l 

m hm hm hm hm hm hm hm hm h m hm h m h m h m hm hm hm 
V130 - 3.4 6 35,+23.2 3 37 20 34 3 33 2018 3 40 2010 3 13 20 24 3 33 19 54 3 18 20 Ol 3 25 19 46 3 04 19 57 

V1110 - 5.1 716+ 22.3 3 46 20 28 3 42 20 12 3 4.9 20 05 3 22 20 07 3 42 19 48 3 27 19 55 3 34 19 40 3 13 19 51 
20 - 6.2 7 56 + 20.8 3 59 , 20 17 3 54 . 20 02 4 00 19 56 3 36 20 05 3 53 19 39 3 39 19 45 3 45 19 31 3 26 19 40 
30 - 6.4 8 36 +18.6 4 14 20 02 4 08 119 48 4 14 19 42 3 53 19 50 4 07 19 26 3 53 19 31 3 58 19 18 3 40 19 26 

VIII 9 - 5.5, 9141+16.0 4 30 19 43 4 24 19 29 4 29 19 25 4 09 19 30 4 20 1910 4 09 19 13 4 12 19 02 3 57 19 07 

KSIĘŻYC 

1h czasu 
warszawa 

1h czasu 
Data środk.·europ. Data środk.-europ. 

a l a wsch. l zach. a l a 

hm o h m l h m h m l o 
Y li l 8 31 +23.1 5 36 22 16 Yllll 17 11 -23.4 

2 9 34 +19.5 7 05 22 41 12 18 03 -25.0 
3 10 32 +14.8 8 33 23 Ol 13 18 56 -25.4 
4 1126 + 9.3 9 57 2318 14 19 48 -24.6 
5 12 17 + 3.6 1117 23 34 15 20 39 -22.7 
6 13 06 - 2.2 12 35 23 49 16 2129 -19.8 
7 13 53 - 7.7 13 51 - 17 22 16 -16.1 
8 14 41 -12.8 15 05 o 06 18 23 02 -11.8 
9 15 301-17.2 16 191 o 24 19 23 47 - 6.9 

lO 16 20 -20.8 17 291 o 47 20 0321- 1.7 

l 

warszawa 
tli czasu 

Data środk.·europ . 

wsch-1 zach. a l a 

h m l h m hm o 
18 34 117 11121 l 17 + 3.7 
19 301 1 54 22 2 04 + 9.0 
20 15 2 41 23 2 54 +14.1 
20 50 3 38 24 3 48 +18.7 
21181 4 43 25 4 47 +22.4 
21 39 5 51 • 26 5 49 +24.7 
21 57 7 02 27 6 55 + 25.4 
2211 8 13 28 8 02 +24.2 
22 26 9 23 29 9 071 + 21.2 
22 40i lO 34 30 lO 08 +16.7 

31 11 06 + 11.3 

warszawa l 

wsch. l zach. 

h m j h m 
22 54 11 48 
23 12 13 05 
23 34 14 25 

- . 15 48 
005, 1711 
o 47 18 25 
1471926 
3 05 20 09 
4 33, 20 41 
6 04, 21 04 
7 33 21 23 

Fazy Księżyca 

d h 
Nów VI 29 6 
Pierwsz. kw. VII 5 21 
Pełnia VII 13 18 
Ostat. kw. VII 21 19 
Nów VII 28 13 
Pierw. kw. VIII 4 7 

Od~e~łość l Srednica 
Kstęzyca tarczy 
od Ziemi 

d h 

Najw. VII 14 181 29:4 
Najm. VII 28 lO 33.2 



Sierpień 1965 r. SLOŃCE 

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

Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

r. czasu l a l a wsch.; zach. wsch. l zach. wsch.l zach. wsch. l zach . wsch. l zach. wsch. zach. wsch. l za~h. wsch. l zach. 

m l h m l o hm hm hm hm hm / hm hm hm hm hm hm hm h m l h m hm hm 
VII 30 - 6.4 8 36 +18.6 414 20 02 4 08 19 48 4 14 19 42 3 53 19 50 4 06 19 26 3 53 19 31 3 58 l 9 18 3 40 19 26 
VIII 9 - 5.5 914 +16.0 4 30 19 43 4 24 19 29 4 29 19 25 4 09 19 30 4 20 19 10 4 09 19 13 4 12 19 02 3 57 19 07 

19 - 3.7 9 52 +12.9 4 48 19 22 4 41 19 09 4 44 19 06 4 28 19 08 4 35 18 51 4 25 18 53 4 27 18 43 414 18 46 
29 - 1.1 lO 29 + 9.5 5 05 , 19 00 4 57 18 48 5 00 18 45 4 26 18 45 4 50 18 31 4 42 18 31 4 42 , 18 23 4 31 18 23 

IX 8 + 2.1 11 05 + 5.9 5 23 18 35 5 14 18 24 515 1823 5 04 18 20 5 05 118 l o 458 1808 4 57 18 02 4 48 18 00 

KSIĘZYC 

1 h czasu 1h czasu 
Data środk.-europ. 

Warszawa 
Data środk. - europ. 

Warszawa 

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

h m l o h m l h m h m l o h m l h m 
Ylll l 11 59 + 5.4 8 57 21 39 Vlllll 20 27 -23.3 19 22 2 34 

2 12 50 - 0.6 10 18 21 54 12 2117 -20.6 19 45 3 41 
3 13 40 - 6.4 1137 2211 13 22 05 -17.0 20 03 4 52 
4 14 28 -11.7 12 54 22 29 14 22 51 -12.8 20 19 6 03 
5 15 17 -16.3 14 09 22 51 15 23 3b - 8.0 20 32, 7 13 
6 16 07 -20.2 15 20' 23 18 16 o 21 , - 2.8 20 46 8 24 
7 16 58 -23.0 16 28 23 52 17 l 05 + 2.5 21 00 9 37 
8 17 50 -24.8 17 27 - 18 l 51 + 7.9 21 16 lO 51 
9 18 43 -25.4 18 15' o 36 19 2 40 +13.0 21 35 12 09 

lO 19 351-24.9 18 52 130 20 3 31 +17.6 22 02 13 29 

l l l 

1h czasu 

Data środk.-europ. 

a l a 

hm o 
Vlll21 4 26 +21.5 

22 5 26 +24.2 
23 6 29 +2s.e 
24 7 34 +2s.o 
25 8 39 +22.7 
26 9 42 +18.9 
27 lO 41 + 13.8 
28 11 37 + 7.9 
29 12 30 + 1.7 
30 13 21 - 4.4 
31 14 11 -10.1 

warszawa 

wsch. l zach. 

hm hm 
22 36 14 49 
23 27 16 06 

- 17 11 
o 36 18 00 
l 58 18 38 
3 28 19 04 
5 00 19 25 
6 28 19 42 
7 53 19 58 
9 16 20 l4j 

10 36 20 311 

Fazy Księżyca 

Nów 
Pierwsz. kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsz. kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

VII 28 13 
VIII 4 7 
VIII 12 9 
VIII 20 5 
VIII 26 20 

IX 2 20 

'

Srcdnica 
tarczy 

d h 

Najw. VIII 10 201 29.4 
Najm. VII125 19 33.3 
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Zdjęcie powLerzchni Kstężyca dokonane przez Rangera..S z odległości 80 km na 
45,6S P·rzed spadktem, obejmuje obszar 20 na 14 km. Widoczne wydtużone i niLe
regularne depresje. 

Czwarta strona okładki: Zdjęcie z odległości 44 klin na 23,13s prned spadJkilem, 
obejmuje obszar 10 na 7,4 km. Nieregularna wąska depresja widoczna również 
w dolnym lewym rogu zdjęcia na str. 3 ak:ladkil. 
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Nr 9 



,.Rektyfikowane" zdjęcie mglawicy M 31 w Andromedzie, wykonane w Plane
tarium w Pradze (szczegóły w Kronice). 

Pl~rwsza strona <;~kładki: Zdjęcia Księżyca dokonane przez jedną z kamer po
jazdu Ranger-9 (do artykułu J. Cwirko-Godycklego). z lewej strony (północnej} 
w:ldoczna część .krateru Ptolemeusz, u góry - krater Albategnius, ze wspaniale 
zarysowanymi cieniami otaczających gór. W dolnej części zdjęcia - część krateru 
Atphons (miejsce spad.ku Rangera) z charakterystycznymi rowami, Widocznymi 
równiez na zdjęciu dokonanym w tym sąmym czasie przez inną kamerę, zamiesz
czonym na pierwszej stronie okładki czerwcowego numeru. ,.Uranii". 
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i piątki do godz. 19, w soboty od 8-12. 

"OBROTOWA MAPA NIEBA" -
nowe przerobione wydanie zatwierdzo
ne przez Ministerstwo Oświaty jako po
m<;>c sz~olna, jest do nabycia w Zarzą
dZie Głownym PTMA w cenie 20 zl + 
opłata pocztowa. 

W szóstym odcinku serii 
"Nauka o przestrzeni" prof. 
dr W. ZONN omawia cele 
i możliwości badań planet 
nowymi środkami współ
czesnej nauki. Zapewne 
w chwili oddania wrześnio
wego zeszytu w ręce Czy
telników będą już znane 
pierwsze wyniki badań pla
nety Mars, projektowanych 
przez twórców aparatu ko
smicznego Mariner-4. Nie
stety, z uwagi na k i lkuty
godniowy cykl wydawniczy, 
"Urania" nie może szybko
ścią informowania konku
rować z prasą codzienną· 
bliższe szczegóły na temat 
Marinera-4, który minąl 
Marsa w polowie lipca, 
podamy w numerze następ
nym. 

W ostatnim odcinku z cy
klu o powstawaniu pier
wiastków chemicznych w 
gwiazdach mgr B. KUCHO
WICZ dokonuje podsumo
wania i zachęca do dalsze
go studiowania astrofizyki 
jądrowej. 

Nieco szczegółów o wy
posażeniu pojazdów kosmi
~znych w sprzęt naukowy, 
tlustr.owanych zdjęciami, 
podaJą w dwóch artyku
łach mgr J. CWIRKO-GO
DYCKI i mgr A. MARKS. 

Wśród dalszych informa
cji w "Kronice" ciekawost
ka: "rektyfikowane" zdjęcie 
dobrze znanej wszystkim 
mgławicy w Andromedzie. 

W krótkiej notatce o kon
ferencji Towarzystwa Wie
dzy Powszechnej wspom
niano o wystawie meteory
towej w Planetarium Slą
skim. Reportaż z wystawy 
podamy w następnym nu
merze. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - W ar s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (VI) 

Badania planet 

Nie wydaje się, aby zwykła astronomia "ziemska" mogła 
wnieść wiele nowego w zagadnienie fizyki planet i w spra

wę, która jest niewątpliwie głównym problemem dawnej 
i współczesnej astronomii i geologii: mam na myśli pochodzenie 
planet i Ziemi. Aczkolwiek dotychczasowe loty rakietowe wnio
sły wiele nowego jedynie w dziedzinie naszej znajomości Księ
życa, łatwo jednak przewidzieć, że podobne eksperymenty da 
się przeprowadzić również w stosunku do planet, przynajmniej 
najbliższych. Mam tu na myśli dokonywanie przez rakietę zdjęć 
z małej odległości od powierzchni planety. Zważywszy, że nie 
tylko Księżyc, lecz i niektóre planety o małej masie nie mają 
atmosfery w ogóle albo tylko w postaci bardzo rozrzedzonej 
otoczki gazowej, można się spodziewać, że zdjęcia te ukażą nam 
coś niecoś z dziejów danej planety. Z tego co się działo na jej 
powierzchni przed wielu milionami lat i co przetrwało dzięki 
temu, że erozja nie działa tam w tym stopniu jak na powierzchni 
Ziemi. Znajomość tych dziejów ma z kolei olbrzymie znaczenie 
dla zagadnienia narodzin naszego układu planetarnego. 

Oględziny jednego tylko tworu z tego układu, Ziemi - i to 
oględziny bardzo powierzchowne - nie mogą nam dać należy
tego wyobrażenia o dziejach całego układu planetarnego: tak 
jak studiowanie historii jednego tylko kraju nie da nam nale
żytego wyobrażenia o dziejach całej ludzkości. 

Wobec braku jednak tego rodzaju danych, temat ten porzu
camy aż do chwili uzyskania zdjęć z powierzchni Marsa lub 
Wenus: tak ostrych, jak zdjęcia Księżyca. 

Zajmijmy się więc innym zagadnieniem, którego rozwiązanie 
mogą przynieść loty rakietowe. Jest nim bardzo trudny i do
tychczas nie wyjaśniony problem magnetyzmu ziemskiego. Zja
wisko to znamy od niepamiętnych czasów. Już w zamierzchłej 
przeszłości posługiwano się igłą magnetyczną, Kolumb zaś od
krył znamienny fakt odchylania się igły magnetycznej od kie
runku północ-południe, świadczący o tym, że biegun magne
tyczny Ziemi nie leży dokładnie w tym samym miejscu gdzie 
biegun geograficzny, lecz jest oddalony od niego o setki kilo
metrów. A przecież gdyby tylko zjawisko obrotu Ziemi było 
odpowiedzialne za magnetyzm naszej planety, oba bieguny po-
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winny się dokładnie ze sobą pokrywać. Tej zagadki dotychczas 
nie rozwiązano, mimo że od czasów Kolumba upłynęło już pięć 
wieków! 

Zacznijmy od spraw podstawowych. Istnienia pola magne
tycznego nie można wytłumaczyć na przykład tym, że wnętrze 
Ziemi składa się z rud żelaznych, mających naturalne właści
wości magnetyczne. Przede wszystkim dlatego, że zRwartość 
żelaza wewnątrz Ziemi jest stosunkowo nieznaczna. A gdyby 
nawet było go więcej i tak nie mogło by ono zachować właści
wości magnetycznych, ponieważ w wysokiej temperaturze, jaka 
panuje we wnętrzu naszej planety, właściwości magnetyczne 
żelaza giną. 
Należy więc szukać innego wyjaśnienia i to w dziedzinie zja

wisk elektromagnetycznych. Szukać istnienia pewnych prądów 
elektrycznych wewnątrz Ziemi, które - jak każdy prąd bie
gnący w obwodzie zamkniętym - wytwarzają pole magne
tyczne Ziemi. To pole może jednak powstać tylko wtedy, gdy 
ów prąd elektryczny płynie w przewodniku odizolowanym od 
otoczenia. Przypuszczamy więc dziś istnienie wewnątrz Ziemi 
prądu elektrycznego w cieczy złożonej z substancji silnie zjo
nizowanej, a więc będącej dobrym przewodnikiem elektrycz
ności. Ciecz ta z kolei jest otoczona warstwami nieprzewodzą
cymi. Trudno sobie wprawdzie wyobrazić jak się to dzieje, że 
warstwę przewodzącą otacza ze wszech stron izolator, ale nie 
mamy w tej chwili innego lepszego rozwiązania tej sprawy. 

Druga zagadka magnetyzmu ziemskiego wymaga udzielenia 
odpowiedzi na pytanie: jak to się dzieje, że ciecz wypełniająca 
wnętrze Ziemi porusza się tak właśnie, że może w niej powstać 
prąd elektryczny, wywołujący z kolei powstanie pola magne
tycznego wewnątrz i wokół Ziemi? Na temat pochodzenia tego 
ruchu mamy dwa przypuszczenia: pierwsze z nich zakłada, że 
we wnętrzu Ziemi znajduje się dużo materiałów promienio
twórczych, które wytwarzają ciepło. Jedyną drogą ujścia tego 
ciepła na zewnątrz jest wędrówka w nieustannie poruszającej 
się materii, na podobieństwo wody w podgrzewanym naczyniu. 
Inne wyjaśnienie czyni odpowiedzialnym za owe prądy różno
rakie ruchy Ziemi, wywołujące zmiany orientacji jej osi obrotu 
w przestrzeni, głównym wśród nich jest tzw. ruch precesyjny, 
o którym wiemy, że wywołuje pewne przemieszczenia i drgania 
zewnętrznych partii skorupy ziemskiej. Ciecz wewnątrz Ziemi 
musi jakoś się dopasowywać do tych ruchów, powstają w niej 
wiry, z których rodzą się prądy elektryczne wzbudzające ziem
skie pole magnetyczne. 
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Z ostatnich badań nad właściwościami magnetycznymi nie
których skał wynika niezbicie, że w pewnych epokach geolo
gicznych kierunek magnetyzmu ziemskiego różnił się dość 
znacznie od obecnego, co całkowicie obala wszelkie przypuszcze
nia o tym, że magnetyzm ziemski zawdzięcza swe istnienie 
skałom zawierającym żelazo; tylko ciekłe wnętrze Ziemi mo
że zmieniać kierunek krążenia w większym lub mniejszym 
stopniu. 

Nasze dotychczasowe badania magnetyzmu ziemskiego opie
rały się na obserwacjach robionych wyłącznie na powierzchni 
Ziemi. Rakiety lepiej nadają się do tych badań, ponieważ dają 
nam przestrzenny obraz pola rozciągającego się przecież daleko 
poza Ziemię. Nic też dziwnego, że badania te przyniosły nam 
nowe i całkiem niespodziewane wyniki. Okazało się między 
innymi, że w pewnej odległości od powierzchni Ziemi linie pola 
magnetycznego tworzą krzywe zamknięte; są to tzw. pasy Van 
Allena, o których obszerniej będzie mowa w następnym nu
merze "Uranii". Pochodzenie tych pasów pozostaje również za
gadką, której rozwiązania być może należy szukać w badaniach 
pól magnetycznych innych planet. 

Jeśli istotnie źródłem magnetyzmu ziemskiego są prądy w cie
kłym wnętrzu Ziemi, inne planety o masach do niej porówny
walnych i większych powinny również posiadać pola magne
tyczne, mniejsze natomiast będą go pozbawione, ponieważ pla
nety o małych masach szybciej się "starzeją" i w ich wnętrzu 
temperatura nie powinna być tak wysoka, żeby przypuszczać 
istnienie ciekłego wnętrza. 

Jeśli natomiast magnetyzm ziemski jest związany z właści
wościami skał, nabytymi jeszcze w okresie powstawania Ziemi, 
wszystkie ciała naszego układu planetarnego powinny wykazy
wać właściwości magnetyczne. 

Oto dlaczego badania domniemanych pól magnetycznych in
nych planet mają tak duże znaczenie w rozwiązaniu tego zagad
nienia. Dotychczas udało się zmierzyć tylko pole magnetyczne 
Księżyca, przekonując się, że jego natężenie jest praktycznie 
równe zeru. Następnym krokiem będą zapewne badania pól 
magnetycznych dwóch najbliższych planet: Wenus i Marsa, 
i wszyscy geofizycy z niecierpliwością oczekują na ich wyniki. 

Naczelnym jednak zagadnieniem nauki o przestrzeni jest nie
wątpliwie sprawa życia na innych planetach. Nie idzie oczy
wiście o to tylko, czy np. na Marsie jest życie czy go nie ma, 
ale o sprawę pochodzenia życia na takich ciałach, jakimi są pla·
nety a wśród nich Ziemia. 
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Zwróćmy przede wszystkim uwagę na to, że Ziemia liczy 
sobie miliardy lat, natomiast życie na niej istnieje krótko, bo 
zaledwie miliony lat. Długi czas Ziemia była planetą bez śladów 
życia, mimo że warunki fizyczne na jej powierzchni nie wiele 
się różniły od obecnych. 
Można to tłumaczyć dwojako. Albo przypuścić, jak to uczynił 

szwedzki przyrodnik S v a n t e A r r h e n i u s, że życie na 
Ziemi zostało przyniesione z zewnątrz, przez wędrujące w prze
strzeni zarodniki. One to stały się początkiem życia, które na
stępnie ewoluowało, osiągając dziś taką różnorodność form, 
jaką w istocie obserwujemy. Jeśli ta hipoteza jest słuszna, na
leży się spodziewać, że oznaki życia będą występować na 
wszystkich planetach naszego układu, ponieważ trudno sobie 
wyobrazić, aby owe zarodniki odwiedziły tylko jedną z planet 
układu słonecznego. 

Znacznie bardziej rozpowszechnione jest dziś przekonanie 
o tym, że pojawienie się życia na Ziemi było wynikiem proce
sów odbywających się wyłącznie na Ziemi. To przekonanie jest 
tym pewniejsze, że chemikom udało się drogą eksperymentu 
uzyskać związki typowe dla materii żywej. Dziś nie czyni się 
różnicy między chemią organiczną i nieorganiczną, ani między 
materią żywą a martwą. To zaś, że Ziemia istniała tak długo 
bez śladu istot żywych tłumaczy się tym, że dla powstania 
komórki żywej muszą istnieć bardzo specjalne warunki fizyczne 
i chemiczne, w których komórka powstaje samorzutnie. Nie
znaczne nawet odchylenia od tych warunków sprawiają już, że 
materia nieożywiona nie może się przemienić w materię żywą. 

Jeśli nasze przypuszczenia są słuszne, należy się spodziewać, 
że pewne formy życia mogą wystąpić tylko na niektórych pla
netach, o warunkach na ich powierzchniach zbliżonych do tych, 
jakie panują na Ziemi. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności takimi planetami są dwie 

najbliższe sąsiadki: Mars i Wenus. Księżyc w tych rozważaniach 
nie wchodzi w rachubę, ponieważ jest ciałem pozbawionym 
atmosfery, a więc i cieczy. Odkrycie na Księżycu jakichkolwiek 
bądź form życia jest rzeczą tak mało prawdopodobną, że z tą 
możliwością nikt się poważnie nie liczy. 

Jakimiż drogami pójdą badania życia na tych dwóch plane
tach, zanim człowiek wyląduje na którejś z nich i zobaczy prze
jawy życia lub nie zobaczy ich na· własne oczy? 

Przede wszystkim sprawa sezonowych zmian barwy Marsa, 
którą już bada się bardzo starannie z Ziemi. Planeta ta, po
dobnie jak Ziemia, ma różne pory roku na każdej z dwóch pół-
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kul. Fotwierdzenie naszych przypuszczeń o tym, że półkula, na 
której jest lato i jesień, różni się zawsze barwą od tej, na której 
jest zima lub wiosna, było dość przekonywującym argumentem 
na rzecz istnienia życia na tej planecie. 
Można by też zbadać tzw. widmo optyczne obszarów wyraźnie 

zielono-niebieskich i na tej podstawie przekonać się o obecności 
tam pewnej substancji, występującej wyłącznie w "żywej" zie
leni, mianowicie barwnika roślinnego - chlorofilu. Chlorofil 
ma bardzo osobliwe widmo, różne od wszystkiego innego co 
jest zielone na Ziemi, a co nie jest rośliną żywą. Pewne obser
wacje, robione dotychczas w obserwatoriach ziemskich, wska
zywały wprawdzie na nieobecność chlorofilu w zielonych pla
mach na Marsie, próby te jednak były bardzo niepewne dlatego, 
że osobliwości chlorofilu występują w podczerwonej części 
widma, którą silnie zakłóca atmosfera ziemska. Obserwacje ra
kietowe przyniosą niewątpliwie znacznie pełniejsze wyniki. 
Decydującym momentem jednak będzie pobranie próbki z niż

szych warstw atmosfery Marsa i zbadanie ewentualnej obec
ności w niej mikroorganizmów. Bo tam, gdzie istnieją wyższe 
formy życia, muszą istnieć też i formy najprymitywniejsze, 
jakimi są wirusy i bakterie. 

Wszystko, cośmy mówili o Marsie, odnosi się w równym stop
niu i do Wenus, z tą tylko różnicą, że planeta ta jest otoczona 
tak gęstą i przez to nieprzezroczystą atmosferą, że w tej chwili 
nie możemy snuć żadnych domysłów co do tego, jak wygląda 
i co się dzieje na jej powierzchni. Odwrotnie, Mars ma bardzo 
rzadką i przezroczystą atmosferę i gdyby nie to, że zazwyczaj 
obserwujemy go przez atmosferę ziemską, widzielibyśmy na 
nim wszystko "jak na dłoni". 
Sprawę wszelkich wypraw na najbliższe planety komplikuje 

obawa przed tym, że nasza ziemska interwencja na obcym ciele 
niebieskim może wywołać tam skutki niepożądane. Na przykład 
zarażenie planety przez ziemskie mikroby, które nie groźne 
u nas, tam jednak mogą się rozmnażać w tempie tak szybkim, 
że zmieni to faunę i florę na powierzchni danej planety. Póź
niejsze badania nie będą więc dotyczyły jej stanu naturalnego 
lecz zmienionego nie do poznania przez naszą poprzednią inter
wencję. Może się zresztą zdarzyć coś odwrotnego. Powracający 
z Marsa lub Wenus kosmonauci mogą przywlec stamtąd taki 
gatunek mikroorganizmów, który się okaże zabójczy dla istot 
na Ziemi. Zanim lekarze znajdą odpowiednie szczepionki, ludz
kość może wyginąć na jakąś nową nieznaną chorobę, jak to się 



URANIA 247 

zdarzyło Marsjanom w fantastycznej powieści Wellsa napisanej 
przed 50 laty. 

Zanim więc wyruszymy na te dalekie wyprawy, biologowie 
i fizjologowie muszą znaleźć sposoby należytej sterylizacji 
wszystkiego co wyrusza na sąsiednie planety: problem niełatwy 
a jednocześnie niezmiernie pilny i aktualny. Tak aktualny, że 
się nim zajęła nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, sta
wiając go obok takich, jak np. likwidacja rasizmu lub zaprze
stanie wojen w Azji. 

BRONISŁAW KUCHOWICZ - W ar s z a w a 

POWSTAW ANIE PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH 
W GWIAZDACH (VIII) 

Podsumowanie i zakończenie cyklu artykułów 

Nadszedł już czas na zakończenie tego cyklu artykułów, 
w których próbowałem przerzucić pomost pomiędzy astro

nomią a fizyką jądrową oraz kosmo- i geochemią. Podręczniki
zarówno szkolne jak i uniwersyteckie - niewiele miejsca po
święcały dotychczas problematyce pochodzenia pierwiastków 
chemicznych. Przyjmowano po prostu, że pierwiastki chemiczne 
istnieją, nie próbując wdawać się w jakieś głębsze dociekania 
na ten temat. Tymczasem w problematyce tej kryją się olbrzy
mie możliwości rozwojowe - dla chemii, fizyki i astronomii. 
Rozwiązanie stanowić będzie ogromny krok naprzód w pozna
niu Wszechświata. Procesy powstawania pierwiaslków chemicz
nych stanowią najwyraźniejszy może dowód współzależności 
odległych na pierwszy rzut oka zjawisk przyrody. Tworzą one 
punkt styczny mikrokosmosu i makrokosmosu, miejsce, w któ
rym świat niedostrzegalnych gołym okiem atomów i cząstek 
elementarnych wkracza w astronomię, operującą masami i od
ległościami, o kilkadziesiąt rzędów wielkości przekraczającymi 
analogiczne wielkości z fizyki jądrowej. 

Dziś zagadnienie pochodzenia pierwiastków chemicznych, 
które kiedyś wydawało się problemem w sam raz do oderwa
nych spekulacji myślowych, rozstrzygnąć można w sposób eks
perymentalny. Jest to możliwe dzięki nieoczekiwanej pomocy, 
dostarczonej przez fizykę i chemię jądrową. W laboratoriach 
można urzeczywistnić wszystkie procesy, prowadzące do wy
twarzania najrozmaitszych pierwiastków chemicznych. Nie
dawno prasa doniosła o sztucznym wytworzeniu w laboratorium 



248 URANIA 

Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Duhnie pod Mo
skwą pierwiastka o liczbie porządkowej 104 (jeszcze nie nazwa
ny!). Popatrzmy na Tablicę I, w której zestawiłem liczbę zna
nych obecnie odmian jąder atomowych - nuklidów. Do roku 
1961 (bo zestawienie to opiera się w zasadzie na przeglądzie 
literatury naukowej do tego roku) wytworzono 1058 sztucznych 
nuklidów. Bardzo często zbadanie własności danego nuklidu 

Tablica I. Rozpowszechnienie pierwiastków i ich izotopów 

Pierwiastki Nuklidy 

Trwałe 81 270 
Pro m i e n i o twór c z e : 
Występujące w przyrodzie 10 a) 60 b) 
Sztuczne 13 1058 

Razem 104 1388 

Neutron l l 

Lącznie 105 1889 

a) wraz z technetem, zaobserwowanym w gwiazdach 
b) wraz z 3H, 14C i 00Tc 

w laboratorium pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków 
o jego roli w procesach jądrowych w gwieździe, w wydzielaniu 
energii, w ewolucji itp. Przedstawiona w cyklu artykułów teoria 
wytwarzania pierwiastków chemicznych we wnętrzach gwiazd 
podczas odbywających się tam procesów "spalania" jądrowego 
stanowi przykład twórczego przeniesienia zdobyczy jednej ga
łęzi wiedzy do drugiej. Udało się objaśnić dużą ilość zjawisk, 
od rozpowszechnienia pierwiastków chemicznych do ewolucji 
gwiazd. Do problematyki związanej z ewolucją gwiazd być 
może warto będzie kiedyś jeszcze powrócić- z punktu widze
nia gospodarki energetycznej gwiazdy. Sądzę jednak, że już na 
podstawie cyklu artykułów o powstawaniu pierwiastków 
w gwiazdach czytelnicy mają pewne pojęcie o tym, w jakich 
fazach rozwoju gwiazdy odbywają się poszczególne procesy 
nukleosyntezy. Obecnie spróbuję pod koniec cyklu przedstawić 
krótką syntezę wyl'ożonych faktów i hipotez. 

Rozpowszechnienie pierwiastków. Najlepiej zacząć od tego 
punktu. Już w numerze listopadowym z ub.roku przedstawiłem 
ważniejsze prawidłowości rozpowszechnienia pierwiastków. 
W oparciu o obszerne dane zebrane przez S u e s s a i U re y a 
można krzywą rozpowszechnienia nuklidów w zależności od 
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liczby masowej przedstawić schematycznie jak na rys. l. Krzy
we dokładne przedstawione były w wymienionym już numerze 
Uranii, obecnie pragnę przypomnieć jedynie zasadniczą tenden
cję przebiegu, pomijając rozrzut wartości rozpowszechnienia 
poszczególnych nuklidów wokół przedstawionej krzywej. 

spalan<e He 

~ 2~ 
8 u-Be-e 
3 
::::;; 

~ -2 
c..o = 

N •126 

s(ob~eq zamlw 1 

- -4L---------L---------L---------~--------~----~~ r ~ w s ~ A ~ 

Rys. l. Przebieg schematyczny krzywej rozpowszechnienia atomów w za
leżności od liczby masowej A w oparciu o dane Suessa i Ureya 

W poprzednich artykułach przedstawiłem pokaźną część pro
cesów, prowadzących do powstawania pierwiastków chemicz
nych w gwiazdach. W oparciu o zdobyte wiadomości można 
przeanalizować teraz charakterystyczne szczegóły przebiegu 
krzywej rozpowszechnienia. Spadek wykładniczy tej krzywej 
od wodoru do liczb masowych w pobliżu 100 wskazuje na to, 
że ze zwiększaniem się liczby masowej A nukleosynteza pier
wiastków staje się zjawiskiem coraz rzadszym. Występowanie 
dalszych faz ewolucji gwiezdnej, koniecznych dla syntezy pier
wiastków o dużych A, nie jest zjawiskiem powszechnym. Wy
sokie rozpowszechnienie jąder alfowych w rodzaju 160, 20Ne, 
40Ca, 4STi w porównaniu z jądrami sąsiednimi wskazuje na to, 
że w obszarze liczb masowych pomiędzy 16 a 48 spalanie helu 
i proces alfa są wydajniejsze niż inne możliwe procesy. Silnie 
zaznaczone maksimum rozpowszechnienia wokół 56Fe wskazuje 
na to, że w gwiazdach przebiega proces e -- występujący raczej 
w dalszej fazie rozwojowej. Dość rozpowszechnionym jest prze-



250 URANIA 

konanie, że procesy alfa i e występują w fazie rozwojowej 
gwiazdy przed wybuchem jako supernowej. 

Na krzywej rozpowszechnienia występują dalej podwójne 
maksima, związane z liczbami magicznymi neutronów. Maksima 
te wiążą się z powstawaniem pierwiastków· ciężkich w drodze 
wychwytu neutronów. Podczas wychwytu powolnego (proces s) 
ze szczególnie dużą wydajnością tworzą się jądra trwale o ma
gicznych liczbach neutronów (50, 82, 126). Odpowiadają temu 
maksima w pobliżu A = 90, 138 i 208. Z kolei w procesie szyb
kiego wychwytu neutronów tworzą się najpierw jądra B- -pro
mieniotwórcze o magicznej liczbie neutronów, dające w końco
wym efekcie maksimum w pobliżu A = 80, 130 i 196. Rzadkie 
występowanie jąder ciężkich o nadmiarze protonów, tworzących 
się w procesie p, wskazuje na rzadkość tego procesu. Dla lep
szego unaocznienia czytelnikom wartości liczbowych rozpo
wszechnienia poszczególnych grup pierwiastków umieszczam 
dodatkowo Tablicę II. Nuklidy zostały w niej zgrupowane w za-

Tablica II. Rozpowszechnienie różnych grup nuklidów w przyrodzie 

Rozpowszechnienie 
w procentach Rodowód Grupa nuklidów astrofizyczny całkowitej l całkowitej 

liczby jąder masy 

l Wodór 92,8 75,5 
2 Hel 7,1 23,1 Spalanie w odoru 
3 Lit, beryl, bor 3,3. 10-7 2,4. 10-6 Proces x - at-

mosfery gwiezd-
n e 

4 Jądra lekkie : 0,093 1,2 Spalanie helu 
12 ~A~22 i wodoru 

5 Grupa krzemu: 0,005 0,11 Proces alfa 
A= 24, ... ,48 (presupernowe) 

6 Grupa krzemu: 
23 ~A~46 

0,001 0,024 Proces s 

7 Grupa żelaza: 0,0015 0,067 Proces e 
50 ~A~62 

8 Nuklidy ciężkie (A ~ 
~ 63), wytwarzane w: 

a) procesie s 2,3. 10-6 1,3 • 10--4 Proc. s w czerw. 
olbrzymach 

b) procesie T 3,9. 10-6 1,8. 10--4 Proc. T w super-
nowych (typu I) 

c) procesie p 7,2 •10-9 3,8. 10-7 Proc. p w super-
nowych (typu II) 



URANIA 

leżności od procesów wytwarzania, a rozpowszechnienie ich 
podane zostało zarówno w stosunku do całkowitej lic.t:by jąder 
jak i w stosunku do całkowitej masy. 

Proces x. Zarówno z rysunku jak i tablicy wynika znikome 
rozpowszechnienie litu, berylu i boru. Dlaczego tak jest? Pier
wiastki te, jak również ciężki izotop wodoru - deuter - są 
bardzo nietrwałe przy temperaturach, jakie istnieją we wnę
trzach gwiazd; natychmiast ulegają przemianie w jądra helu. 
I tak deuter ulega zniszczeniu w reakcjach: 

1. 2H + 2H -+ 3H + 1 H 
3H -+ 3He + e- + v 

2. 2D + lH-+ 3He + 'Y 
3. 2D + 2D -+ 3He + n 

Podobnie lit ulega zniszczeniu w wyniku reakcji: 
BLi + lH-+ 4He + 3He i 7Li + IH-+ 2 4He 

W podobnych reakcjach wypalaniu ulegają beryl i bor. Szyb
kość tych reakcji jest taka, że zanim gwiazda odejdzie od ciągu 
głównego, zniszczeniu ulegnie cała zawartość deuteru, litu, be
rylu i boru w tej części objętości, która zawiera olbrzymią więk
szość masy. 

W świetle powyższego należy się w ogóle dziwić, że rozpo
wszechnienie powyższych pierwiastków nie jest jeszcze niższe. 
Usiłowano wytłumaczyć wytwarzanie tych piarwiastków za po
mocą mechanizmu, zwanego procesem x (chyba dlatego x, że 
jest to symbol niewiadomej, a o procesie tym niewiele wiemy). 
Z uwagi na to, że powyższe jądra wypalają się dość łatwo w re
akcjach zazwyczaj rozważanych, wysunięto przypuszczenie, że 
powstają one w atmosferach gwiezdnych bądź też w innych 
warunkach przy niskiej gęstości oraz temperaturze. Oto kilka 
możliwości: 
l. Reakcje jądirO'We w atmosf,erac'h gwiazd magnetycznych (Protony na

bywają energii w silni)Tch polach magnetycznych i inicjują reakcje 
jądrowe. Atmosfery tych gwiazd nie mieszają się zbytnio z warstwami 
wewnrę1Jrznrymi. Tak więc wytworzone w tych atmosferach pierwiastki 
nie przechodzą do wnętrza gwia2id i nie ulegają zniszczeniu). 

2. Rozszczepienie jąder w mgławicach gazowych i w gwiazdach typu 
T Tauri jako wynik pewnych procesów nie-termicznych. 

3. Wychwyt neu;1Jronów oraz procesy rozszczepienia w rozszerzających 
się otocZJkac'h gwiazd supernowych. 
O tym, że Li, Be i B powstają w warstwie powierzchniowej 

i dość często mogą ulec wyrzuceniu w przestrzeń kosmiczną, 
świadczy wynik badań nad składem chemicznym jądrowej skła
dowej promieniowania kosmicznego. W Tablicy III zestawione 
są wartości względnego rozpowszechnienia różnych grup pier
wiastków w tym promieniowaniu. Uderza od razu olbrzymie 
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Tablica III. Względna zawarrość różnych grup pierwiastków 
w promieniowaniu kosmicznym 

He Li, Be, B c N o 10 < Z < 30 z > 30 

---- -------
530 37 0,18 1,0 0,63 1,0 0,63 0,001 

l 
l 

wprost rozpowszechnienie litu, berylu i boru w porównaniu 
z ich średnim rozpowszechnieniem w ciałach niebieskich. 
Względne ich rozpowszechnienie w promieniowaniu kosmicz
nym około 105 razy przewyższa ich względne rozpowszechnienie 
w ciałach niebieskich. Tak wielkiej różnicy nie stwierdza się 
dla żadnej grupy pierwiastków, choć na ogół rozpowszechnienie 
pierwiastków średnich i ciężkich (o Z> 6) w promieniowaniu 
kosmicznym o rząd wielkości przewyższa ich rozpowszechnienie 
w Słońcu i podobnych gwiazdach. 

Reakcje jądrowe w promieniowaniu kosmicznym. Powszechnie przyj
muje się, :ile w wyniku wybuchów gwiazd supernowych olbrzymie ilości 
jąder altomowych wyrzucone zostają w przestrzeń kosmiczną. Według 
niektórych oszacow:ań ok. 1051 cząstek wyrzuconych zostanie podczas 
jedne~o wybuchu. Jeszcze bardziej skuteczne mogą s~ę okazać wybuchy 
gwiazd nowych, które na~stęrpują około 10 tysięcy razy częściej niż wy
buchy SUIPernowych. Większa częstość mo:ile skompensować wydzielanie 
mniejszej ilości materii. 

W czasie wędrówki prOiffiieni kosmicznych w przestrzeni zmienia się 
ich sklad chemiczny i izotopowy, a to w wyniku reakcji z szybkimi cząst
kami. Takie wysoko energetyczne cząstki, które mogłyby rozszczepiać 
jądra pierwiastków zawall"tych w promieniowaniu kosmicznym, mogą 
bądź to pochodzić z innych wybuchów, bądź też ulegać przyspieszeniu 
do wyookich energii rpodcza1s swej wędrówki w polach magnetycznych 
galaktyk. Wydaje Slię, że rozszczepianie jąder ciężkich pierwiastków, wy
rzucan\Ych prZJez gwiaJZldy w przesrbr:ueń kosmiczną, mo:lle srtanowić przy
czynę podwyższonego rozpowszechnienia litu, berylu i boru w p>romie
niowaniu kosmicznym. 

Rozpowszechnienie pierwiastków a procesy syntezy. W po
przednich artykułach cyklu, jak również przed chwilą jeszcze, 
spróbowałem za pomocą różnych procesów jądrowych przebie
gających we wnętrzach (i w warstwie powierzchniowej!) gwiazd 
wytłumaczyć aktualny przebieg kosmicznej krzywej rozpo
wszechnienia. Nie wszystkie szczegóły zostały tu wyjaśnione, 
literatura na końcu tego artykułu służyć będzie skierowaniu 
osób zainteresowanych do bardziej wyczerpujących prac źródło
wych. W miejscu tym pragnę jedynie podkreślić, że zrozumienie 
krzywej rozpowszechnienia pierwiastków odkrywa przed nami 
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historię materii poddanej dziś obserwacjom. Dość naturalnym 
wydaje się usiłowanie wytłumaczenia syntezy pierwiastków 
chemicznych za pomocą mechanizmu reakcji jądrowych, pro
wadzących do jednej z podstawowych cegiełek materii - jądra 
wodoru. Przedstawiony mechanizm syntezy coraz to cięższych 
pierwiastków najlepiej obrazuje nam w zwarty sposób schemat, 
który znajduje się w marcowym numerze Uranii na stronie 72. 
Aby uniknąć powtarzania, nie będę już do tego schematu po
wracać, zalecam tylko dokładne jego przestudiowanie jeszcze 
raz, po zakończeniu czytania tego artykułu. Obecnie pragnę do
dać jedynie kilka uwag o skali czasu omawianych procesów 
wytwarzania pierwiastków. 

Skala czasu dla różnych procesów syntezy pierwiastków. 
Zródłem energii gwiazd ciągu głównego jest spalanie wodoru. 
Pozostaje ono podstawowym źródłem energii nawet wtedy, gdy 
w wyniku powstania niejednorodności składu chemicznego 
gwiazdy oddalą się od ciągu głównego. Synteza pierwiastków 
w trakcie spalania wodoru odbywa się więc w sposób ciągły. 
Zakres wartości skali czasu dla poszczególnych gwiazd zależy 
jedynie od ich mas początkowych. Wartości skali czasu mogą 
sięgać od około 106 lat dla gwiazd klasy O i B o dużej masie do 
czasów rzędu wieku Galaktyki. 

Dziś sądzi się, że spalanie helu odbywa się w gwiazdach, które 
w rezultacie ewolucji znalazły się na gałęzi olbrzymów diagra
mu Hertzsprunga-Russella. Czas życia gwiazdy jako czerwonego 
olbrzyma wyznacza skalę czasu dla spalania helu. Obliczenia 
H o y l e' a i innych wskazują, że można z powodzeniem przyjąć 
skalę czasu około 107-108 lat dla gwiazd z powyższ€go obszaru. 

Proces alfa obejmuje reakcje pomiędzy jądrami o dość du
żym ładunku, wobec czego wymaga on temperatury około 109 
stopni. Wydaje się więc, że warunek ten może być spełniony 
wtedy, gdy gwiazda będzie się dalej kurczyć po spaleniu helu. 
Można więc wystawić hipotezę, że stan ten zostanie osiągnięty 
przez gwiazdę już po opuszczeniu przez nią gałęzi olbrzymów. 
Skala czasu dla tego procesu jest prawdopodobnie krótka w po
równaniu z czasem, jaki zużywa gwiazda na to, by znaleźć się 
w obszarze olbrzymów. Przypuszczalnie mieści się ona w prze
dziale 102-104 lat. 

Skala czasu, związana z procesami szybkimi: e, r i p, jest 
raczej dość krótka. Szacuje się ją na sekundy czy minuty dla 
procesu e, oraz prawdopodobnie nieco mniej dla procesu r i p. 

Dla procesu s przyjmuje się często dwie skale czasu: dłuższą, 
rzędu 106-107 lat, i krótszą, rzędu 103 lat. Wynika to z dokład-
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nej analizy krzywej rozpowszechnienia. Fakt istnienia dwu skal 
czasu, a więc dwu procesów s, którym poddana była materia, 
można interpretować dwojako: 
l. Oba odmienne procesy mogły zajść w dwu odmiennych czer

wonych olbrzymach, w których panowały odmienne warunki; 
2. procesy te mogły odbyć się w jednej i tej samej gwieździe, 

tylko na różnych etapach jej ewolucji, kiedy to gwiazda ta 
miała odmienną strukturę wewnętrzną. 
Jeśli chodzi wreszcie o skalę czasu dla procesu x, to trzeba 

nadmienić, że zależy ona oczywiście od przyjętego typu procesu. 
Zakres skal czasu sięga od kilku sekund, jeśli przyjmiemy, że 
proces syntezy odbywa się w gwieździe supernowej, do ok. mi
liarda lat, jeśli przyjmiemy, że synteza jest możliwa w war
stwach powierzchniowych gwiazd. 

Skale czasu dla omówionych procesów powstawania pier
wiastków chemicznych przedstawione są na rysunku 2. 

ostygan1e 

107 
spalanre H 

ł06 103 o 
czas (lata} 

Rys. 2. Skale czasu dla różnych procesów nukleosyntezy pierwiastków 
chemicznych w gwiazdach. Na krzywej podano zależność temperatury 
w środku gwiazdy o masie ooolo l masy słonecznej od czasu. Przebieg 

krzywej zaznaczony jest tylko schematycznie 

Uwagi końcowe. Niewielka ilość miejsca pozwoliła jedynie 
na dość pobieżne naszkicowanie teorii wytwarzania pierwiast
ków chemicznych w gwiazdach. Główną przyczyną, dla której 
teorię tę warto znać, jest jej bliski związek z ewolucją gwiazd. 
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Teoria uwzględnia tę ewolucję, która prowadzi do zmiennosc1 
struktury gwiazd, a dzięki tej właśnie zmienności powstają naj
różnorodniejsze warunki, umożliwiające przebieg rozmaitych 
reakcji jądrowych. Temperatura we wnętrzach gwiazd może 
wahać się od kilku milionów stopni, kiedy to rozpoczyna się 
cykl protonowo-protonowy, do wartości rzędu 10 miliardów 
stopni, kiedy to następują wybuchy gwiazd supernowych. Skale 
czasu rozciągają się też w dość znacznym przedziale. Tymcza
sem wszelkie teorie, według których synteza pierwiastków 
miała nastąpić w początkowym stadium ewolucji wszechświata, 
wymagają, by te najrozmaitsze dość odmienne warunki zacho
dziły wszystkie w ciągu kilku pierwszych minut. Nic więc dziw
nego, że teorie te nie mogą wytłumaczyć dobrze rozpowszech
nienia tych nuklidów, które powstają powoli we wnętrzach 
gwiazd. Dokladniej mówiłem o tym w n-rze 11 Uranii z ub. 
roku. 

Obecnie teoria syntezy pierwiastków w gwiazdach natrafia 
jeszcze na szereg podstawowych nierozwiązanych problemów, 
jak choćby problem naszkicowanego dziś procesu x. Tym nie
mniej rozwija się ona żywo, stawiając coraz to nowe pytania 
zarówno fizykom jak i astronomom. Dość istotny klucz do roz
wiązania problemu powstawania pierwiastków chemicznych sta
nowi wyznaczanie względnego rozpowszechnienia poszczegól
nych izotopów w gwiazdach. Jest to dość trudne, ale nie jest 
niewykonalne. 

Astrofizyka jądrowa nie jest jeszcze w Polsce uprawiana, 
z wyjątkiem pewnych jednostkowych prób. Zadowolony będę, 
jeśli ten cykl artykułów wywoła zainteresowanie ową dziedziną. 
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J ERZY CWIRKO-GODYCKI - W ar s z a w a 

KAMERY TELEWIZYJNE POJAZDÓW KOSMICZNYCH 
SERII RANGER 

Z adaniem statków kosmicznych serii Rang er było fotografowanie po-
wierzchni Księżyca. Zdj ęcia były potrzebne nie tylko ze względu na 

ich naukowe znaczenie - co stanowiło początkowo ideę projektu Ran
ger - ale także jako wskazówka w doborze metod i miejsc lądowania 
dla przyszłych lotów z ludźmi. 

Do dnia 31 lipca 1964 r. nie byliśmy w stanie dostrzec na Księżycu 
obiektów mniejszych od dużego stadionu sportowego. Obawiano si ę za
tem, że powierzchnia srebrnego globu może być pokryta grubą warstwą 
pyłu, w który statek kosmiczny zapadnie się zupełnie. Były też zdania 
przeciwne; nikt jednak nie wiedział na pewno. Nader skąpe informacje 
optyczne i niezbyt pewne informacje radiowe 1) niczego pod tym wzglę
dem nie gwarantowały. 

Pierwsze trzy księżycowe pojazdy z serii Ranger (3, 4 i 5) zawierały 
oprócz kamer także inne instrumenty badawcze - z detektorami sejs
micznymi włącznie - mające informować o nierównościach powierzchni 
Księżyca. Druga grupa Rangerów (6 i 7) i dwa następne (8 i 9) koncen
trują się jedynie na wykonywaniu zdjęć. 

Każdy z Rangerów wyposażony był w sześć kamer telewizyjnych, 
zaaranżowanych tak, aby najlepiej objąć krajobraz Księżyca. Dwie duże 
kamery - oznaczone jako F-A i F-B, pozostałe mniejsze - jako P-1, 
P-2, P-3 i P-4. 

Kamery F były zdolne do wytworzenia obrazów najwyższej jakości, 
znacznie bardziej szczegółowych niż w normalnych systemach telewizyj
nych używanych na Ziemi. Jakość obrazu telewizyjnego może być oce
niana według ilości linii na ekranie lampy oscyloskopowej. Im większa 
jest ilość tych linii, tym dokładniejszy będzie obraz, podobnie jak w tech-

1) O obserwacjach radioastronomicznych Księżyca- patrz Urania nr 5 
z r. 1964 str. 139 (J. Cwirko-Godycki: "Astronomia radiowa III"). 



URANIA 257 

nice drukarskiej: im więcej punktów na centymetr kwadratowy obrazu, 
tym lepszej jakości reprodukcję otrzymamy ze zdjęcia. Obecnie używane 
systemy telewizyjne mają 405, 525, 625 bądź 819 linii (w Polsce stosowany 
jest system 625 linii), natomiast w kamerach F Rangera-7 zastosowano 
system 1150 linii na każdy obraz. Kamery F-A i F-B różniły się nieco 
układem optycznym: 

F-A - średnica obiektywu 25 mm, kąt rozwarcia 25°, 
F-B - średnica obiektywu 75 mm, kąt rozwarcia 8°,4. 

Kamery P dawały małe obrazy w systemie tylko 300 linii. Brakowało 
im więc dokładności kamer F, ale były zdolne do bardziej szybkiego 
wykonywania zdjęć, a mianowicie co 0,2 sek w porównaniu do 2,56 sek 
dla kamer F. W przypadku Rangera-7 ta ich zaleta umożliwiła doko
nanie ostatnich szczegółowych zdjęć, obejmujących obszar 30 X 18 m, 
pokazujący wyraźnie obiekty wielkości rzędu talerza stołowego. 

Obie kamery F były połączone elektronicznie w tzw. lańcuch F. Każda 
ź kamer przekazywała swoje obrazy alternatywnie do nadajnika: obraz 
od poszczególnej kamery nadawany był co 5,12 sek - w sumie dając 
400 zdjęć. Ponad 200 zdjęć kamery F-A stworzyło lańcuch zdjęć, z któ
rego każde następne, wykonane o 16 km b~!żej tarczy Księżyca, mieściło 
się w poprzednim, obejmując mniejszy obszar i dając więcej szczegółów 
tego samego fragmentu. Cztery kamery P wykonywały zdjęcia co 0,2 sek 
i nadawały je po dwa do stacji ziemskiej. Każda z małych kamer (które 
operowały parami) dokonała ponad 900 zdjęć. Podobnie jak w lańcu
chu F i te fotografie zachodziły na siebie. 

Ranger-7 opadał pod kątem 20° względem pionu, poruszając się z po
łudniowego zachodu na pólnocny wschód. Kamery wskazywały prawie 
dokladnie ten sam kierunek, co praktycznie wykluczało horyzontalny 
ruch kamery po krajobrazie, a w rezultacie dało niezwykle ostry obraz. 
W dodatku do tej już bardzo korzystnej sytuacji, Słońce znajdowało się 
około 23° ponad zachodnim horyzontem Księżyca (tj . na takiej wysokości 
jak na Ziemi na ok. półtorej godziny przed zachodem), co dało długie 
cienie i wysoką kontrastowość zdjęć. 

W ciągu 681/ 2 godzin lotu pojazd pozostawał w łączności z Ziemią, 
utrzymywaną przez radiostacje w Goldstone (Kalifornia), w Johanes
burgu (Płd. Afryka) i przez australijską stację Woomera (na pólnoc od 
Adelajdy). Stacje te zdolne są do śledzenia pojazdu aż poza granice 
układu planetarnego. Anteny tych stacji obejmują obszar o razwartości 
kątowej 120° i niezależnie jaki zakątek Wszechświata by nas intere
sował, zawsze znajdzie się on w zasięgu jednej z wymienionych stacji. 

Sygnałem Rangera był wysoki jękliwy dźwięk, całkiem niezrozumiały 
dla ludzkiego ucha, ale czytelny dla radioodbiorników i maszyn cyfro
wych na Ziemi. Sygnały te rejestrowane są na różne sposoby. Nagry
wano je na taśmie magnetycznej w celu późniejszego odtworzenia i prze
robienia na zdjęcia. Rejestrowano je przez lampę oscyloskopową, na 
35 mm taśmie filmowej, która mogla zostać następnie wywołana i wy
drukowana. Od czasu do czasu robiono zdjęcia natychmiastowe metodą 
polaroidu. Pierwsze polaroidy od Rangera-7 były analizowane przez uczo
nych z Goldstone zanim jeszcze pojazd roztrzaskał się o powierzchnię 
Księżyca. 

Ranger-7 przekazał 4316 obrazów. Były che 2000 razy bardziej szcze
gółowe od tych, które uzyskiwano dotychczas przez największe teleskopy 
na Ziemi. 
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ANDRZEJ MARKS- Warszawa 

ŁOWCA METEORÓW 
W dniu 25 maja 1965 r. amerykańscy uczeni wprawili przy użyciu ra-

kiety nośnej Saturn I (SA-8) w satelitarny ruch wokółziemski aparat 
kosmiczny o nazwie Pegaz II przeznaczony do badania meteorów. Głów
nym jego zadaniem jest uzyskanie danych o niebezpieczeństwie meteoro
wym, w szczególności zagrażającym załogowym statkom kosmicznym, 
co umożliwi opracowanie metod zabezpieczania statków kosmicznych 
przed skutkami tego niebezpieczeństwa. Jak wiadomo, dotąd brak do
kładnych i kompletnych danych z tej dziedziny. 

Pegaz II dostarczy poza tym i innych cennych informacji o meteorach. 
W ten sposób stanowi on prawdziwe obserwatorium astronomiczne 
w Kosmosie, poważnie rozszerzające i uściślające naszą wiedzę o me
teorach. Nie jest to co prawda pierwsze urządzenie kosmonautyczne dla 
badania meteorów, gdyż urządzeń takich wysłali już wiele uczeni ame
rykańscy i radzieccy. Wśród nich znajdował się poprzednik obecnie 
wysłanego satelity, Pegaz I, który wprawiono w ruch 16 lutego br. Sta
nowił on jednak w zasadzie tylko doświadczalny prototyp obecnie wysła
nego obiektu. Prawdziwym "łowcą meteorów" jest dopiero satelita Fe
gaz II, najdoskonalszy z dotychczas wysłanych. 
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Rys. l. Schemat konstrukcji satelity Pegaz II 

W satelicie Pegaz II zastosowano czujniki reagujące na bezpośrednie 
uderzenie meteorów. Czujniki te wykonano pokrywając cienką warstwą 
glinu folię z materiału plastycznego "mylar", stanowiącą izolator elek
ktryczny. Odwrotna strona tej folii jest pokryta cienką warstwą miedzi. 
Warstwy glinu i miedzi stanowią więc okładki kondensatora. Czujnik 
ten działa w ten sposób, że jeśli uderzy w niego meteoryt, to przenikając 



,, 
, ' , ' 

/ ' , ' , ' 
/,. ', 

URANIA 

,, 
,,::.;: ':.-~~ 1 
\~ ' ""l 

,,, ... l 

-- -- ... ~'\, l 

'\ l 

,., .. .. ... ...,~ 

l 

Rys. 2. Schemat otwierania się skrzydła z czujnikami uderzeń 
meteorytów 
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poprzez folię zamienia on znajdującą się na jego drodze materię w pla
zmę. Na skutek tego następuje rozładowanie kondensatora, ponieważ 
plazma jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Jednak już po 
upływie około 0,003 sekundy plazma ulega rozproszeniu i przepływ prądu 
ustaje. Każde uderzenie meteorytu w czujnik powoduje więc krótko
trwały impuls elektryczny, rejestrowany w układzie pamięciowym umie-



260 URANIA 

szczonym na satelicie, a następnie przesyłany drogą radiową na wezwa
nie z Ziemi. Aby wykorzystać wielkie możliwości tego satelity sygnały 
odbierane są przez 35 stacji obserwacyjnych w różnych rejonach Ziemi. 

Ogółem na satelicie Pegaz II zainstalowano 416 oddzielnych czujni
ków. Każdy z nich ma rozmiary 101,6 X 50,8 cm. Czujniki te rozmieszczone 
są na obu stronach prostokątnego skrzydła, wykonanego z piany plastycz
nej o grubości ok. 2,5 cm. Skrzydło to (rys. l) ma rozmiary 29,2 X 4,3 m. 
Tak olbrzymiego obiektu nie można oczywiście pomieścić w zasobniku 
współczesnych rakiet nośnych, toteż skrzydło wykonano jako składane, 
dzieląc je na niewielkie elementy rozpięte na składanej, lekkiej kra
townicy metalowej (rys. 2). W postaci złożonej skrzydło zajmuje prze
strzeń 5,3 X 2,4 m. 

W czujnikach Pegaza II zastosowano warstwy glinu o trzech grubo
ściach: 16 czujników pokrytych jest warstwą o grubości 3,8 mikrona, 
34 - o grubości 20,3 mikrona a 366 - o grubości 40,6 mikrona. W ten 
sposób można wyznaczać gęstość przestrzenną meteorów w trzech od
miennych przedziałach energii kinetycznej. 

W czasie wzlotu z Ziemi skrzydło z czujnikami jest zamknięte w za
sobniku na drugim członie rakiety nośnej Saturn I. Po wzlocie ściany 
zasobnika odpadają i po upływie około 16 minut od startu następuje 
otwarcie się skrzydeł. Pozostajq one przy ostatnim członie rakiety nośnej, 
kontynuując wraz z nim lot satelitarny. Masa aparatu kosmicznego wy
nosi 10,4 ton po wzlocie, z czego ostatni człon rakiety 6,6 t, 1,2 t - urzą
dzenie satelity, 1,4 t - czujniki i 1,2 t pozostale części. 

Urządzenia satelity przesyłają na Ziemię nie tylko dane o uderzeniach 
meteorytów, ale równocześnie informacje dodatkowe o stanie różnych 
urządzeń satelity, temperaturze w różnych jego częściach, a przede 
wszystkim o orientacji satelity względem Ziemi i Słońca w chwili tra
fienia meteorytem i która z grup czujników została trafiona. 

źródłem energii elektrycznej dla urządzeń satelity Pegaz II są aku
mulatory, ładowane za pomocą fotoogniw słonecznych. Konstruktorzy 
satelity uważają, że powinien on prawidłowo funkcjonować przez okres 
około roku. Flanuje się wysłanie jeszcze trzeciego satelity typu Pegaz 
i na tym eksperymenty tego typu zostaną zakończone. 

KRONIKA 

Supernowa w NGC 3938 

W dniu 11 grudnia 1964 r. szwajcarski astronom Paul W i l d (Berno} 
dokonał odkrycia supernowej w mgławicy spiralnej NGC 3938 w Wiel
kiej Niedźwiedzicy. Jasność supernowej w chwili odkrycia wynosiła 14m. 
Odkrycie zostało potwierdzone przez włoskiego astronoma F. B e r t o l a 
(Obserwatorium w Asiago), który sfotografował widmo supernowej. Ba
dania każą przypuszczać, że jest to supernowa typu I. 

Dr Wild znany jest z systematycznych poszukiwań supernowych. 
W dn. 28 grudnia 1961 r. odkrył on także supernową o jasności 14m 
(wówczas typu II), również w tej samej galaktyce. 

Zaobserwowanie dwóch supernowych w jednej galaktyce w przeciągu 
tak krótkiego czasu należy do dość rzadkich przypadków, a w tym przy
padku obu odkryć dokonał ten sam obserwator. 

Jak dotąd, trzy wybuchy supernowych w jednej galaktyce zaobserwo
wano tylko dwa razy: w galaktyce NGC 3184 (dwa razy w r. 1921 i raz 
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w r. 1938) oraz w galaktyce NGC 6946 (w r. 1917, 1939 i 1949). W naszej 
Galaktyce obserwowano wybuchy supernowych w latach 1054, 1572 i 1604 
i prawdopodobnie w latach 185, 369, 827 i 1006. Wybuch supernowej 
z r. 1054 obserwowali Chińczycy i Indianie (patrz Urania nr 4/1965 
str. 117, przyp. red.), w r. 1572 - Tycho Brahe, w r. 1604 - Jan Kepler. 
Fazostałością po pierwszej jest słynna mgławica Krab, a po wybuchu 
z r. 369 - silne radioźródło Cassiopea A. 

(Wg Sky and Telescope, XXIX, marzec 1965) 
Janusz Samojlo - Legnica 

Jeszcze jedna pozostalość po wybuchu supernowej 

Niedawno C. Jack s o n (Obserwatorium Yale - Columbia w Argen
tynie) odkrył gwiazdę o jasności 17m, która otoczona jest pierścieniem 
gazowym mającym 29" średnicy. Gwiazda ta położona jest w gwiazdo
zbiorze Wilka (a1950,0 = 15h02m,9 i 1>1950 ,0 = -42°48'), a niedaleko od niej 
znajduje się źródło promieniowania radiowego (tw = 1m,5 i ll = +6'). 
Przypuszcza się, że jest to pozostałość po wybuchu Supernowej z 1006 r. 

St. R. Brzostkiewicz 

Nowa gwiazda zmienna 

Nową jasną gwiazdę zmienną odkryto ostatnio na drodze fotograficz
nej w gwiazdozbiorze Skorpiona (W. S t r o h m e i er, R. K rug g e 
i W. O t t o w Bamberg). Jej współrzędne (epoka 1950): 

(.( = 16h46ffi,6 l) = -15°35' 
Według Henry Draper Catalogue jasność wizualna gwiazdy wynosi 

6m,11, widmo klasy A3. Z dotychczasowych pomiarów wynika, że ampli
tuda zmian jasności wynosi om,7. Okres i typ zmiennej na razie nieznany, 
typ widma przemawia za tym, że jest to zmienna zaćmieniowa. Zmienną 
oznaczono prowizorycznie BV544. 

Odkrycie zmiennej klasy widmowej A3 jest zdarzeniem nie częstym. 
Nową zmienną powinni się zainteresować miłośnicy astronomii, szcze

gólnie Sekcja obserwacji gwiazd zmiennych. 
(Wg Sky and Telescope, XXIX, luty 1965) 

Janusz Samojlo -Legnica 

Nowy pomiar jasności Slmica i Księżyca 

W 1962 r. astronom francuski L. G a 11 o u e t dokonał nowego po
miaru wielkości gwiazdowej Słońca i Księżyca. Obserwacje wykonane 
zostały w wysokogórskim obserwatorium na Jungfraujoch (3570 m n.p.m.) 
w Szwajcarii, a dokonano ich przy pomocy specjalnie w tym celu skon-

l Słońce 

l 
Księżyc 
w pełni 

Pozot·na wielkość gwiazdowa (mwiz) -26,70±0,01 -12,75±0,01 
Absolutna wielkość gwiazdowa (Mwiz) +4,87 
W skaźnik barwy (B -V) +0,68±0,01 +0,94 

(U-B) +0,15±0,01 
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struowanego fotometru . Do porównania użyto 12 jasnych gwiazd, dla 
których dane fotometryczne są dokładnie wyznaczone. Wyniki pomiarów 
Galloueta podaje załączona tabela (pomiary wykonano systemem foto
metrycznym UBV *). 

St. R. Brzostkiew icz 

Jasność Księżyca podczas zaćmienia 19 grudnia 1964 r. 

Zaćmienie Księżyca z 19 grudnia 1964 r. nie było u nas obserwowane, 
ponieważ nie dopisała pogoda. Zjawisko to jednak obserwowano w wielu 
krajach świata: USA, Kanada, Wenezuela, Antyle, Południowa Afryka, 
Anglia, Belgia. Z dotychczasowych doniesień wynika, że było to ciemne 
zaćmienie, chociaż dużo jaśniejsze od dwu ostatnich (z 30 grudnia 1963 r. 
i z 25 czerwca 1964 r.). Gołym okiem tarcza Księżyca widoczna była 
przez cały czas trwania zjawiska, a przy pomocy lunety można było 
dostrzec nawet niektóre utwory na jego powierzchni (przede wszystkim 
morza). Krater Aristarch widoczny był w ciągu calego zaćmienia, jednak 
inne duże kratery było można tylko z trudnością rozpoznać . Półcień 
Ziemi zaobserwowano gołym okiem między 1h23m a 1h27m (CSE), czyli 
około 22-26 minut po wejściu Księżyca do półcienia . Brzeg cienia Ziemi 
miał barwę niebiesko-białą, natomiast środek cienia był ciemnoczerwony 
i brunatny. 

Z pomiarów L. G. Ja c c h i a (Smithsonian Astrophysical Observatory) 
wynika, że wizualna jasność Księżyca w największej fazie zaćmienia 
wynosiła om,o. Obserwacje te wykonano przy pomocy odwróconej lor
netki, a do porównania użyto Jowisza i Kapelli (u Aur). Podobną wartość 
otrzymali R. B er r y i B. S y l v e ster (University of Virginia), którzy 
jasność Księżyca w czasie zaćmienia wyznaczali fotoelektrycznie. W sto
sunku do jasności Księżyca w pełni (-12m,7) stwierdzili oni w środko
wej fazie zjawiska spadek jasności o 12m-13m. Wielu obserwatorów 
wyznaczało jasność zaćmienia w pięciostopniowej skali A. D a n j o n a 
(0 oznacza zaćmienie najciemniejsze, a 4 - zaćmienie najjaśniejszej i na 
podstawie 134 ocen otrzymano średnią wartość 1,6. Dla zaćmienia z 30 
grudnia 1963 r. jasność w tej skali wynosiła tylko 0,2, a mniej więcej 
tę samą wartość miało zaćmienie z 25 czerwca 1964 r. Należy jednak 
zaznaczyć, że podczas zaćmienia czerwcowego Księżyc przechodził przez 
środek cienia Ziemi, natomiast w czasie ostatniego zaćmienia droga jego 
przebiegała daleko na północ od środka cienia. Wiadomo zaś, że gęstość 
cienia Ziemi dość znacznie zmniejsza się od środka ku brzegowi. 

St. R. Brzostkiewicz 

Rektyfikowane zdjęcia Wielkiej Mgławicy Andromedy 

Galaktyki spiralne- to bardzo spłaszczone zbiorowiska gwiazd, kształ
tem podobne do olbrzymich dysków. Dlatego też wygląd ich w znacznym 
stopniu zależy od kąta, jaki tworzy główna płaszczyzna danej galaktyki 
z kierunkiem obserwatora. Jeżeli kąt ten jest bliski zera, to galaktyka 
zwrócona jest do nas "kantem" (typ Sa według klasyfikacji E. Hubble'a). 
Ma ona wówczas postać wrzeciona, jak na przykład galaktyka spiralna 
w Warkoczu Bereniki. Jeżeli natomiast kąt ten jest bliski 90°, to wtedy 
widzimy główną płaszczyznę galaktyki w całej okazałości (typ Sc). Na 
zdjęciu takiej mgławicy widoczne są ramiona spirali w pełni rozwinięte, 

*) Patrz artykuł S. R u c i ń ski e g o, Urania, 1964, nr 2, str. 36-45. 
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a przykładem może być galaktyka spiralna w Psach Gończych. Zdarza 
się Jednak, że główna płaszczyzna galaktyki spiralnej tworzy z kierun
kiem obserwatora kąt mniejszy od 90°, jednak dużo większy niż zero. 
Wtedy widzimy jej główną płaszczyznę, ale na skutek skrótu perspekty
wicznego ma ona kształt elipsy (typ Sb). Tego właśnie rodzaju obiektem 
jest Wielka Mgławica Andromedy, której główna płaszczyzna tworzy 
z kierunkiem widzenia w przybliżeniu kąt 75°. 

Zdjęcia tego typu galaktyk spiralnych można "rektyfikować", czyli 
odtwarzać ich rzeczywisty wygląd. Na zdjęciu takim galaktyka spiralna 
przedstawia się nam już tak, jak gdyby zwrócona była główną płaszczy
zną ku naszemu układowi planetarnemu. Proces rektyfikacji polega na 
tym, że normalny negatyw rzutuje się przy pomocy powiększalnika 
z długoogniskowym obiektywem na papier światłoczuły, który w sto
sunku do osi optycznej nachylony jest pod odpowiednim kątem. Oczy
wiście tak to wygląda tylko schematycznie, ponieważ w praktyce proces 
ten jest bardziej skomplikowany. Zdjęcia rektyfikuje się przy założeniu, 
iż wszystkie galaktyki spiralne są do siebie podobne. 

Ostatnio rektyfikowaniem zdjęć Wielkiej Mgławicy Andromedy zaj
mowali się N. R i c h t er i O. W e i brecht z Obserwatorium w Tau
tenbergu (Jenaer Rundschau, 1963, nr 6). Do tego celu użyli oni dosko
nałych negatywów, które otrzymano przy pomocy reflektora o średnicy 
200 cm. Rektyfikowane zdjęcia Wielkiej Mgławicy Andromedy są bardzo 
interesujące i umożliwiają nam wyrobienie sobie poglądu na rzeczywisty 
kształt tej najjaśniejszej galaktyki spiralnej. Na zdjęciu uzyskano owalne 
jądro galaktyki, które wyraźnie otoczone jest kilkoma ramionami. Wielka 
Mgławica Andromedy ma tu kształt bardzo zbliżony do galaktyki spi
ralnej w Pannie. Richter i Weibrecht na podstawie szeregu rektyfiko
wanych zdjęć opracowali schematyczny rysunek Wielkiej Mgławicy An-

Rys. l. Schematyczny wygląd 
Wielkiej Mgławicy Androme
dy (M 31 = NGC 224) w orto
gonalnej projekcji (według N. 

Richtera i O. Weibrechta) 



264 URANIA 

dromedy w ortogonalnej projekcji. Na rysunku tym zaznaczona jest 
wielka oś galaktyki, która podczas rektyfikowania ustawiona była pro
stopadle do osi optycznej aparatu powiększającego (patrz rys. 1). 

Rektyfikowaniem zdjęć tej galaktyki spiralnej zajmowano się również 
w Planetarium w Pradze 1) oraz w Ludowym Obserwatorium w Preszo
wie, gdzie osiągnięto także interesujące wyniki (.lłise hvezd, 1965, nr 2). 
Szczególnie ciekawe zdjęcie uzyskano z negatywu, który otrzymano przy 
pomocy kamery Schmidta o średnicy 48 cali. Zdjęcie to składa się 
z dwóch części (fotomontaż), a każda z nich naświetlana była oddzielnie 
w tym celu, aby lepiej uwidocznić szczegóły w ramionach galaktyki. 
Należy dodać, że w tej dziedzinie astronomowie w Czechosłowacji mają 
pewne doświadczenia, ponieważ próby takie robił już J. Kle p e s t a 
w 1927 r. 

St. R. Brzostkiewicz 

Konferencja A tronomiezna TWP w Planetarium Sląskim 

W dniach 11 i 12 czerwca br. odbyła się w Planetarium Sląskim Ogól
nokrajowa Konferencja Astronomiczna Towarzystwa Wiedzy Powszech
nej poświęcona problemom meteorytyki i materii pyłowej. Wzięło w niej 
udział kilku zawodowych astronomów i około 30 prelegentów TWP zaj
mujących się popularyzacją astronomii. W czasie konferencji wygłoszono 
6 wykładów (wykład inauguracyjny wygłosił Dyrektor Planetarium Prof. 
Dr J. Sałabun), wyświetlone zostały 2 filmy i odbyły się 2 seanse w Pla
netarium. Ponadto uczestnicy konferencji zwiedzili Wystawę Meteory
tową zorganizowaną pod kierunkiem Prof. J. Salabuna. 

Andrzej Marks 

OBSERWACJE 

Przebieg aktywności Słońca w 1964 r. 

Na długo przed końcem 19 cyklu aktywności Słońca robiono prpgnozy 
co do daty minimum i niektóre z nich okazały się bardzo dobre. W 1963 r. 
matematycy wrocławscy obliczyli, że minimum wystąpi w 1964 r., ale 
będzie niezbyt głębokie (Urania, 1964, nr 5, str. 152). Z podobną prognozą 
wystąpił w lutym 1964 r. R. M i c h ar d, który minimum przewidywał 
na październik 1964 r. Przewidywał on również, że winno ono być wyższe 
niż minimum z 1954 r., a okres "dokładnie spokojnego Słońca" nie powi
nien być zbyt długi. Wprawdzie nie znamy jeszcze dokładnie daty mini
mum, ale prawdopodobnie wystąpiło ono w drugiej połowie 1964 r. Na 
podstawie polskich obserwacji prof. J. M er g e n t a l er w przybliżeniu 
wyznaczył minimum na wrzesień 1964 r. (Umnia, 1965, nr 5, str. 152). 
Natomiast prof. M. W a l d m e i er z Zurychu w oparciu o obserwacje 
z całego świata obliczył prowizorycznie, iż nastąpiło to w październiku 
1964 r. Zatem różnica w czasie jest niewielka. 

Małe też są rozbieżności jeżeli idzie o wartość średniej rocznej liczby 
Wolfa. Z polskich obserwacji wypadła ona równa R = 7,7, według zaś 
Zurychu R = 10,2. Większa natomiast różnica wystąpiła w ilości dni bez 
plam. Wiąże się to zapewne z tym, że polscy obserwatorzy mają gorsze 
warunki obserwacyjne i trudności instrumentalne (niektórzy miłośnicy 

1) patrz druga i trzecia strona okładki 
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obserwowali Słońce nawet lunetkami ze szkieł okularowych). Według 
bowiem naszych obserwacji w 1964 r. dni bez plam było 147, a według 
Zurychu tylko 112. Dla porównania należy przypomnieć, że w 1954 r. 
średnia roczna liczba Wolfa wypadła równa R = 4,4, dni zaś bez plam 
było aż 241. 

Przebieg aktywności Słońca w 1964 r. najlepiej ilustruje zalączona po
niżej tabela, gdzie R oznacza średnie miesięczne liczby Wolfa, n 0 - ilość 
dni bez plam, n 19 - ilość plam 19 cyklu, a n 20 - ilość plam 20 cyklu 
(dane według Zurychu). 

Najmniejsza średnia miesięczna liczba Wol.fa wypadła w lipcu i w tym 
też miesiącu było najwięcej dni, kiedy na tarczy słonecznej nie obserwo
wano ani jednej plamy. W ciągu roku obserwowano zarówno plamy na
leżące do starego, jak i nowego cyklu. O ile jednak w pierwszej polowie 
roku było więcej plam 19 cyklu, to w drugiej zaczęły dominować plamy 

.Miesiąc l I l II l III l IV l V l VI l VII l VIII l IX l X l XI lxu 
R 15,3 17,7 16,5 8,6 9,5 9,1 3,1 9,3 4,7 6,1 7,4 15,1 

no l 8 2 7 4 lO 20 11 18 15 lO 6 

n19 11 5 12 7 6 4 2 3 l 3 4 6 
n2o o o l 2 l 4 2 l 2 l 5 5 4 

20 cyklu. Pierwszą plamę 20 cyklu zaobserwowano na pólnocnej pólkuli 
Słońca jeszcze 28 sierpnia 1963 r. (szerokość heliografiezna + 34°). Od tego 
czasu do lutego 1965 r. pojawiło się wiele plam nowego cyklu, wszystkie 
jednak na pólnocnej półkuli. Pierwszą bowiem plamę nowego cyklu na 
poludniowej pólkuli obserwowano dopiero 21 lutego 1965 r. (szerokość 
heliografiezna -25°). 

W styczniu 1965 r. aktywność Słońca nieco wzrosła i średnia mie
sięczna liczba Wolfa osiągnęła wartość 18,5. W następnych jednak mie
siącach nastąpił znów spadek aktywności, a średnie miesięczne liczby 
Wolfa kształtowały się następująco: luty - 14,3, marzec - 11,3, kwie
cień - 6,8. Dni zaś bez plam było w styczniu tylko 2, w lutym 4, 
w marcu 5, a w kwietniu 12 (dane prowizoryczne). Jednak w maju na
stąpił ponowny wzrost aktywności, a nawet 23 maja 1965 r. obserwo
wano w Ondrzejowie duży rozbłysk chromosferyczny. Prof. Waldmeier 
przypuszcza, że od polowy roku aktywność będzie stopniowo wzrastać, 
a średnie miesięczne liczby Wolfa powinny osiągnąć następujące war
tości: maj - 14, czerwiec - 15, lipiec - 16, sierpień - 17, wrzesień -
18, październik - 20. 

St. R. Brzostkiewicz 

KRONIKA PTMA 

Obserwatorium i Planetarium w Gdyni 

Kilka lat liczy już sobie inicjatywa Oddziału Gdyńskiego PTMA, wy
budowania na Kamiennej Górze - miejscu o wspaniałych walorach wido
kowych - obiektu, przeznaczonego dla celów popularyzacji astronomii. 
Pomysl wybudowania planetarium i amatorskiego obserwatorium astro
nomicznego zaczął przybierać realne kształty z chwilą objęcia funkcji 
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prezesa Oddziału PTMA w Gdyni przez inż. arch. Eugeniusza M a c i e
j e w s ki e g o. Korzystając z jego fachowych umiejętności Zarząd Od
działu potrafił zainteresować koncepcją budowy planetarium i obserwa
torium szereg miejscowych instytucji i urzędów, uzyskując wszędzie 
poparcie i obietnice pomocy. 

U podstaw tak przychylnego przyjęcia leży możliwość wykorzystania 
przyszłego obiektu nie tylko dla celów popularyzacji astronomii i nauk 
pokrewnych wśród miejscowego społeczei1stwa i szerokich rzesz tury
stów, lecz ponadto będzie służył jako pomoc dla szkolnictwa średniego, 
a przede wszystkim dla lokalnych szkół morskich w nauce nawigacji. 

Szczególnie cenne jest zrozumienie i poparcie z ,iakim spotkała się 
inicjatywa PTMA w Prezydium MRN w Gdyni, a specjalnie osobiste 
zainteresowanie Przewodniczącego Prezydium inż. Mieczysława W ó j
e i k a, który w czasie spotkania z Prezesem ZG PTMA dr Józefem S a
l a b u n e m w dniu 21 czerwca br. przedstawił szereg konkretnych kon
cepcji dotyczących opracowania projektu, wykonawstwa i finansowania 
budowy. 

Na spotkaniu ustalono, że PTMA opracuje w terminie do 20 sierpnia 
br. założenia projektowe, które posłużą Prezydium jako materiał do dal
szych poczynań. 

Za tak przychylny stosunek należy tu szczególnie podziękować Prze
wodniczącemu Prezydium MRN w Gdyni inż. Mieczysławowi W ó j c i
k o w i, życząc równocześnie powodzenia w realizacji tak pożytecznej 
i potrzebnej Trójmiastu placówki. 

Andrzej Słowik 

Kurs obserwacyjny w Opolu 
W dniach 8 i 9 czerwca br. został przeprowadzony w Opolu krótki 

kurs obserwacyjny, którego celem było zapoznanie uczestników z pod
stawowym programem i metodami prowadzenia amatorskich obserwacji 
astronomicznych. 

Prowadzący zajęcia: sekr. ZG PTMA Maciej M a z u r i kier. progra
mowy Andrzej S ł o w i k omówili szczegółowo elementy obserwacji 
astronomicznych oraz osobno zasady prowadzenia obserwacji Słońca, me
teorów i gwiazd zmiennych. Dobre przygotowanie organizacyjnej strony 
kursu zawdzięczać należy Prezesowi Oddziału PTMA w Opolu mgr inż. 
Edwardowi P o s p i s z y l o w i. 

Kurs zorganizowany wspólnie przez Zarząd Główny PTMA i Zarząd 
Oddziału w Opolu był pierwszym z serii tego rodzaji.l imprez jakie Za
rząd Główny zamierza przeprowadzić i w innych Oddziałach Towarzy
stwa dla spopularyzowania amatorskich obserwacji. 

Andrzej Słowik 

KRONIKA HISTORYCZNA 

J. F. Encke (23. 9.1791-26. 8.1865) 

J a n F r a n c i s z e k E n ck e - uczeń Karola Gaussa, jeden z naj
wybitniejszych astronomów pierwszej połowy ubiegłego stulecia, zało
życiel i przez 35 lat redaktor berlińskiego rocznika astronomicznego 
"Berliner Jahrbuch", dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Ber
linie w ciągu 38 lat - utrwalił swe nazwisko w literaturze astronomicz
nej głównie dzięki pracom nad ruchem komety odkrytej w r. 1818 przez 
P o n s a w Marsylii. Encke udowodnil, że komety zauważone w latach 
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1786, 1795, 1805 i 1818 są powrotami w pobliże Słońca tej samej komety. 
Jest to kometa o najkrótszym okresie obiegu dokoła Słońca, który -
według obliczeń Enckego - wynosi 3,29 lat. Encke stwierdził ponadto, 
że jej okres obiegu skraca się systematycznie o około 21/z godziny za każ
dym jej powrotem. Kometę tę nazwano później "kometą Enckiego". 

Z licznych prac naukowych Enckego należy wymienić "metodę Encke
go" obliczania perturbacji, stosowaną do dziś przy obliczaniu rachów 
komet, oraz wyznaczenie paralaksy Słońca (r. 1822) z obserwacji przejść 
planety Wenus przez tarczę słoneczną. 

Jerzy Ulanowicz - Ostrowiec 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 
Wrzesień 1965 r. 

W tym miesiącu, zwłaszcza w pierwszych dniach, mamy dość dobre 
warunki widoczności Merkurego. Odnajdziemy go rankiem, nisko nad 
wschodnim horyzontem, jako gwiazdę około -1 wielkości. Natomiast 
wczesnym wieczorem, dość nisko nad południowo-zachodnim horyzontem, 
pięknym blaskiem błyszczy Wenus, której warunki widoczności po
lepszają się z dnia na dzień. W tej samej okolicy nieba co Wenus można 
też próbować odnaleźć jeszcze Marsa, który jednak w porównaniu z ja
sną Gwiazdą Wieczorną jest tylko słabiutką czerwoną gwiazdką. Obie 
planety zachodzą prawie w tym samym czasie. 

Jowisz i Saturn widoczne są niemal przez całą noc. Jowisza łatwo 
odnajdziemy na granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona jako 
jasną gwiazdę około -1.8 wielkości, natomiast przeszlo o dwie wielkości 
słabszy Saturn świeci żółtawym blaskiem na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika i Ryb. 

Uran wschodzi nad ranem i pod koniec miesiąca można już spróbować 
odnaleźć go przez lunetę w gwiazdozbiorze Lwa. Neptun i Pluton prze
bywają na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne. 

Późnym wieczorem warto też przez większe lunety obserwować dwie 
planetoidy około 10 wielkości gwiazdowej: Pallas na granicy gwiazdo
zbiorów Delfina i Orła oraz nieco jaśniejszą Iris, ale znacznie niżej nad 
horyzontem, na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca. Obie 
planetoidy zmieniają w tym miesiącu kierunek swego pozornego ruchu 
wśród gwiazd, a więc zakreślą na niebie fragmenty charakterystycznych 
pętli. 

ld2h Bliskie, ale niewidoczne zlączenie Neptuna z Księżycem. 
2d2h Merkury w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt 

tego odchylenia wynosi 18°. 
2/3d Po północy obserwujemy początek przejścia l księżyca i jego. cie

nia na tle tarczy Jowisza. Cień l księżyca pojawi się na tarczy planety 
o lh23m, a sam księżyc zbliża się do brzegu tarczy i zetknie się z nią 
o 2h38ffi. 

3/4d Tej nocy będziemy świadkami ciekawych zjawisk w układzie 
księżyców Jowisza. Zaraz po wschodzie Jowisza dostrzegamy brak jego. 
dwóch księżyców: to księżyce l i 3 ukryte są w cieniu planety. Najpierw 
ukazuje się księżyc 3. Pojawia się nagle o Oh30m dość blisko lewego 
brzegu tarczy planety, patrząc przez lunetę odwracającą. Tymczasem 
księżyc l przeszedł już przez strefę cienia i przesuwa się dalej poza tar
czą Jowisza. Koniec zakrycia obserwujemy o 2hOm, kiedy to księżyc l 



268 URANIA 

ukazuje się spoza prawego brzegu tarczy. W tym samym czasie księżyc 3 
zbliża się do lewego brzegu tarczy i kryje się poza nią o 3h3m; ukaże się 
ponownie już po wschodzie Słońca w Polsce. 

6dl7h Saturn w przeciwstawieniu ze Słońcem. O 19h Saturn znajdzie 
się najbliżej Ziemi, w odległości 1297 milionów km. 

7/8dlh55m Obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca Jowisza. Księ
życ ten zniknie nagle w cieniu planety w odległości równej średnicy 
tarczy od jej lewego brzegu (w lunecie odwracającej). 

8d4h Złączenie Urana ze Słońcem. W tym samym czasie Merkury 
znajdzie się w bliskim złączeniu z Regulusem, gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Lwa. Przed wschodem Słońca odnajdziemy pla
netę i gwiazdę (Merkury jaśniejszy) blisko siebie nisko nad wschodnim 
horyzontem. 

9/ lOd Zaraz po wschodzie Jowisza możemy spróbować zaobserwować 
jednocześnie początek przejścia 2 księżyca i koniec przejścia jego cienia 
na tle tarczy Jowisza (o 22h45m). Księżyc 2 będzie teraz niewidoczny na 
tle tarczy planety aż do lh26m, kiedy to ukończy swoje przejście . Tej 
samej nocy obserwujemy też początek przejścia cienia l księżyca na tle 
tarczy planety (o 3hl6m), a także początek przejścia samego księżyca l 
(o 4h34m). 

10dl3h Niewidoczne złączenie Księżyca z Saturnem. 
10/ lld Tej nocy obserwujemy zaćmienie dwóch księżyców Jowisza. 

O Oh24m księżyc l znika nagle w cieniu planety blisko lewego brzegu 
jej tarczy, a o lh50m podobny "los" spotyka księżyc 3, ale w dość znacz
nej odległości od brzegu tarczy Jowisza. O 3h56m księżyc l ukazuje się 
spoza tarczy planety, a o 4h30m obserwujemy w pobliżu lewego brzegu 
tarczy koniec zaćmienia księżyca l. 

16/ 17d Od 22h44m do lh2tm po tarczy Jowisza wędruje cień jego 2 księ
życa. Fotem od lh25m do 4h5m sam księżyc 2 przechodzi na tle tarczy 
planety. 

17d10h Złączenie Merkurego z Uranem, a o 22h złączenie Marsa 
z Neptunem. 

17/18d2h1Sm Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. 
18d2lh Złączenie Jowisza z Księżycem. 
18/19d Księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Cień 

l księżyca pojawia się na tarczy planety o 23h39m, a sam księżyc l roz
poczyna przejścia o Oh57m. Cień kończy swą wędrówkę o lh49m, a księ
życ l o 3h8m. 

19/20d24h20m Nastąpi koniec zakrycia l księżyca Jowisza (od wschodu 
Jowisza księżyc ten był niewidoczny). 

21/22d Po wschodzie Jowisza na jego tarczy widać plamkę cienia jego 
3 księżyca (cień widoczny będzie do 22h27m). Sam księżyc 3 wędruje na 
tle tarczy od lhlOm do 3h54m. 

22d3h50m Heliocentryczna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; 
jest to początek 1499 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. 

23d7h6m Słońce wstępuje w znak Wagi (jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 180°). Mamy początek jesieni astronomicznej na półkuli 
północnej. O 12h Jowisz w kwadraturze ze Słońcem, o 24h niewidoczne 
złączenie Księżyca z Uranem. 

23/24d Po północy obserwujemy wędrówkę cienia 2 księżyca Jowisza 
po tarczy planety. Cień księżyca pojawi się o lh20m, a opuści tarczę 
o 3h5am. Sam księżyc 2 rozpocznie swoje przejście na tle tarczy o 4h2m. 

24d22h Merkury w niewidocznym złączeniu z Księżycem. 
25/26d Tej nocy znów warto obserwować Jowisza ze względu na cie-
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kawe zjawiska w układzie jego księżyców. Po wschodzie Jowisza dostrze
gamy brak jednego z jego księżyców. To księżyc 2 ukryty byl początkowo 
w strefie cienia planety, a następnie za jej tarczą. W tym czasie do 
brzegu tarczy zbliża się księżyc l i najpierw pojawia się na tarczy cień 
tego księżyca (o lh32m). Zanim jednak sam księżyc l dotrze do brzegu 
tarczy, księżyc 2 właśnie ukończy swoje przejście za tarczą planety 
i ukaże się spoza jej prawego brzegu (w lunecie odwracającej) o lh38m. 
Księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy Jowisza o 2h50m, natomiast 
jego cień opuszcza tarczę planety o 3h42n1. Sam księżyc l kończy przej
ście niemal o wschodzie Słońca. 

26/27d Obserwujemy początek zaćmienia (o 22h40m) i koniec zakrycia 
(o 2hl4m) l księżyca Jowisza. 

27dl5h Górne zlączenie Merkurego ze Słońcem . 
28d8h Księżyc w złączeniu z Wenus, a o 12h z Neptunem. 
28/29d Od 23h47m do 2h37m po tarczy Jowisza wędruje cień jego 3 księ

życa. Sam księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy planety i rozpocznie 
swoje przejście tuż przed wschodem Słońca. 

29d2h Zlączenie Marsa z Księżycem. 
30d7h Zlączenie Wenus z Neptunem. 
Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej

skim. 

D a t a 
l 9 6 5 

VIII 28 
IX 7 

17 
27 

X 7 

Data 

l 
p 

l 1965 

o 
IX l +21.20 

3 +21.69 
5 +22.16 
7 +22.61 
9 +23.04 

11 +23.44 
13 +23.82 
15 +24.16 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca l od Ziemi 

j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. 
0.725 108.5 1.245 186.3 1.497 
0.726 108.7 1.179 176.3 1.485 
0.727 108.8 1.110 166.0 1.472 
0.728 108.9 1.039 155.4 1.459 
0.728 108.9 0.967 144.6 1.448 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.) 

Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 

o o o 
+7.20 272.85 IX 17 +24.50 

7.22 246.44 19 +24.80 
+7.24 220.02 21 25.08 
+7.25 193.61 23 t25.32 
+7.25 167.20 25 25.1i5 
+7.24 140.79 27 25.74 
+7.22 114.38 29 +25.92 

7.19 87.98 X l 26.06 

mlnkm j. a . mln km 
224.0 1.714 256.4 
222.1 1.766 2641 
220.2 1.814 271.4 
218.3 1.860 278.3 
216.6 1.903 284.7 

l Bo l Lo 

o l o 
+7.16 61.57 
+7.12 35.17 
+7.06 8.77 
+7.00 342.38 
+6.94 315.98 

6.86 289.59 
+6.77 263.20 
+6.68 236.81 

P - kąt odchylenda osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierzchotka 
tarczy (+ na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość 1 dlugość środka tarczy. 



Wrzesień 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
l h czasu 

l Warszawa l h czasu 

l 
Warszawa 

1965 środk.-europ. środk.-europ. 

a l ~ l wsch. l zach. a l o l wsch. l zach. 

MERKURY WENUS 
hm o hm hm hm o hm hm 

VIII 29 9 22 +14.1 3 13 17 43 12 42 - 4.1 811 19 25 
IX 8 lO 06 +12.9 3 26 17 40 13 25 - 9.2 8 41 19 03 

18 1113 . + 7.0 4 25 17 35 14 09 -13.9 9 10 18 41 
28 12 20 - 0.7 5 33 17 23 14 55 -18.2 9 43 18 22 

Widoczny rankiem nisko nad Widoczna nad zachodnim horyzon-
wschodnim horyzontem jako gwia- tern jako Gwiazda Wieczorna 
zda około -1 wielkości. (-3.5 wielk. gwiazd.). 

MARS JOWISZ 
VIII 29 14 12 -13.9 lO 32 20 03 5 48 l +22 9 l 22 40 15 06 

IX 8 14 37 -16.1 lO 32 19 35 5 54 +22.9 22 07 14 33 
18 15 04 -18.2 lO 31 19 10 5 59 

l 
+23.0 21 31 13 59 

28 15 32 -20.0 lO 32 18 47 6 02 +23.0 20 56 13 23 

Widoczny o zmroku w gwiazdo- Widoczny prawie całą noc na gra-
zbiorze Wagi jako czerwona gwia- nicy gwiazdozbiorów Byka, B li-
zda +1.3 wielkości. źnląt i Oriona (około -1.8 wielic 

gwiazd.) . 

SATURN URAN 

VIII 29 1 23 06 

l 
- 8.1 l 18 53 

l 

5 31 11 04 
l+ 6.7 , 

5 36 

l 
18 41 

IX 18 23 00 - 8.7 17 31 4 03 1109 + 6.3 4 25 17 27 
X 8 22 55 - 9.2 1610 2 37 1114 + 5.8 3 13 16 11 

Widoczny prawie całą noc na gra- Widoczny nad ranem w gwiazdo-
nicy gwiazdozbiorów Wodnika zbiorze Lwa (5.8 wielk. gwiazd.). 
i Ryb (+0.8 wielk. gwiazd.). 

a l o Iw połud. a l o Iw połud. 
NEPTUN PLUTON 

h m o hm h m s 

+18 ~3~21 
h m 

VIII 28 15 02.0 -15 23 1 16 11 11 29 05 12 40 
IX 17 15 03.6 -15 30 14 54 11 31 46 +1817.2 1124 
X 7 15 05.9 -15 41 13 38 11 34 26 +18 04.3 lO 08 

Nlewidoczny. Niewidoczny. 

PLANETOIDA 2 PALLAS PLANETOIDA 7 IRIS 
VIII 28 20 13.2 +1117 21 21 20 22.2 -1106 2130 

IX 7 20 08.7 + 916 20 39 20 16.7 -1131 20 47 
17 20 06.2 + 714 19 56 20 14.5 - 1153 20 04 
27 20 05.6 + 515 19 13 20 15.7 -12 07 19 27 

X 7 20 07.1 + 324 18 38 20 20.2 -1211 18 51 
Około 10 wielk. gwiazd. Widoczna Około 9.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
w pierwszej połowie nocy na gra- w piewszej polowie nocy na gra-
nicy gwiazdozbiorów Delfina i Orla. nicy gwiazdozbiorów Wodnika, Ko-

ziorożca, Strzelca i Orła. 

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



Wrzesień 1965 r. SLOŃCE 

-1h czasu 
Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

Data środk. -europ. 

r.'czasu l " l t wsch. j zach. wsch. j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch. j zach. wsch .j zach. 

m h m l o hm hm hm hm hm / hm hm 
V11129 -1.1 lO 291+ 9.5 5 05 19 00 4 57 18 48 5 00 18 45 4 46 

IX 8 + 2.1 1105 + 5.9 5 23 18 35 5 14 18 24 5 15 18 23 5 04 
18 + 5.6 11 41 1+ 2.1 5 40 18 12 5 31 18 Ol 5 31 18 Ol 5 23 
28 + 9.1 1217-1.8 5 58 17 47 5 47 17 37 5 47 17 57 5 41 

X 8 +12.3 12 53- 5.7 6 16 17 23 6 04 17 14 6 03 17 15 5 59 

KSIĘZYC 

l h czasu 1h czasu 
Data środk.- europ. Warszawa 

\Data środk.-europ. 
warszawa 

Data 

" l t wsch. zach. " l t wsch.j zach. 
~ 

hm o h m l h m hm o hm hm 
II l 15 Ol -15.2 11 55 20 52 II 11 23 25 - 9.2 18 40 5 04 IX 21 

2 15 52 -19.4 13 09 , 2118 12 o 10 - 4.0 18 53 6 15 22 
3 16 44 -22.6 14 19 21 50 13 o 55 + 1.4 19 07 7 27 23 
4 17 36 -24.7 15 21 22 31 14 140 + b.8 19 22 8 43 24 
5 18 29 -25.6 16 14 23 23 15 2 281 +12.1 19 40 9 59 25 
6 19 22 -25.3 16 55 - 16 3 18 +16.8 20 02 1118 26 
7 2013 -23.9 17 25 o 23 17 4 12 +20.9 20 33 12 38 27 
8 2104 -21.5 17 51 l 30 18 510 +23.9 2116 13 54 28 
9 21 52 -18.1 1810 2 40 19 6 10 +25.5 22 17 15 02 29 

10 22 39 -13.9 18 261 3 51 20 7 13 +25.6 23 32 15 56 30 

hm hm hm hm 
18 45 4 50 18 31 4 42 
18 20 5 05 18 10 4 58 
17 55 5 20 17 48 5 15 
17 30 5 35 17 26 5 31 
17 05 5 50 17 04 5 48 

1h czasu 
środk.-europ. 

warszawa 

" l t wsch. j zach. 

hm o hm hm 
8 16 +23.9 - 16 35 
9 18 +20.7 o 57 17 05 

10 17 +16.0 2 26 17 27 
1113 +10.5 3 56 17 4~ 
12 07 + 4.3 5 22 18 Ol 
12 59 - 1.9 6 47 18 17 
13 50 -8.0 8 10 18 34 
14 41 -13.5 9 32 18 53 
15 33 -18.1 10 50 19 161 16 25 -21.8 12 05 19 46 

hm h m l h m hm hm 
18 03 4 42 18 23 4 31 18 23 
18 08 4 57 18 02 4 48 18 00 
17 45 512 11740 5 05 17 37 
17 21 527 1718 5 23 17 12 
17 18 5 42 16 56 5 40 16 48 

Fazy Księżyca 

Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

u h 
VIII 26 20 

IX 2 20 
IX 11 l 
IX 18 13 
IX 25 4 
X 2 14 

I
Srcdnica 
tarczy 

d h 

Najw. IX 7 51 29:4 
Najm. IX 22 24 32.9 
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Zdjęcie Wielkiej Mglawicy w Andromedzie M 31, które posłużyło do wykonania 
odbitki "rektyfikowanej". (patrz str. 2 okładki) 

Czwa rta strona okładki : Kamery telewizyjne aparatów kosrnicznycll typu 
Ranger. 
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ROK XX:XVI PAŹDZIERNIK 1965 
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Zdjęcie korony słonecznej wY\kon.ane w czasie całkowitego zaćmienia Słońca 
30 czerwca 1954 r. przez J. Buvdę i L. Ma,rszalka ozlonków ekspedycji Oddziału 
K>rakowSJkiego PTMA w Sejnach kolo Suwalik (do artykułu W, Zonna pt . .,Wiatr 
słoneczny"). 

Pierwsza strona okładki: Pierwsze, historyczne zdjęcie powierzchni planety 
Mars, dokonane z odległości 16.800 km od śrocllka planety, przez jed.hą z kamer 
fotograficznych aparatu kosmicznego Martner-4 w dniu 14 lipca 1965 r. (patrz Kro
nika) . 
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SPIS TRESCI 

Andrzej Marks - Materia meteory
towa w naszym Układzie Słonecznym
Wystawa w Planetarium Śląskim. 

Włodzimierz Zonn - Nauka o 'Prze
strzeni (VII). 

KRONIKA: Mariner-4. - Nowe ciala 
niebieskie. - Niezwyka kometa. - No
wa zmienna. - ~1280. - Mikrorelief 
powierzchni Księżyca. 

OBSERWACJE: Obserwacje wielkie
go bolidu nad Polską w dniu 14 stycznia 
1965 r. - Obserwacje kraterów Arza
chel i Alfons. 

PORADNIK OBSERWATORA: Jesz
cze o pryzmacie Bauerfeinda. 

KALENDARZYK HISTORYCZNY: 
Franciszek Arago. - Rocznice koper
nikańskie według kalendarza gregoriań
skiego. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZ
NY. 

BIURO ZARZĄDU GLOWNEGO 
PTMA czynne codziennie z wyjątkiem 
niedziel i świąt w godz. od 8.30 do 15.30, 
w soboty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klu
bie PTMA KOSMOS w paniedzialki 
i piątki do godz. 20.00. 

.,OBROTOWA MAPA NIEBA" 
nowe przerobione wydanie zatwierdzo
ne przez Ministerstwo Oświaty jako po
moc szkolna, jest do nabycia w Zarzą
dzie Głównym PTMA w cenie 20 zl + 
oplata pocztowa. 

Przelot amerykańskiego 
statku kosmicznego Mari
ner-4 dn. 14 lipca br. w są
siedztwie Marsa i następu
jące w dniach. kolejnych. -
16, 17 i 18 lipca odstrzały 
radzieckich. aparatów: "pię
cioraczki" z serii Kosmos, 
aparat Proton-l o masie 
12,2 ton oraz automatyczna 
stacja kosmiczna Sonda-3 -
oto największe wydarzenia 
ostatnich miesięcy w dzie
dzinie badań Przestrzeni, 
znane już Czytelnikom 
z komunikatów prasowych. 
Szczegółowe omówienie za
powiadamy do uzyskania 
źródłowych. materiałów -
na razie reprodukujemy 
pierwsze, sensacyjne zdję
cie fragmentu powierzchni 
planety Mars. 

O zainteresowaniu astro
nomią szerokich. mas nasze
go kraju świadczy liczba 
listów, jakie wpłynęły do 
redakcji w związku z prze
lotem bolidu nad Polską 
w dniu 14 stycznia 1965 r., 
o czym informujemy w 
dziale "Obserwacje". 

Publikując piękne zdję
cia dra A. WOSZC2YKA 
z Obserwatorium Astrono
micznego w Toruniu, zwra
camy się do Czytelników 
o nadsyłanie amatorskich 
zdjęć o tematyce astrono
micznej. 

Artykuł wstępny mgra 
A. MARKSA stanowi re
portaż z Wystawy meteory
towej w Planetarium Slą
skim, licznie zwiedzanej 
przez milośników astrono
mii. W siódmym odcinku 
serii "Nauka o przestrzeni" 
prof. dr W. ZONN omawia 
nowe metody badań pro
mieniowania słonecznego 
przy użyciu aparatów ko
smicznych.. 
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ANDRZEJ MARKS- Warsza w a 

MATERIA METEORYTO W A W NASZYM UKŁADZIE 
SŁONECZNYM - WYSTAWA W PLANETARIUM 

ŚLĄSKIM 

W dniu 27 lutego bieżącego roku otwarta została w Planeta-
rium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Ko

pernika w Chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku kolejna 
wystawa astronomiczna. Tym razem poświęcona materii meteo
rytowej (tytuł wystawy brzmi "Materia meteorytowa w naszym 
Układzie Słonecznym"). Wystawa umieszczona została w foyer 
otaczającym kopulę Planetarium, które wyśmienicie nadaje się 
do tego rodzaju imprez, gdyż ze względu na kształt w sposób 
naturalny narzuca kierunek zwiedzania, umożliwiając konse
kwentne i przejrzyste usystematyzowanie wystawionych mate
riałów. Jednocześnie, pomimo dość dużej powierzchni użytko
wej, wystawa robi przyjemne kameralne wrażenie ze względu 
na pierścieniowy kształt foyer, ograniczający wielkość widocznej 
w danym momencie części wystawy. Również brak okien w foyer 
i stosowanie różnych rodzajów sztucZJnego oświetlenia wytwa
rzają korzystny nastrój. 

Wystawa podzielona została na cztery podstawowe części. 
Pierwsza część stanowi jakby wstęp. W zwięzłym zarysie daje 
ona przegląd poglądów na istotę materii i budowę Układu Pla
netarnego poczynając od poglądów starożytnych. Dane te przed
stawione zostały na kHku planszach. Następnie znajdują się trzy 
podstawowe części wystawy obejmujące tematy: komety, me
teory i meteoryty. W dziale Komety znajdują się 24 plansze za
wierające rysunki, fotografie i wykresy wraz ze zwięzłymi opi
sami. Pierwsze dwie plansze ukazują Układ Planetarny i porów
nują Słońce z gwiazdami. Pod planszą ukazującą Układ Plane
tarm.y znajduje się jego model i model planety Saturn wraz 
z pierścieniem. Następne 5 plansz ukazują dawne poglądy na 
naturę komet, w których dominowala obawa przed nimi. Kolej
ne dwie plansze obrazują podjęcie pierwszych naukowych badań, 
następna- podjęcie pierwszy~h badań fizycznych komet, a na
stępne trzy - charakterystykę wavkoczy kometarnych. Dalsze 
trzy plansze obrazują orbity komet, a następne trzy- widma 
cial niebieskich. Pod ostatnimi trzema planszami znajdują się 
spektroskopy ukazujące widma emisyjne i absorbcyjne. Jako 
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źródła promieniowania służą rurki jarzeniowe. Stanowi to bar
dzo poglądowe i efektowne uzupełnienie wyjaśnień w planszach. 
Ostatnie 5 plansz w tym dziale kolejno obrazuje: przyczy
ny świecenia komet i ich budowę, możliwość zderzenia ko
mety z Ziemią, dane o zaginionych kometach, ich powstawanie, 
poszukiwania komet. Przy tej ostatniej planszy znajduje się ory
ginalny eksponat- medal otrzymany od Towarzystwa Astro
nomicznego Pacyfiku przez polskiego astronoma dr A. Wilka, 
odkrywcę czterech komet. W spaniałe uzupełnienie plansz stano
wią dużych rozmiarów podświetlone diapozytywy, ukazują
ce oryginalne fotografie astronomiczne. W dziale dotyczą
cym komet znajduje się ich 18. Przedstawiają one fotografie 
i rysunki najokazalszych komet, a niewątpliwie są to jedne 
z najbardziej efektownych obiektów na niebie. Pod każdym 
diapozytywem znajduje się krótki opis wyjaśniający, ale na 
samych diapozytywach nie ma żadnych napisów czy wykresów 
i ukazują one czysty obraz ciał niebieskich, urzekający niekiedy 
swym pięknem i uwypuklony jeszcze bardziej starannym 
i umiejętnym wykonaniem diapozytywów. Diapozytywy umiesz
czone są przy tym na przeciwnej stronie foyer niż plansze, 
toteż wzajemnie nie "przeszkadzają" one sobie. Wydaje się, że 
jest to zręczny chwyt scenograficzny dlatego, że najpierw moż
na obejrzeć plansze ucząc się z nich danych zagadnień, a póź
niej można spokojnie nacieszyć oko pięknymi fotografiami 
astronomicznymi pogłębiając poprzednio zdobytą wiedzę. 

W dziale Meteory znajduje się 12 plansz, z których w zasa
dzie każda porusza nowy problem, wypada więc wymienić ty
tuły ich wszystkich: gwiazdy spadające- meteory (wydaje się, 
że można by zrezygnować z pierwszego anachronicznego termi
nu), bolidy, wymiary meteorów, roje meteorów i ich orbity 
(i osobna plansza podająca w formie tabeli dane o niektórych 
rojach), przyczyny świecenia meteorów, metody obserwacji, 
wykorzystanie meteorów do radiołączności, obłoki srebrzyste 
i smugi meteorowe, przekrój pionowy atmosfery, światło zodia
kalne i wreszcie korona słoneczna. Dział ten uzupełniony jest 
4 diapozytywami ukazującymi przeloty meteorów. Zestawiając 
ze sobą te dwa działy nasuwa się uwaga, że może zbyt wiele 
miejsca poświęcono kometom, a może trochę za mało meteo
rom. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że istnieje jeszcze 
trzeci podstawowy dział poświęcony meteorytom, dysproporcja 
ta (może tylko pozorna) nie rzuca się w oczy. 

Ostatni dział wystawy, poświęcony meteorytom, jest niewąt
pliwie najbardziej interesujący dla widza z uwagą i zrozumie-
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niem oglądającego wystawę, ponieważ zgromadzono w nim aż 
160 okazów meteorytów wypożyczonych z różnych zakładów 
naukowych, ze zbiorów prywatnych, a częściowo stanowiących 
własność Planetarium. Niektóre z tych okazów można przy 
tym dotykać. Ostatecznie w naszych warunkach nie każdy 
i nie zawsze ma możność ujrzeć aż taką liczbę meteorytów, 
a nawet wziąć niektóre z nich do ręki. Może to stanowić pewne 
przeżycie emocjonalne nie tylko dla miłośnika astronomii, ale 
nawet i dla fachowca, a powinno stanowić także dla zwykłego 
widza. Co prawda, obecnie fachowcy nie często przyznają się 
do emocjonalnego nastawienia do swej pracy, ale chyba jest 
to częściowo wywołane modną obecnie manierą. Ciekawy eks
ponat stanowią także ziarna pyłu meteorowego, które można 
oglądać pod mikroskopem. 

W dziale Meteoryty dwie pierwsze plansze ukazują syste
matykę meteorytów i ich mikrostrukturę. Następne dwie plan
sze obrazują meteoryty kamienne i - jako przykład - znany 
meteoryt Pułtuski, później przedstawiono 5 plansz dotyczących 
meteorytów żelaznych z przykładami polskimi (meteoryty Mo
rasko i m eteoryt Łowicki) i znanym meteorytem Sichote Aliń
skim, a także planszę, zawierającą fotografię największych me
teorytów świata. Pod planszami znajdują się okazy meteory
tów polskich i niektórych zagranicznych (na przykład duże 
fragmenty meteorytu Sichote Alińskiego). 

Od plansz tych przechodzimy do planszy obrazującej Księ
życ, jego odwrotną stronę i obrazy uzyskane dzięki amery
kańskiemu aparatowi kosmicznemu Ranger VII, a następnie 
do 4 plansz przedstawiających kratery meteorytowe na Ziemi. 
Te pięć plansz łączy ze sobą jeden temat- przedstawiają one 
skutki spadku wielkich meteorytów na ciała niebieskie. Bardzo 
interesującą i mało znaną tematykę poruszają ostatnie 4 plan
sze zatytułowane: wyroby z meteorytów, kult meteorytów, me
teoryty w hieroglifach i piktografia meteorytów. 

Między planszą dotyczącą Księżyca i planszami dotyczącymi 
kraterów meteorytowych znajduje się mapa Folski z zazna
czonymi na niej 17 miejscami spadku meteorytów, przy czym 
przy pomocy kolorowych lampek podano szereg danych o tych 
meteorytach. Aczkolwiek sporządzenie takiej mapy nie jest 
oczywiście czymś specjalnie trudnym i niezwykłym, to jednak 
za jej umieszczenie na wystawie należy się autorom scenariu
sza wystawy osobne oznanie dlatego, że stanowi ona dającą 
się ogarnąć jednym rzutem oka w pewnym sensie kwintensen-
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cję wiedzy o polskich meteorytach, szczególnie pożyteczną dla 
nie meteorytyka, który może nie mieć czasu na szukanie i stu
diowanie źródłowych materiałów o polskich meteorytach, ale 
może być ciekaw ogólnej wiedzy o nich. Wydaje się, że warto 
byłoby mapę tą zreprodukować w Uranii, nieco rozszerzając 
jej treść. 

Podobnie jak poprzednie działy, tak i dział poświęcony me
teorytom, ilustrowany jest diapozytywami. Ogółem przedsta
wiono ich 23. Osiem z nich obrazuje spadki różnych meteory
tów, jeden - krater kosmiczny w Arizonie, jeden - fragment 
powierzchni Księżyca, jeden - pierścienie Saturna, jeden -
światło zodiakalne, jeden - koronę słoneczną, osiem - mgła
wice różmego rodzaju i dwa - galaktyki. W zestawieniu tych 
diapozytywów popełniono oczywiście pewną niekonsekwencję, 
ponieważ tematy światło zodialne, korona słoneczna, czy mgła
wice, aczkolwiek wiążą się z zasadniczym problemem - materią 
meteorową, to jednak wymagałyby raczej utworzenia osobnego 
działu stanowiącego zakończenie wystawy, przy czym warto 
by chyba rozszerzyć je o kilka plansz. Chociaż przedstawienie 
fotografii mgławic i galaktyk nie wiąże się ściśle z tytułem 
wystawy, to obecność ich jest uzasadniona potrzebą zwrócenia 
uwagi na to, że poza naszym układem słonecznym istnieje ta 
sama materia we Wszechświecie, ale w różnych formach. 

Cała wystawa została zaprojektowana i wykonana z dużym 
nakładem pracy, bardzo starannie i pomysłowo. Stanowi ona 
niewątpliwie bardzo udaną imprezę oświatową nie tylko od 
strony światopoglądowo-dydaktycznej, ale też od strony czysto 
widokowej. Autorem wystawy jest Dyrektor Planetarium 
Prof. dr Józef Sałabun, a większość eksponatów wykonali pra
cownicy Planetarium we własnym zakresie, co świadczy 
o uzdolnieniach ich nie tylko w dziedzinie fachowej i dydak
tycznej, ale także i artystycznej. Wśród reprezentowanych na 
wystawie diapozytywów zwraca na siebie uwagę kilka wyko
nanych na szkle organicznym, fluoryzującym zielonkawo po 
podświetleniu, co stwarza ciekawy efekt wizualny (chociaż do
dać należy, że ciała niebieskie na ogół raczej nie świecą zielo
nym światłem). Dwa z tych przezroczy znajdują się w hallu 
Planetarium, a nad nimi motto wystawy: "Jedność materii we 
Wszechświecie", stanowiąc wizytówkę wystawy. Wydrukowany 
także został na kredowym papierze mały ilustrowany folder 
wystawy, co prawda - jak się chyba wydaje - w zbyt ma
łym nakładzie 5250 egzemplarzy. Wiadomość o wystawie jest 
także systematycznie zamieszczana w prasie śląskiej. 
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Wystawa odwiedzana jest prawdziwie tłumnie, gdyż w za
sadzie każdy gość przybywający do Planetarium ogląda wy
stawę, ponieważ właściwie nie może jej ominąć, a już pierw
szy rzut oka zachęca do jej obejrzenia. Wśród zwiedzających 
przewijają się prawdziwe tłumy młodzieży, a szczególnie dzieci 
określane mianem "wyżu demograficznego". Aczkolwiek bar
dzo poważnie można wątpić czy tym młodziutkim głowom 
seanse w Planetarium i wystawa wyjaśniają problemy astro
nomiczne, ale nie ulega wątpliwości, że sam fakt zetknię
cia się z astronomią, przyrządami astronomicznymi, astrono
mami, atmosferą zakładu naukowego -- na pewno jest poży
teczny. 

Miałem możność przekonać się, że oprowadzający po wysta
wie wycieczki pracownicy Planetarium z niezmordowanym od
daniem i wysiłkiem udzielają wyjaśnień, co w przypadku wi
dzów młodocianych bynajmniej nie jest łatwe. Pomimo tego 
bowiem, że młodzież na ogół zachowuje się zdyscyplinowanie, 
to jednak zadaje nieraz bardzo trudne i zaskakujące pytania, 
zmuszające do dużego wysiłku w celu nadania odpowiedziom 
elementarnie łatwej postaci. Również widzowie indywidualni 
zawsze mogą uzyskać informacje, chociaż nie zawsze mogą się 
docisnąć do prz,ewodników. 

Wystawa ma być czynna do 15 grudnia br., toteż istnieje 
jeszcze wiele czasu na jej obejrzenie, a warta jest ona zwie
dzenia szczególnie przez miłośników astronomii. Wystawa czyn
na jest codziennie, za wyjątkiem poniedziałków, w zasadzie 
w godzinach 9-19, ale miłośnicy astronomii nie muszą się 
obawiać rygorystycznego przestrzegania tych terminów, a le
piej obejrzeć wystawę w spokoju. 

Jak się obecnie wydaje, wystawę obejrzy ogółem olwło 
200 000 widzów, toteż można uważać, że spełni ona doniosłą 
funkcję oświatową. Powodzenie dotychczasowych wystaw: 
astronautycznej, kiedy eksponowano wiele modeli rakiet i apa
ratów kosmicznych, bardzo ciekawej wystawy zegarowej, na 
której wystawiono wielką ilość różnorodnych zegarów i przej
rzyście i wyczerpująco zobrazowano zasady służby czasu, jak 
również powodzenie obecnej wystawy, skłoniły Dyrektora Pla
netarium do podjęcia prac nad następną wystawą. Ponieważ 
jednak nie zostałem upoważniony do pisania o projekcie na
stępnej wystawy, napiszę o niej po jej otwarciu. Sądząc z pla
nowanego jej tytułu będzie ona jeszcze ciekawsza od dotych
czasowych. 
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Uzupełnienie 

W związku z powyższym artykułem mgra Andrzeja Marksa miło mi 
jest dodać pewne uzupełnienie, a mianowicie, że przy przygotowaniu 
wystawy wiele cennych uwag merytorycznych udzielali - jako naukowi 
konsultanci - p. p. Prof. Dr Kazimierz Smulikowski, Prof. Dr Eugeniusz 
Rybka i Prof. Dr Józef Witkowski, a współautorami działowych scena
riuszy byli: Dr Jerzy Pokrzywnicki, Mgr Maria Pańków oraz Dr Ludwik 
Zajdler, którym wyrażam na tym miejscu serdeczne podziękowanie. 

Zgromadzone na wystawie meteoryty pochodzą ze zbiorów: Zakładu 
Mineralogii Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeów i Zakładów Uniwer
syteckich, za co szczególnie dziękuję w imieniu Komitetu Wystawy 
p. p. Prof. Gawłowi, Rożkowskiej, Kordylewskiemu, Krachowi i Smuli
kowskiemu. 

Wystawa ta - ósma z rzędu w Planeterium Sląskim - mogła być 
zrealizowana dzięki pomocy i wielkiemu poparciu jej przez protektora 
wystawy - Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Katowicach, Pulkownika Jerzego Ziętka. 

Prof. Dr Józef Salabun 

WŁODZIMIERZ ZONN - War s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (VII) 

Wiatr słoneczny 

Tę dość dziwną, o nieco poetyckim brzmieniu, nazwę wpro-
wadzono niedawno w związku z wynikami badań prowa

dzonymi głównie za pomocą rakiet. Oznacza ona w s z y s t k o 
co opuszcza powierzchnię Słońca i co n i e j e s t promienio
waniem w zwykłym tego słowa znaczeniu. Otóż dawniej to 
wszystko nazywano promieniowaniem korpuskularnym Słońca. 
Odkąd jednak wykryto, że owo promieniowanie nie ma wcale 
tak chaotycznego i nieregularnego przebiegu- nazwę zmie
niono. Jak dowiodły doświadczenia ostatnich lat, wiatr ma 
charakter bardziej regularny i powiedziałbym- "masowy", 
niż owo promieniowanie korpuskularne, któremu przypisywano 
charakter wybitnie sporadyczny. 

Bardziej gruntownie zmieniły się nasze poglądy na pocho
dzenie owego wiatru. I o tym przede wszystkim będzie mowa. 

Jak wiemy, promieniowanie w i d z i a l n e Słońca ma cha
rakter wybitnie stały. Nie zmienia się ono nie tylko z dnia na 
dzeń, ale nawet z tysiąclecia na tysiąclecie. Jesteśmy prze
konani o tym, że w ciągu miliona lat natężenie promieniowa
nia widzialnego Słońca nie zmieniło się więcej niż o kilka za
ledwie procent. To zapewne zdecydowało o niezmienności wa
runków fizycznych i chemicznych na powierzchni Ziemi w cią-



280 URANIA 

gu wielu milionów lat. Kto wie, czy tej właśnie okoliczności 
nie zawdzięczamy w ogóle swego istnienia; to znaczy powsta
nia na Ziemi życia organicznego i jego ewolucji aż do tworu 
tak skomplikowanego, jakim je11t człowiek. 

Musimy przy tym pamiętać, że w promieniowaniu widzial
nym i podczerwonym (którego natężenie jest w równym stop
niu stałe co i promieniowania widzialnego) tkwi przeszło 97°/o 
całej energii produkowanej przez Słońce i rozsyłanej w prze
strzeń. To zaś, o czym zaraz będzie mowa, wiatr słoneczny 
i promieniowanie krótkofalowe, zawierają zaledwie 30fo energii 
słonecznej. Tam więc, gdzie Słońce należy traktować jako 
gwiazdę zmienną, zmienność dotyczy małego ułamka energii 
przez nie wysyłanej. Inna sprawa, że ów mały ułamek sprawia 
wielkie zamieszan·ie w stanie górnych warstw naszej atmosfe
ry -większe, niż cała pozostała część. Jednak na samej po
wierzchni Ziemi nie odczuwamy skutków tych zamieszań. Za
tem klimat Ziemi i nawet nasze samopoczucie niewiele zależy 
od kaprysów w dziedzinie wiatru słonecznego i promieniowa
nia krótkofalowego. Mówię o tym dla uspokojenia tych, któ
rzy czytając niniejszy artykuł poczuli by trwogę na myśl o dal
szych losach Ziemi. Spokojna głowa! Nic poważnego nam z tej 
strony nie grozi w ciągu najbliższych kilku milionów lat. 

Otóż ta zadziwiająca stałość natężenia promieniowania sło
necznego w dziedzinie widzialnej zasugerowała astronomom 
traktowanie całe g o Słońca jako tworu znajdującego się 
w stanie niemalże idealnej równowagi. Tak też traktowaliśmy 
wszystko to, co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tarczy 
słonecznej: chromosferę i koronę słoneczną. Ponieważ w dal
szym ciągu będzie mowa tylko o koronie słonecznej, spróbuj
my dać krótki jej opis. Twór ten widzimy nawet gołym okiem 
podczas całkowitych zaćmień Słońca, jako jasną aureolę, ota
czającą tarczę słoneczną i sięgającą czasami miliony kilome
trów poza nią (patrz ilustracja na okładce). W czasie maksi
mum działalności Słońca korona ma kształt gwiaździsty, jest 
bardzo jasna i ma duże rozmiary. W czasie minimum ma 
kształt zbliżony do elipsy wydłużonej w kierunku równika 
słonecznego. Zmienność kształtów i rozmiarów korony ma więc 
związek z działalnością Słońca, co jest nie bez znaczenia dla 
naszych dalszych wywodów. 

Nikt dotychczas nie czynił korony słonecznej odpowiedzialną 
za produkowanie promieniowania korpuskularnego właśnie dla
tego, że traktowanie jej jako tworu znajdującego się w stanie 
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równowagi wyklucza wszelkie procesy nieodwracalne, a więc 
też i "bezpowrotne" wyrzucanie materii na zewnątrz. 

Powstawanie promieniowania korpuskularnego Słońca przy
pisywano głównie tak zwanym rozbłyskom słonecznym: drob
nym punktom na powierzchni tego ciała, które w dziedzinie 
widzialnej nie wiele różnią się od pozostałej powierzchni. Ich 
jasność jest znaczna tylko w zakresie promieniowania nadfioł
kowego i, jak się niedawno przekonano właśnie z obserwacji 
rakietowych, w dziedzinie promieni Roentgena. Zapewne 
i w zakresie promieniowania o fali jeszcze krótszej, tzn. pro
mieniowania gamma, rozbłyski słoneczne są bardzo intensywne, 
o tym jednak nie mamy jeszcze informacji bezpośrednich. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że przypuszczenia nasze są 
słuszne. 

Prawdopodobnie rozbłyski słoneczne są czymś w rodzaju 
"naturalnych" krótkotrwałych akceleratorów, działających na 
tej samej zasadzie co konstruowane przez fizyków na naszej 
planecie. Są to urządzenia specjalnie budowane, w których 
wykorzystany jest fakt, że pewna kombinacja zmiennych pól 
magnetycznych "rozpędza" naelektryzowaną cząstkę elemen
ta.rną (elektron, proton lub cięższe jądro jakiegoś pierwiastka), 
udzielając jej niebywale dużej energii, zdolnej do wywoła
nia przy zderzeniach nowych interesujących nas reakcji ją
drowych. 

Jeśli te reakcje nie następują, taka rozpędzona cząstka ele
mentarna ma dostatecznie dużą energię, aby się "oderwać", 
właśnie na przykład od Słońca i wędrować w dowolnym kie
runku, zależnym od kierunku prędkości, z jaką opuszcza akce
lerator. Tak właśnie dzieje się zapewne w rozbłyskach słonecz
nych. 

Zgodnie z naszymi dawnymi poglądami, część tych cząstek 
trafia w górne warstwy atmosfery i tam wywołuje świecenie 
jej górnych warstw, czyli zjawisko zorzy polarnej. Powstaje 
ona wskutek bombardowania tych warstw przez owe cząstki 
zwane promieniowaniem korpuskularnym Słońca. Cząstki te 
poruszając się po drogach zakrzywionych w pobliżu Ziemi 
wywołują powstawanie własnych pól magnetycznych, które 
z kolei wywołują zakłócenia stałego pola magnetycznego Zie
mi. Owe zakłócenia nazywamy burzami magm.etycznymi. Za
równo burze magnetyczne jak i zorze polarne pojawiają się 
zazwyczaj po upływie jednego do dwóch dni od chwili, gdy 
na środku tarczy słonecznej pojawia się rozbłysk. Z tego obli-
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czarny, że średnia prędkość ruchu promieniowania korpusku
larnego wynosi około l 00 km/sek. 
Ponieważ pojawienie się i znikanie rozbłysków ma charak

ter wybitnie sporadyczny, tak zresztą jak pojawianie się i zni
kanie zórz polarnych i burz magnetycznych, nic nie przeczyło 
naszym przypuszczeniom, co do mechanizmu powstawania 
owego promieniowania korpuskularnego, o którym cały czas 
była mowa. 

Badania dokonane przy pomocy rakiet wykazały jednak, że 
również w okresie spokojnego Słońca (mówiąc inaczej w okre
sie minimum działalności słonecznej) istnieje w otoczeniu Zie
mi nieustanny ruch cząsteczek naelektryzowanych, od Słońca 
ku nam, co świadczy o pochodzeniu słonecznym tego strumie
nia. I co najważniejsze - natężenie tego strumienia cząstek 
nie pozostaje w żadnym związku z pojawieniem się i znika
niem rozbłysków, które nota bene w czasie spokojnego Słońca 
są zjawiskiem nader rzadkim. ów strumień cząstek jest zja
wiskiem o charakterze bardziej zbliżonym do stałego i dlatego 
właśnie nazwano je wiatrem słonecznym. 
Rozważania nad pochodzeniem wiatru słonecznego doprowa

dziły astronomów do przekonania, że najprawdopodobniejszym 
źródłem jego jest korona słoneczna, której fragmenty ze
wnętrzne odlatują nieustannie w przestrzeń. Korona nie jest 
zatem bynajmniej tworem znajdującym się w stanie równo
wagi; jest zjawiskiem przejściowym; strumieniem materii 
opuszczającej Słońce z dużymi prędkościami, bo tylko takie 
prędkości mogą doprowadzić do oderwania się materii z po
wierzchni Słońca, gdzie panuje siła grawitacji trzydzieści 
razy większa, niż na powierzchni Ziemi. Co najważniejsze, 
korona słoneczna obejmuje · cale Słońce, zatem mechanizmy 
wyrzucające materię nie są bynajmniej jakimiś osobliwymi 
punktami, lecz działają nieustannie na c a l e j powierzchni 
Słońca. 

W związku z poprzednimi danymi o rozbłyskach słonecz
nych można by przypuścić, że oba te mechanizmy działają od 
siebie niezależnie; przecież zjawiska burz magnetycznych i zórz 
polarnych są ściśle związane z pojawieniem się rozbłysków 
na Słońcu. Tak byśmy zapewne myśleli, gdyby nie to, że ostat
nie badania rakietowe rzuciły nowe zupełnie światło na to, co 
się dzieje wokół Ziemi w dziedzinie zjawisk magnetycznych. 
Pola magnetyczne, jak wiemy, mogą bardzo silnie oddziaływać 
na tory i prędkości cząstek naelektryzowanych zbliżających 
się do Ziemi. 
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Wykryto mianowicie, że pole magnetyczne Ziemi nie jest 
wcale podobne do tego, jak je rysowano w podręcznikach 
i monografiach sprzed 10 laty; przynajmniej w dalszych odle
głościach od Ziemi. W pobliżu powierzchni Ziemi linie sił tego 
pola rozpoczynają się i kończą na biegunach magnetycznych 
Ziemi. W dużych zaś odległościach zdarza się, że linie sił two
rzą krzywe zamknięte. Powstaje w ten sposób obszar, który 
jest czymś w rodzaju więzienia dla wszystkich cząstek naelek
tryzowanych, które w ten czy inny sposób trafią do niego. Bo 
cząstka naelektryzowana porusza się na ogół wzdłuż linii sił 
pola magnetycznego i jeśli ta linia jest krzywą zamkniętą, 
cząstka będzie stale się poruszać w tym zamkniętym obszarze. 

To, co opisaliśmy przed chwilą nazwano p a s a m i V a n 
A 11 e n a; od nazwiska fizyka amerykańskiego, które je od-

•• mfinttyctne 
Ziemi 

lO 
Pasy Van Allena 

Rysunek przedstawia prze
krój przez południk magne
tyczny Ziemi. Odległości po
dano przyjmując za jednost
kę promień Ziemi równy 
6400 km. Liczby obok krzy
wych są proporcjonalne do 
liczby zliczeń cząstek przez 

h--tt-~,.....-~t---::---;;-liczniki Geigera, umieszczone 
na aparatach Explorer IV 
i Pionier III. Pasy Van Alie
na oznaczono przez zakresko
wanie. 

(Według B. Rossi i R. Ja
strow: "Results of Experiments 
in Space" opubl. w Sience in 
Space str. 49, r. 1961). 

krył. Znamy dwa pasy Van Allena, jeden bliższy Ziemi, dru
gi - dalszy. Oba znajdują się wysoko nad równikiem ziem
skim w odległości równej odpowiednio 3.000 i 20.000 kilome
trów. Każdy z nich jest swojego rodzaju pułapką dla wszyst
kich cząstek naelektryzowanych tak dodatnich jak i ujemnych, 
przy tym wszystko wskazuje na to, że w pasie zewnętrznym 
mamy tylko same elektrony, podczas gdy w pasie wewnętrz
nym przeważają cząstki naładowane dodatnio- protony i jony 
cięższych pierwiastków. Pas wewnętrzny wykazuje znacznie 
większą stałość, niż zewnętrzny pas Van Allena. 

Istnienie tych pasów ogromnie skomplikowało nasze roz
ważania i obliczenia odnośnie losów wiatru słonecznego i stru-
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mieni korpuskuł w pobliżu Ziemi. Jesteśmy pewni · istnienia 
wiatru dlatego, że obserwowano go daleko poza wpływami 
magnetycznego pola Ziemi. Wątpliwości natomiast wzbudza 
pochodzenie owych sporadycznych silnych strumieni cząstek 
zwanych dawniej promieniowaniem korpuskularnym Słońca. 
Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że strumienie te pocho
dzą z pasów Van Allena i że są cząstkami uwięzionymi po
przednio w tych pasach wyzwalanymi od czasu do czasu przez 
silne pola magnetyczne powstające na Słońcu i wędrujące ra
zem z cząstkami w przestrzeni. Musimy bowiem wiedzieć, że 
działanie cząstek i pola magnetycznego jest obustronne. Tak 
jak pole magnetyczne może zmienić bieg cząstki, tak i od
wrotnie, bieg cząstki może zmienić kształt linii pola, porywając 
je ze sobą daleko od miejsca gdzie ono pierwotnie powstało. 
Większość astronomów skłania się dziś do opinii, że wszystko 
co jest zmiennym w wietrze słonecznym i co wywołuje na 
Ziemi gwałtownie przebiegające zjawiska- burze magnetycz
ne i zorze polarne - pochodzi nie ze Słońca, lecz z pasów Van 
Allena. Słońcu zawdzięczamy tylko to, że te cz.ąstki zamiast 
pozostać uwięzione wyzwalają się z tych pasów i wędrują 
w różnych kierunkach, również i kierunku Ziemi. Mówiąc 
"Słońce" mamy oczywiście na myśli jego silne pola magne
tyczne, powstające i znikające w różnych miejscach w sposób 
wyraźnie sporadyczny i wędrujące w przestrzeni razem z cząst
kami, których masa nie musi być duża, aby pociągnąć za sobą 
linie pola; muszą one jednak mieć dużą energię. 

Badania wiatru słonecZlil!ego mają niezwykle du:żle znacz,enie 
dla astronomii. Słońce jest jedną z gwiazd; i to gwiazdą bar
dzo typową, dla naszej przynajmniej Galaktyki. Prawdopo
dobnie ogromna większość gwiazd traci również materię w ten 
sam sposób co Słońce. Wiemy też, ile materii traci Słońce 
i gwiazda w wyniku procesu promieniowania (które też bez
powrotnie opuszcza Słońce). Możemy zatem obliczyć w jakim 
tempie odbywa się tracenie masy przez gwiazdy i na tej pod
stawie orzec, czy proces ten ma jakieś głębsze znaczenie ewo
lucyjne, czy nie. O to długi czas toczyły się :opory. Dziś odpo
wiemy na to negatywnie. Utrata masy przez gwiazdę jest 
procesem tak powolnym w porównaniu z procesami przemian 
jądrowych odbywających się w jej wnętrzu, że w rozważa
niach nad ewolucją gwiazd utraty masy możemy w ogóle nie 
brać w rachubę. 

To więc, co wywołuje tak duże zamieszanie w atmosferze 
ziemskiej, naruszenie łączności radiowej, burze magnetyczne 
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i zorze polarne, w życiu Słońca nie znaczy praktycznie biorąc 
nic. To główne, co decyduje o ewolucji Słońca i gwiazdy, od
bywa się głęboko w jej wnętrzu. Na powierzchni mamy tylko 
burzliwe wprawdzie, lecz nic nie znaczące w rozrachunku 
ogólnym epizody, które nie mogą zaważyć na losach Słońca. 
Również i na losach ludzi, przykrytych jakże grubą warstwą 
atmosfery, która chroni ioo od poważniejszych następstw dzia
łania wiatru słonecznego i bezpośredniego działania wszelkiego 
rodzaju cząstek dostających się z zewnątrz do atmosfery ziem
skiej. 

KRONIKA 
Mariner-4 

W chwili oddawania mme)szego numeru Uranii do druku (25 lipca) 
wiadomo jedynie, że eksperyment z aparatem kosmicznym Mariner-4 
udał się. Z dotychczasowych komunikatów można sądzić, że większość 
projektowanych badań (patrz artykuł A. Marksa w marcowym numerze 
Uranii) została przeprowadzona pomyślnie: zmierzono natężenie pola 
magnetycznego Marsa, określono skład i gęstość atmosfery, dokonano 
dwudziestu zdjęć powierzchni planety z odległości tak bliskiej, że po
zwolą one sporządzić sto razy dokładniejszą mapę Marsa niż na pod
stawie wizualnych obserwacji za pomocą największych teleskopów 
z Ziemi. 

Za największy triumf nauki należy jednak uważać sam fakt dotar
cia aparatu kosmicwego ściśle w zamierwnym kierunku i utrzymywa
nie z nim przez cały czas- 228 dni -łączności radiowej, mimo kolo
salnej odległości powyżej 215 milionów kilometrów, jak również prze
kazanie utrwalonych na taśmie magnetycznej zdjęć na Ziemię. Lącz
ność utrzymywana jest zresztą nadal mimo wzrastającej odległości po
jazdu od Ziemi. 

Dotychczas opublikowano tylko trzy zdjęcia Marsa. W numerze ni
niejszym zamieszczamy pierwsze, dokonane z odległości 10 500 mil 
(16 800 km) od środka planety. Według komunikatów nie jest ono naj
lepsze, dla nas ma ono jednak szczególną wartość- historyczną: jest 
to pierwsze w dziejach astronomii zdjęcie innej planety z tak malej odle
głości. 

Przedstawia ono okolicę pólnocnego bieguna Marsa w sąsiedztwie 
"pustyni" Elysium. Długość luku - granicy między planetą i czarnym 
tłem "marsjańskiego" nieba - wynosi 320 km. Można zatem dostrzee 
na powierzchni planety szczegóły wielkości poniżej kilometra. Jak wy
nika z dotychczasowych komunikatów nie dostrzeżono słynnych od cza
sów Schiaparelli'ego "kanałów" ani żadnych innych tworów na powierzch
ni Marsa, o których można by mówić, że są dokonane przez istoty my
ślące. 

Kilka pionowych pasów na zdjęciu- to usterki, powstale bądź pod
czas rejestrowania zdjęcia na taśmie magnetycwej, bądź podczas prze
kazywania zapisu na Ziemię. Mariner-4 po przekazaniu wszystki·ch do
konanych 20-22 zdjęć roz.pocznie przekazywanie ponowne. Amerykań
scy specjaliści spodziewają się, że następna seria, mimo zwiększonej 
odległości aparatu od Ziemi, będzie jeszcze lepsza. L. ZajdZer 
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Nowe ciała niebieskie 1) 

W drugim kwavtale 1965 r. wmanewrowano na orbity okołoziemskie 
12 nowych satelitów, trafiono raz w tarczę Księżyca oraz stworrono 
przypadkowo jeszcze jedną - już dwunastą - sztuczną planetoidę (Łu
na 6 z dnia 11 czerwca, która po starcie rozminęła się z Księżycem 
w odległości 160 000 km). W sumie - 14 nQIWYch obiektów z aparaturą 
pomiarową opuściło Ziemię 

Godnym uwagi jest nowy "wielokanałowy" satelita sta.cjonarny, Early 
Bird z dnia 6 kwietnia, "za,wieszony" nad Atlantykiem pomiędzy Europą 
a USA przez prywatną spółkę "Comsat". Fo trzechmiesięczmych próbach 
aparatury na orbicie rostal on włączony do służby telekomunikacyjnej 
między;kontynentalnej. Ze względu na wysokopułapową orbitę (32 000 km) 
zarejestrowany został jako szesnasty kolejny satelita "wieczny". 

Na wzmiankę zastuguje również pierwszy radziecki satelita teleko
munikacyjny Molnia-1 z dnia 23 kwietnia, który obsługuje tmsę Mo
skwa- Władywostok, transmitując kolorowe obrazy telewizyjne. 

Odbył się też n owy start kabiny z ludźmi wewnątrz (w dniu 3 czerw
ca) - drugi amerYkański lot załogowy. Obsadę stanowili J. M c D i v i
t h e m i E. W h i t e. Ten ostatni wyszedł z kabiny na zewnątrz i prze
bywal w Kosmosie w ciągu 20 minut, zabezpieczony 7,6 metm·wą liną. 
Fobyt zasobnika na orbioie trwał 100 godzin. Wymienieni kosmonauci 
staraJi się osiągnąć ·s.pecjalnym manewrem swą ostatnią rakietę nośną, 
odległą o 6-7 kilometrów, zbliżając ·się do niej na odległość 150 m. 

Fostęp w użyciu duży.ch rakiet nośnych startowych stanowi Titan 3 
z dnia 18 czerwca, o masie 710 ton, o sile dągu 1200 ton, który u1o
ikował na orbicie masę 15 ton. Fosuwa to naprzód prace przygotowawcze 
do wyprawy na Księżyc. 

W dniu 28 lutego 1965 r. krążyło po orbitach 87 satelitów na 316 
lokat zarejestrowanych do tej daty. 

Jan Gadomski - Warszawa 

Niezwykła kometa 

Będzie tu mowa o komecie Humasana (1961 e), odkrytej w dniu 
l września 1961 r. w Obserwatorium M t. Falomar przez M i l t o n a 
W. H u m a s o n a. Krótkie dane o tej 1komecie wraz z dwoma foto
grafiami zamieszczone były w Uranii nr 12 z r. 1962 (str. 369). Bardziej 
szczegółowe dane możemy znaleźć na str. 109 numeru kwietniowego 
Uranii z r. 1963. W listopadowym numerze L'Astronomie z r. 1962 dy
rektor Obserwatorium Astronomicznego w Lyon, I. D u f a y, nazwał 
tę kometę ,;niezmykłą" (insolite). Okazala się ona rzeczywiście niezwy
kłą zarówno z punktu widzenia swej postaci fizycznej, jak i nienormal
nego widma. Jej eliptyczna orbita sięga w aphelium odległości 408 jedn. 
astr., a okres obiegu dokola Słońca według ostatnio opublikowanych 
danych - 2940 lat. 

Ostatnio kometa ta zwróciła na siebie znów uwagę na skutek obser
wacji dokonanych w U. S. Naval Observato'l"y w Flagstaff (w Stanie 
Arizona). Otóż w czerwcu 1964 r. wykazała ona niezwykłą aktywność, 
chociaż jej odległość od Słońca rwynosiła w tym czasie 6 jedn. astr., 
tj. 900 milionów kilometrów. Jeszcze w dniu 12 maja tegoż roku była 
ona obiektem niezwy;kle słabym (17,8m), już w dniu 2 czerwca w miej-

1) Stan w dn. 1.7.1965 r. 
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scu, w któryr1 ją poszukiwano, znaleziono obiekt znacznie jaśniejszy, bo 
około 10 111 • Fotografie jej z dnia 9, 10, 11 i 14 czerwca 1964 wykazały 
rozwój warkocza szczególnej budowy i inne postacie zupełnie nieoczeki
wane na tak dużej odległości od Słońca. 

Rok temu B . G. M ar d s e n selekcjonując obserwacje z okresu od 
6 września 1961 r. do 22 czerwca 1963 r. obliczył orbitę, biorąc pod uwagę 
zakłócenia w jej biegu ze strony planet Wenus, Saturna i Jowisza. W cza
sie przejścia komety w dniu 10 grudnia 1962 r. przez perihelium dokonano 
zdjęć, które wykazały, że jej koma była całkowicie asymetryczna z wy
dłużeniami, sięgającymi kilku milinonów kilometrów, przy czym warkocz 
swym kształtem przypominał kometę Morehousa. W ciągu jednej nocy 
zachodziły bardzo duże zmiany w wyglądzie komety. 

Co dotyczy widma komety Humasona, to jest ono szczególnie ciekawe 
dzięki intensywności dubletów zjonizowanego tlenku węgla (CO), wy
stępujących w całej jej głowie, podczas gdy w innych kometach wy
stępują one jedynie w warkoczach. Natomiast pasma CN i molekuły 
węgla C (widmo Swanna), właściwe dla głów komet, w omawianej ko
mecie nie występują (widoczne raczej tylko ślady). 

Jak się zdaje, zagadka powyższych zmian i osobliwości komety nie 
została dotąd wyjaśniona. 

Ze swej strony pozwolę sobie wysunąć sugestię, że zmiany jasności 
tej komety mogły być wywołane jej spotkaniem z jakimś potokiem 
"meteorów" lub jego zagęszczeniem. 

(Według l' Astronomie, marzec 1965, str. 95) 
Jerzy Pokrzywnicki - Warszawa 

Nowa zmienna 

W pracy astronomów A. W. J. C o u s i n s i R. H. S t o y pt. Catalogue 
of Photoelectric Magnitudes and Colours of Southern Stars (Katalog fo
toelektrycznych jasności i barw gwiazd południowych) znajdujemy 
gwiazdę, dla której autorzy podają zmiany blasku o amplitudzie om,5. 

Gwiazda ta, której współrzędne wynoszą a = 20h55"1,9 i b=-14°41' 
(dla epoki 1950) i jasność około 6111 , jest zmienną typu 13 Lyrae, jak to 
wykazały badania przeprowadzone przez dra W. S t r o h m e i er a 
z NRF. Gwiazda ta, nosząca prowizorycznie oznaczenie BV 623, posiada 
okres zmian blasku równy 111,575531, przy amplitudzie od 6m,1 do 6111,6 
jasności fotograficznych oraz przy typie widmowym A3. 

Dr Strohmeier podaje pierwsze minimum na czerwiec 1965 roku 
lt18h21'llUT, skąd pierwsze minima w miesiącach wrzesień i październik 
przypadają na daty: 

wrzesień lll 71t 17m U. T. 
październik l 5 46 
(Wg Sky and Telescope, t. XXIX, nr 6) 

~1280 

Janusz Samojlo - Legnica 

Gwiazda oznaczona ~1280 o współrzędnych a=8h 50m,7 i 6= +70°59 
(dla epoki 1950) i o jasności około 8m jest ciekawym obiektem do obser-
wacji instrumentami o średnicy obiektywu większej od 100 mm. 

~1280 oznacza, iż gwiazda ta figuruje pod tym numerem (1280) w ka
talogu gwiazd podwójnych, opracowanym przez słynnego W i l h e l m a 
S t r u v e, wydanym w r. 1837. 
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Układ dwóch "slońc" sklada się tu z gwiazd o jasności odpowiednio: 
skladnik A - 8m,7, skladnik B - gm,O. Jest to para fizycznie podwójna, 
dla której W. Rab e (1961 r.) otrzymal okresy obiegu 900 i 1200 lat. 
Przez periastron gwiazda przejdzie okolo roku 2000. 

W r. 1965 składniki A i B są odlegle od siebie o 1",8 przy kącie po
zycyjnym 82°, a odpowiednie dane dla roku 1970 wynoszą d = 1",5 

0 = 93°. 
(Wg Sky and Telescope, t. XXIX, nr 2) 

Janusz Samojlo 

Mikrorelief powierzchni Księżyca 
Na podstawie zdjęć otrzymanych przez amerykańskie pojazdy księ

życowe typu "Ranger" można bylo wyciągnąć wniosek, że mikrorelief 
na calej powierzchni Księżyca jest prawdopodobnie jednakowy. Twier
dzenie to opiera się na zdjęciach obejmujących następujące krainy 
księżycowe: Mare Cognitum (zdjęcia "Rangera 7"), wschodnia część 
Mare Tranquillitatis (zdjęcia "Rangera 8") i dno krateru Alfons (zdjęcia 
"Rangera 9"). W dwu pierwszych wypadkach chodzi o okolice, które pod 
względem morfologicznym są do siebie bardzo podobne (mniej więcej 
jednakowa odległość od obszarów górzystych). Można jednak oczekiwać, 
że mikrorelief będzie taki sam również na innych morzach, a prawdo
podobnie i na calej powierzchni Księżyca. Świadczą o tym zdjęcia 
"Rangera 9", obejmujące już górzystą krainę. Mikrorelief sklada się 
chyba całkowicie z najmłodszych kraterów, a zapewne jednakowy też 
jest mechanizm ich powstawania. 

Na z.djęciach otrzymanych prz.ez wszystkie "Rangery" najliczniej wy
stępują male kratery, mające mniej więcej okrągle ksztalty i nieostre 
brzegi, a bardw często także pozbawione walów górskich (świadczy 
o tym brak zewnętrznych cieni). Występują również osobliwe podłużne 
kratery, widoczne już na ztljęciach "Rangera 7", ale jeszcze lepiej na 
zdjęciach "Ran~ra 8". Przypuszcza się, że te zagadkowe utwory w oko-

A 

B 
Rys. l. Profile małych krate-

c rów wg P. Prihoda na podsta
wie zdjęć "Rangera 8" (w na
wiasach podana jest wysokość, 
z jakiej wykonane zostało od-

D 
powiednie zdjęcie): A - kra
ter o średnicy 1200 m (44 km), 
B - krater o średnicy 220 m 
(3,6 km), C - krater o śred-
nicy 65 m (8 km), D - krater 

E o średnicy 35 m (3,6 km) i E -
krater o średnicy 8 m (720 m). 
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licy krateru Sabine ~wstały na skutek upadku brył materii wyrzuconej 
z krateru Theophilus, oddalonego o około 400 km. Dowodzą tego po
dłużne osie tych osobliwych utworów, skierowane właśnie ku temu kra
terowi. 

Chara•kter kraterów mikroreliefu jest w zasadzie dwojaki. Występują 
więc kratery z,e "zmytymi" brzegami i calkOIWicie pozbawione walów 
górskich. Prawdopodobnie powstanie tych kraterów ma jakiś związek 
z tworzeniem się lub działalnością wielkich kraterów. Są jednak kra
tery z ostrymi brzegami i wyraźnym walem górskim, które przypusz
czalnie powstały na skutek upadku meteorytów. Kratery te posiadają 
wieksze albedo i występują mniej licznie niż typ pierwszy. Najliczniejsze 
są kratery o średnicy kilku metrów, natomiast mniej liczne o średnicy 
kilkudziesięciu metrów. 

Na podstawie kilku zdjęć "Rangera 8" astronom czechosłowacki 
P. P f i h oda zrekonstruował profile pięciu kraterów. Było to możliwe, 
ponieważ znany jest ikąt padania promieni słonecznych w ehwili do
konywania wjęć, a ponadto wybrał on kratery o regularnych kształ
tach. Otrzymane pmfile wykazują (Rys. 1), iż u małych kraterów na
chylenie stoków nie przekracza w najbardziej stromych miejscach 30°. 
Natomiast stosunek średnic do głębokości jest u małych kraterów dużo 
mniejszy niż u kraterów wielkich. Na przykład &tosunek ten dla kra
teru A wynosi l : 13, dla krateru B l : 9, a dla krateru E tylko l : 8. 
Tymczasem dla •krateru Kopernik stosunek średnicy do głębokości wy
nosi l : 27, a dla Claviusa nawet aż l : 90 (krater Kopernik ma 90 km 
ś~ednicy, a Clavius 230 km). 

St. R. Brzostkiewicz 

OBSERWACJE 
Obserwacje wielkiego bolidu nad Polską 

w dniu 14 stycznia 1965 r. 

W dniu 14 stycznia b. r. około 6h27m przeleciał w kierunku ENE-WSW 
wielki bolid, obserwowany w wielu punktach naszego kraju (głównie 
w części zachodniej i południowo-zachodniej) jak również na terenie 
Czechosłowacji i NRD. Wstępne wYniki relacji kilku obserwatorów 
z okolie Warszawy zamieszczone zostały w zeszycie kwietniowym Ura
nii, w notatce dra M a c i ej a B i e l i e ki e g o (str. 118-119), z któ
rych wylllika, że tor bolidu był prawie prostoliniowy i poziomy, przy
najmniej na obserwowanej w tym miejscu trasie przelotu. Na podstawie 
obserwacji zebranych przez Obserwatorium Astronomiczne Berlin-Babels
berg z terenu NRD można sądzić, że bolid, po przebiegnięciu około 
2000 kilometrów opuścił atmosferę ziemską. 

Do Sekcji Meteorytyki Folskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
(Warszawa, Al. Ujaroowskie 4) wpłynęło 267 listów od osób zamieszka
łych w różnyeh okolicach Polski, zawierających niekiedy eenne infor
macje dotyczące przebiegu zjawiska. Materiały te są obecnie w trakcie 
opracowywania. Na r.azie podajemy wykaz osób, które nadesłały swe 
obserwacje. Nie sposób udzielić odpowiedzi na liczne zapytania naszych 
Korespondentów, wyrażone w ·listach. W zamian - wszystkim przesy
łamy niniejszy numer Uranii według podanych adresów oraz •krótką 
informację: 

M e t e o ram i !llazywamy zjawisko świetlne w atmosferze ziemskiej, 
spowodowane przebiegiem cząsteik materii, jaką wypełniona jest prze-
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strzeń kosmiczna, wielkości od pyłków o rozmiarach ułamka milimetra 
aż do brył o średnicy kilkuset metrów. Wpadają·c w atmosferę z pręd
kością od kilkunastu do 70 kilometrów na sekundę rozżarzają się, nie
kiedy spalają się oałkowicie, niekiedy opalone i obtopione ich części 
spadają na powierzchnię Ziemi. Szczególnie efektowne zjawisko nazy
wamy b o l i d e m. To, co spadnie na ziemię, nazywamy materią me
teorytową lub po prostu - m e t e o ryt e m. 

Meteory bywają również nazywane "gwiazdami spadającymi" . Rzecz 
jasna, że mało mają wspólnego z gwiazdami, obserwowanymi na noc
nym firmamencie. Są to prawdopodobnie okruchy jakiegoś większego 
ciała niebieskiego, krążącego niegdyś wokół Słońca - być może którejś 
z licznych małych planetek (planetoid) lub komet. 

Listy nadesłali: Adamczak R. - Poznań, Marcelińska 72a, m. 7, An
drzejewski M. - Poznań, Checiszewskiego 44B, m. 8, Antochów J. -
Golancz Pom., pow. Gryfice, wojew. Szczecin, Babiarz J. - Jawor By
stry, ul. Bykowskiego I/2, wojew. Wrocław, Banko A.- Paniowy, ul. Mi
kolowska 7, pow. Tychy, wojew. Katowice, Baraniceki B. - Turek, 
ul. Milewskiego 13, wojew. Poznań, Baranowski W. - Wrocław, ul. Le
wartowskiego 2/4 m. 2, Bartczak T.- Warszawa, ul. Wolska 68 a, m . 54, 
Berkowski Andrzej - Ostrów Wlkp., ul. Niska 4, Błażejewski S. -
Trzcianka Lubuska, ul. Gen. Świerczewskiego 20 f, wojew. Poznań, 
Bocianowski J. - Łódź, ul. Donaty 3, m . 8, Bngacki J. - Głogów, 
ul. Krzepów 26, Bogun Helena - Ustrzyki Dolne, ul. Fabryczna 37, 
wojew. Rzeszów,Bomek W. - Szczecin 7, ul. Grymińska 29 E/2, Bor
kowski M. - Poznań, ul. Pavkowa 7/16, Brodowicz J. - Jarosław, Dol
noLeżańskie 26, Brodziak H. - Krajenka, ul. Domańskiego B, pow. Zlo
tów, wojew. Koszalin, Buła S. - Ruda śl., ul. Oświęcimska 98/28, Bu
sza Z. - Warszawa, ul. Górnośląska 45 m. 12, paw. V, Buszko - 'iNar
szawa, Powązki 28 (Ingram), Bzik C. - Kolmiwicz, pow. Plcszcw, 
Chajan W. - Pelczyce, ul. Armii Polskiej 35/3, pow. Myślibórz, wojew. 
Szczecin, Charewłez A. - Otyń, pow. Nowa Sól, wojew. Zielona Góra, 
Chociejewska J. - Gaj Chaty, p-ta Szamotuły, woj. Poznań, Cholewa 
J. - Rabka, ul. Sloneczna 18, Chudobny C. - Mszczanka, 1p-ta Biniew, 
pow. Os•trów WLkp., Cichoeki I. - Ruda Śl., ul. Klodnicka 5, Cieplik N.
Ruda śl., ul. E. Imieli 2, woj. Kato•wice, Ciśliński H. - Poznań, Gmbla 
18 m. l, Cybichowski L. - Poznań, Zwierzyniecka 25, m. l, Czajkow
ski J. - Tylicz, ul. Kościuszki 6, Czapski S. - Puławy, ul. XX-lecia 
PRL 10/9, woj. Lublin, Czerniawska A. - Wrocław, ul. Sienkiewicza 89, 
m . 3, Czuka A. - Odo·lanów, pow. Ostrów Wlkp., woj. Poznań, Do
brzański E. - Kom. Miejska Straży Pożarnej w Rzeszowie, Dolew
ski L. - Plock, ul. Wieczerka 32/1, Doliński E. - Garwolin, Kościu
szki 26, Dreger Z. - Poznań, Głogowska 115/13, Drzewieeki J. -:- Ko
żuchów, l Maja 49/5, woj. Zielonogórskie, Duharek W. - Tarnów, Ma
tejki 7/30, Duezel W. - Wołów, ul. Wojska Folskiego 24/5, Duda K. -
Dębina Łętowska, p-ta Wojnicz, pow. Brzesko, woj. Kraków, Dudziak 
A. - Poznań, ul. Biedrzyckiego 117, Dzida F. - Czechowice-Dziedzice, 
Traugutta 168, woj. Katowice, Elisiewłez E. - Konin, ul. Poznańska 72, 
Falkenstain - Poznań, ul. Grobla 13/2, Fieweger A. - Szczecin, ul. Pięk
na 5/2, Fiilej W. - Zabrze, ul. Pszczyńs'ka 33, woj. Katowice, Gabry
siak J. - Lódź, AL l-go Maja 88a, m. l, Gałuszka R. - Ustroń Zawo
-dzie 58, pow. Cieszyn, Gałuszkowa R. - Ustroń, ul. Ogrodowa 11, Ga
Jysa B. - Leszno Górne, Plac Sportowy 5, pow. Szprotawa, woj. Zielo-
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na Góra, Gaweł S. - Prus~ków, ul. Potulickiego 10/36, Gawłowski G. -
Ustroń k.Cieszyna, Techn. Mech. Kunnicze, Gąsiorek T. - Wola Dębiń
ska 142, p-ta Dębno, woj. Kraków, Gocza P. - Bydgoszcz, Osada 9/1, 
Golik J. - Katowice, l Maja 62a, Goldyn S. - Bobrowniki n. Pr., 
pow. Ostrzeszów, Gomola Z. - Wisła 83, pow. Cieszyn, Goszczyński E.
Leszno Wlkp. , Wawrzyniaka 21, Górski W. - Swpienice, ul. Gr. Ryb
ki 75, Grabara R. - Dąbrówka Mała, ul. Kuśnierska 3, pow. Katowice, 
Grabowski J. - Swiecie n. W., ul. I Armii W. P. 171115, Grabowski J.
Swiętochłowice, Armii Czerw. 78 m . 7, Graczyk J. - Bydgoszcz, ul. Ar
chitektów 5/5, Grobosz W. - Zabrze, Curie Skłodowskiej 2/1, woj. Ka
towice, Grunert T. - Lubliniec, ul. Czarnoleska 22, Gruszka J. - Sie
mianowice Sl., ul. Ogrodowa 1/9, Guzenda B. - Niedzwiedź, p-ta Anto
nin, pow. Ostrzeszów, Guziel P. - Ruda Sl., ul. Dolna 7/2, woj. Kato
wice, Bachalka J. - Czechowice-Dziedzice, ul. l Maja 100, pow. Bielsko, 
Hann J. - Jelenia Góra, ul. Wzgórze Żymirskiego 13/3, Harasim R. -
Swiebodzin Wlkp., Swierczewskiego 31 m. 4, Holda I. - Legnica, ul. Ka
sprzaka 40 m. l, Hul M. - Mrowla 63, pow. Rzeszów, Jabłońska H. -
Lobez, Obr. Sialingradu 21/8, woj. Szczecin, Jakubiak Z. - Poznań, Wa
wrzyńca 26b, m. 7, Jagóra S. - Warszawa, ul. Doratowska 2, m. 35, 
Jakubiak J. - Warszawa, ul. Sienna 57 m. 18, Janiszewski C. - Szcze
cin, ul. Traugutta 33, Jastrzębski B. - Marki k W-wy, ul. Gen. Za
jączka 22, Jezierska Z. - Kalisz, ul. Bankowa 4/19, Jutkowiak L. -
Poznań, Żeromskiego 617, Kaczmarek E.- Oława, ul. Zwierzyniec D. 27, 
woj. Wrodaw, Kaczmarek M. - Kędzierzyn, NDM bl. 28b m. l , Kaczo
nowski A. - Bydgoszcz, ul. Niemcewicza 5/2, Kalavus M. - Cieplice, 
ul. Struga 6, pow. Jelenia Góra, Kalinka F. - Bochnia, Kazimierza 
Wielkiego 14, Kalinowski P. - Szczecin, Zawrotna 19/2, Kamiński K. -
Choroń 115, p-ta Poraj, pow. Myszków, woj . Katowice, Kamiński M. -
Szczecin-Dębie, Gryfińska 12 m. 2, Kamionka Z. - Bytom, B. Bieruta 
49a, Kania H. - Tleń, pow. Swiecie n /W., Karasiński - Międzyborowo 
k/żyrardowa, Kędzierska H. - Gębice, ul. Leśna 22, pow. Mogilno, woj. 
Bydgoszcz, Kępińska J. - Lódź-Widzew, ul. Neonowa 5 36, Kłosek K. -
Katowice-Ligota, ul. Ligocka 84b m. 4, Kolasiński M. - Brzeg n /0., 
ul. Obro!'J.ców Stalingradu 35a, woj. Opole, Kolczyński J. - Zabrze, 
ul. 12 Października l, woj. Katowice, Kołodyńska J. - Szczecin, Fabry
ka Kabli "Zalom", Kontny A. - Swiętochłowice, Pstrowskiego 27, woj. 
Katowice, Kopeć W. - Rudy Wielkie, pow. Racibórz, woj. Opole, Ko
pycki F. - Orkowo, pow. Srem, woj. Poznań, Kowal J. - Uranów, 
Stradomska 17 '5, Kowalik Z. - Wojkowice, ul. Sobieskiego 250, pow. 
Będzin, Kozielski S. - Poznań, Grodziska 25 m. l, Kozieł I. - Dąbrowa 
Górnicza, Limanowskiego 13 m. 5, woj. Katowice, Krupa R. -Miechów, 
Sienkiewicza 12, woj. Kraków, Krupczyński A. - Stefanów, p-ta Go
stynin, woj. Warszawa, Krupiński T. - Warszawa, Zamojskiego 27 m. 11, 
Krz.oll Z. - Pozna1'!, Chełmońskiego 11/13, Krzyszczak B. - Chorzów I, 
Gateczki 50a, Kucharska E. - Będzin, ul. l Maja 2 m. 10, Kułakow
ski A. - Baleslawiec Sl., ul. Walowa 20, woj. Wrocław, Kusiak M. -
Kielce, ul. Nowy Swiat 50b m. 8, Kuśmyna J. - Wrocław, ul. Nowo
wiejska 24 12, Lachowski E. - Warszawa, ul. Załęże 7 m. 13, Lenz E.
Zabrze, Szybowice, Rozenbergów 15, Lepsik E. - Trzebierz Szczeciński, 
ul. Leśna 5, pow. Szczecin, Leśmian K. - żary k/Zegania, ul. Kunicka 5, 
Leśnicki A. - Wojanów, p-ta Lomnica kiJeleniej Góry, Lipiński T. -
Wrocław 9, Pociebni 113, Lipowski W. - Przedecz, pow. Włocławek, 
Lutyńska H. -Sochaczew, ul. Warszawska 68 m. 10, Labenda A. - Ko
morniki, ul. Poznańska 7, pow. Poznań, Laskawiec J. - Ujków Stary 31, 
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p-ta Boleslaw, woj. Kraków, Lata J. - Strzelce Opolskie, ul. Matejki 
11b, Malawski K. - Szczecin," Potulicka 17/4, Majewski S. - ~arpacz, 
Armii Czerwonej 3, Maliszewski S. - Olkusz, ul. Szpitalna 24, Malo
fiej J. - Wyszyny, Grabówka nr l, pow. Chodzież, Marciniak R. - Cie
plice Sl. Zdrój, ul. l Maja 119, Matczak J. - Poznań, Grochowska 131/6, 
Matusiak K. - Powodów III, pow. Poddębice, woj. Lódź, Matuszyn 
L. - Koszalin, ul. Bałtycka 3 m. 7, Mąkowska B. - Wieleń n/Notecią, 
woj. Poznań, Michalska A. - Nysa, Żeromskiego 22, Michta J. - Ko
nary p-ta Krzelów, pow. Wołów, woj. Wrocław, Mięsok W. - Wal
brzych 8, ul. Wiejska 2/8, woj. Wroclaw, Mikołajczyk E. - Kalisz, Lę
gowa 12, Milewski M. -Warszawa, ul. Ambaras 23, Miniecki J.- Byd
goszcz, ul. Curie Sklodowskiej 1/29, Misiurny E. - Rudno Sl., p-ta Nowa 
Sól, woj. Zielona Góra, Młynarczyk J. - Piastów, ul. Szopena 25 m. 2, 
Możdżyński D. - Chotomów, pow. Nowy Dwór Maz., ul. ZMP 2la, 
Nadelman H.- Warszawa, Narbuta 45 m . 2, Nadoiska S.- Nowy Sącz, 
Czarnieckiego 26, woj. Kraków, Nastal E. - Poznań, Marcelińska 55/5, 
Nawracala B. - Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 5/3, Niedźwiedziński Z. -
Orchowo, pow. Mogilno, woj. Bydgoszcz, Nowak H.- Józefów k/Otwoc
ka, ul. Ku Plebanii 9, Obręski J. - Ciechanów, ul. Pultuska 15, Obser
watorka z Ostródy W. H., woj. Olsztyn, Oleśkiewicz T. - Szczecin, Ma
zurska 13 m. la, Paruzet J. - Miasteczko Sl., Sienkiewicza 13, woj. Ka
towice, Pasun S. - Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 9, pow. Nowy Sącz, 
Pawlak S. - Ostrów Wlkp., Kaliska 14, Pawłętowa W. - Luboń k/Po
znania, Kolonia ZPZ 3/1, Petrzykowski Z. - Bielsko-Biala, W. Wasi
lewskiej 46/5, Pęcak A. - Poznań, Mielżyńskiego 19172, Piątkowski S. -
Zaborowo, p-ta Leszno Wlkp., ul. Leszczyńska 5, Pieróg J. - Piaseczno
Golków, ul. Beniowskiego 6, Pierzehala - Ostrów Wlkip., Traugutta. 72 
m. l, Plader M. - Kielce, ul. Planty 10/3, Platkiewicz T. - Fuchowiec 
ki Jeleniej Góry, ul. Żymirskiego, Poborski M. - Mrowino, p-ta Rokiet
nica, pow. Poznań (Gospodarstwo Rolne Mrowino), Podwójci J. - War
szawa 91, Dyliżansowa 3b, Pokora A. - Radawa, ul. Szkolna 64, pow. 
Olesno, woj. Opole, Polaczek E. - Kolembice 114, woj. Katowice, Po
lasz A. - Prudnik, ul. Kolejowa 53, woj. Opole, Polkowska G. - Ju
trosin, Mickiewicza 34, pow. Rawicz, woj. Poznań, Pomianek B. -
Szczawno-Zdrój, Pocztowa 16a, Pośpiech B.- Katowice, H. Sawickiej 36, 
Radwan A. - PoniJkiew 15, pow. Wadowice, Rakowski M. - Luboń 
k/Poznania, PZF 2, Ratajczak - Kowary, ul. Boh. Stalingradu 4a, Rech
cińska - Rogów k/Lodzi, ul. Ogrodowa 2, Rogalski B. - Krasnosiele, 
Ogrodowa 4, pow. Maków Maz., Róg T. - Myślenice, ul. Zacisze 15, 
woj. Kraków, Rudy M. - Łaziska Górne, ul. Powstańców Sl. 31, pow. 
Tychy, Rudź Wiera- Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 47/49 m. 6, Ru
sak B. - Szwapki p-ta Dominowo, pow. Sroda, woj. Poznań, Rybak S.
Szymanowo 34, pow. Rawicz, woj. Poznań, Rybicki F. - Tarnów 3, 
ul. St. Aniola 2, Rybka B. - Poznań, ul. Swierczewskiego 49a/29, Ry
dzewski R. - Ruda Sl., ul. Siekiela 22/16, Ryś J. - Stara Wieś 69, pow. 
Limanowa, Rzepczyński Z. - Gądki, pow. Srem, woj. Poznań, Sarara 
M. - Bierna 27, pow. Lubań Śl., woj. Wrocław, Sarnicki J. - Wado
wice, Al. Wolności 73, Scholtz D. - Gniezno, Chaciszewskiego 20, Se
meniuk S. - Poniatowice, pow. Oleśnica, Siarkiewicz R. - Jelenia Góra, 
Al. Wojska Folskiego 81/3, Sierny A. - Radlin II, ul. Chrobrego 614, 
woj. Katowice, Sieroslawski F. - Legnica, ul. Przybkowska 35, Siwek 
Z.- Niepol:omice, ul. Portowa 470, pow. Bochnia, Skalski L. - Bolków, 
pow. Jawor, woj. Wroclaw, Skotnicka H. - Bydgoszcz, ul. Zamojskie
go 4/ la, Skowron J. - Myśliborz, ul. Pionierów 31, woj. Szczecin, Się-
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7Jak S. - Miłków 7.3, pow. Jelenia Góra, Słowińscy J. A. - Wrocław, 
Dembrowskiego 78/3, Sobków J. - Koźminiec, pow. Pleszew, Sobolew
ski H. - Szczecin, Szymanowskiego 15b, m. 18, Sojka E. - Lubecko 
p-ta Lubliniec, woj. Katowice, Sowiński G. - Garzyn POHZ, pow. Lesz
no, Spiżak M. - Ociąż, ul. Osada 9, pow. Ostrów Wlkp., Stachowiak 
S. - Poznań, Bałtycka 35 m. l, Stefanowski J. - Bydgoszcz, J. Kor
~aka 9/55, Stohmann M. - Starogard Gd., Stadnina 17, Stroniski W. -
Warszawa, Krajewskiego 2a m. 6·1, Stróżyński J. - Janikowo, ul. Sło
neczma 4 m. 4, pow. Inowrocław, Stygor T. - Płock, Słowackiego 50, 
Swęd W. - Bukowiec 77, p-ta Kurowice, pow. Lódź, Swiniowski B. -
Warszawa 20, Nowy Zjazd l m. 22, Swirska E. - Nowy Targ, Techn. 
Przemysłu Skórzanego, Szałankiewicz J. - Pawiowice Ogr. 3, Wrocław, 
Szmur J. - Poznań, ul. Wyszeborska 1412, Szubarga H. - Katowice, 
ul. Wierzbowa l, Szustkowski F. - Recz Pomorski, ul. Tylna 26, Szwed 
H. - Tychy, Starokościelna 125·, Szweda J. - Tychy, Rynek 2/4, Szym
czak J. - Koźmin Wlkp., ul. Okręim.a 10, pow. Krotos•zyn, Szymczyk 
A. - Lubliniec, Paderewskiego 6/5, woj. Katowice, Szys:rewski J. -
Warszawa, ul. Broniewskiego 6 m. 72, Smiałkowslti M. - Nowy Targ, 
Techn. Przemysłu Skórzanego, Smigielski J. - Świętochłowice, ul. Ko
mondra 39, Swiątek K. - Głowienka 236, pow. Krosno n. Wisłoką, Ta
larczyk J. - Puszczykowo, ul. Jarosławska 3, pow. Poznań, Tomczyk 
W. - Cieszyn, ul. Olczaka l m. l, Trzos M. - Opole, ul. Waryńskie
go 28, Turczak M. - SQI>rotawa, ul. Henrykowska 63, Tuzlak T. - Ka
lisz Pom., ul. Przemysłowa 5, Twardoch B. - Opole, ul. Moniuszki 4, 
Tytyk E. - Ostrów Wlkp., ul. Poniatowskiego 64/2, Ungeheuer W. -
Chojnów, ul. Legnicka 48, woj. Wrocław, Walczak T. - Poznań, Sza
marzewsklego 26a m. 9, Wasela M.- Poznań, Zubowska 48/1, Wasilkow
ski Z. - Sosnówka k. Jeleniej Góry, Waszczyński A. - Mirsk, ul. Ko
ścielna 3, woj. Wrocław, Watracz S. - Legnica, Galińskiego 5 m. 3, 
Wawniszczak M. - Szprotawa, ul. Poprzeczna 10/1, woj. Zielona Góra, 
Wawrzyn T. - Leonów k/Sochaczewa, Wieteska W. - Szczecin 23/1, 
Wiłczyński W. - Lódź-Zabienice, ul. Wielkopolska 78 m. l, Wilkowski 
T. - Wodna 165, p-ta Sierno, pow. Chrzanów, Wiśniewski W. - Duro
wo Nadleśn., p-ta Wągrówiec, woj. Poznań, Witek K. - Ostrów Wlkp., 
Sądowa 7/8, Wnykowicz M. - Poznań, Lukaszewicza 21/17, Wojtaszek 
J. - Ostrów Wlll:lp., gen. Bema 89, Wolski K. - Okuniew, ul. Stanisła
wowska 3, pow. Wołomin, Woźniak J. - Strzalikowo, Parkowa l, woj. 
Poznań, Wrona M.- Kurów 6, pow. Bochnia, woj. Krak6w, Wyrzykow
ska S. - Ząbki k/Warszawy, Świerczewskiego 22a, Zachowski W. -
Szlichtyngowa, ul. Dworcowa 10, pow. Wschowa, woj. Zielona Góra, 
Zaczyński T. - Brzesko, ul. Kościuszki 160, Zakr:rewski Z. - Wielka 
Wieś, p-ta Kopanica, woj. Poznań, Załuski S. - Przesocin, Młyńska, 
Szczecin, Zatorski W. - Zawidów, ul. Dwor<:owa 6 m. 12, woj. Wrocław, 
Zebrowska J. - Warszawa 25, ul. Bokserska 4, Zeczko J. - Szczecin, 
Długosza 2127, Zejer Z. - Gluchołazy, pl. Wolności 26, pow. Nysa, woj. 
Opole, Ziemiańczyk S. - Orłowo, pow. Nowy Dwór Gdański, Zimny J.
Kalisz, ul. Dworcowa 4/20, Ziółkowski J. - Słońsk, Matejki 2, pow. Su
lęcin, woj. Zielona Góra, Zukowski W. - Szczecin, Asnyka 19/10, Zy
czyński A. - Ostrów Wlkp., ul. Woźna 14, Zyto B. - Leszno W~., 
ul. Krzywa 4, woj. Poznań. 

Opracował: 
Bolesław Hryniewicz - Warszawa 
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Obserwacje krate·rów Arzachel Alfons 

Niedaleko na rpaludnie od 
środka tarczy Księżyca polo
żona jest piękna trójka kra
terów: Arzachel, Alfons i Pto
lemeusz. Kraina ta ma bar
dzo plastyczny wygląd wkró-t
ce po pierwszej kwadr.ze, po
nieważ wtedy Słońce znajduje 
się nisko nad tamtejszym ho
ryzontem i najnmiejsze wznie
sienia rzucają długie cienie. 
W takiej właśnie fazie był 
Księżyc wieczorem 14 wrze
śnia 1964 r., kiedy obserwo
wałem jego powier,zchnię przy 
pomocy teleskorpu Cassegraina
Maksutowa o średnicy 70 mm 
i powiększeniu 92 X . Podczas 
tej mHośniczej "wędrówki" po 
srebrnym globie wykonałem 
zalączony rysunek kraterów 
Arzachel i Alfons (na rysun

ku pólnoc jeSit na dole, a zachód na lewo). 
Krater Arzachel wysunięty jest bardziej na poludnie (wsrpókzędne 

selenograficzne: /, = -2°18' i cp = -18°30'), a nosi nazwisko astvonoma 
arabskiego żyjącego w latach 1028-1987. Krater ten ma 97 km średnicy, 
jego zaś potężny wal górski wznosi się ponad dno o około 4000 m na 
zachodzie i około 3000 m na wschodzie, chociaż w stosunku do Oltocze
nia t}"lko o około 1800 m. W środku krateru Arzachel polożony je~Srt ma
syw górski, którego S2lczyty dochodzą do 1500 m. W czasie pełni krater 
ten widoczny jest w postaci iwlowany;ch świetlny;oh plam. 

K•rater Alfons poło2lorny jesrt bliilej Tównika księży·corwego (współrzędne 
selenograficzne: i, = -3°141 i cp = -12°59'), a nosi nazwisko kró-la hisz
pańskiego żyjącego w latach 1223-1284. Krater ten nie ma dokładnie 
kolistego ks2ltaltu i jego średnica w kieTUnku SW-NE wynosi 126 km, 
a na NW-SE 117 km. Wal górski Alfonsa wznosi się ponad dno o około 
2100 m, ale w stosunku do Mare Nubium wysokość wału nie rprrekra
cza 1•600 m. W•ewnątrz kraJteru poloWm.y jesrt masyw gór.ski, którego 
szczy•ty dochodzą do 1100 m. W ozasie peln~ w miejscu tego wzniesienia 
obserwujemy świetlne punkty. Na ·dnie kratevu widoczne są też ciemne 
plamy i nawet niektóre z nich dostępne są dla miłośniczych instrumen
tów. Na zachodnim wale Alfonsa znajduje się niewielki krater, z któ
rego w kierunku poludniorwo-zachodnim wybiega podłużna kotlina. Cie
kaJW·e, że jej oś leży dokładnie na linii skierowanej dokliadnie ku środ
kowi krateru Ptolemeusz. Kotlina rta ma około 60 km długości i widocz
na jest już przez lunerty o śvedni,cy 5 cm. W ostatnich latach kraJter 
Alfonsa był szczegółowo badany, n:Ledawno zaś 2JOstał sfortogl'aforwany 
przez kamery "Rangera-9" (wb. Urania, 1965, nr 6, str. 183-184). 

Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza 
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PORADNIK OBSERWATORA 

A 

Rys.1 

Jeszcze o pryzmacie Bauerfeinda 
W numerze 9/1959 Uranii 

zamieszcrony byl artykul na 
temat zastosowania tzw. pryz
matu Bauerleinda do obserwa
cji Slońca . Cechą charaktery
styczną tego pryzmatu jest to, 
że jeden z jego kątów jest po
lową innego kąta rp . Pryzmat 
taki użyty w sposób pokazany 
na rys. l (oczywiście po zmy
ciu ze ścianki BC warstwy od
bijającej świat! o) dopus.zcza do 
oka obserwatora 4--Q'J/o świa
tla padającego i to w postaci 
częściowo spolaryzowanej, co 
razem z zastosowaniem filtrów 
polaryzacyjnych pozwala na 
regulację w pewnych grani
cach nateżenia światla biegną
cego do okularu lunety. 

Rozpatrzmy bieg światła pryzmatu (rys. 2) , gdy promień światła pada 
na ściankę AB pod pewnym kątem a. światlo rzucamy akurat na ścian
kę AB z powodu, o którym niżej . Na razie nie troszczmy się o to, czy 

Rys. 3 

na innych ściankach pryzmatu następują całkowite wewnętrzne odbicia 

czy nie. Kąt zalamania niech będzie ~ (czyli si.n: = n, gdzie n - wspól
sm.-

czynnik załamania s~lda pryzma·tu). Mamy teraz następujące zwią2'lki 
między kątami (w stopniach): z D. BDE: 

~ + (90 + ~) + (90- '() = 180 
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stąd 

następnie z D. DEF jest: 

URANIA 

<p 
r=~+-2 

2 y+(90-(:1)+(90-li) = 180 

. skąd .po podstawieniu y mamy 
li= (:l+cp, 

wreszcie z D. AGF jest: 

(90-li)+cp+(90+E) = 180 

· skąd ostatecznie po podstawieniu B będzie 

E= (:1. 
Ponieważ w punkcie G musi być tak samo spełnione prawo załama-

. 'ak k . D . sinC 1 . A • • b . n1a, J w pun Cle , w1ęc sin E = n, a 1pon ewaz E = 1,, Wlęc mus1 ' yc 

~ = a, czyli promień światła ostatecznie opuszcza pryZiffiat pod •kątem 
równym kątowi padania. Gdy np. a = ~ = O, to łatwo widać, że [promień 
wychodzący tworzy z padającym kąt (p (promień wychodzący i padający 
tworzą wtedy kąt o mmionach odpowiednio prostopadłych do ramion kąta 
BAC równego cp). Stąd wniosek, że promień wychodzący tworzy z pada
jącym zawsze kąt a. Wniosek ten jest słuszny dla dowolnej długości fali 
światła, gdyż równość !; = a nie daje nam żadnych warunków na współ
czynnik załamania n. Zatem pryzmat Bauerfeinda pracujący w powy:lJSzy 
sposób nie da rozszczepienia światla bez względu na wartość kąta pa

.dania a. 

ćl 

Rys. 3 

W zależności od wielkości kąta padania a mogą teraz zajść na;;tępu
jące sytuacje: 

a) całkowite wewnętrzne odbicia nastąpią na obu ścialllkach AB i BC 
pryzmatu - z pryzmatu światło wyjdZiie nie osłabione (rys. 3a), 

b) całkowite wewnętrzne odbicie :nastąpi tylko na ściance AB 
(rys. 3b) - da to osłabienie światła wychodzącego do ok. 4-6% światła 
padającego, 

c) na obu ściankach nastąpią odbicia częściowe (rys. 3c) - natężenie 
. światła wychodzącego wyniesie poniżej 0,5~/o natężenia światła pada
jącego. 
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Widzimy teraz, że pryzmat może znaleźć znacznie szersze zastosowa
nie niż opisane w Uranii nr 9/1959. Pryzmat może :pracować jakby 
w trzech zakresach światła oslabiooego, a zmianę zakresu uzyskuje się 
po prostu przez obrót pryzmatu. Należałoby tylko eksperymentalnie 
znaleźć najdogodniejszą oś obrotu tak, aby ścianka AB znajdowala się
zawsze na osi optycznej obiektywu, a ścianka AB na osi okularu lunety. 
Teraz jasne jest, że lepiej aby ścianka AB, jako większa niż AC, zna
lazła się bliżej obiektywu lunety, gdzie wiązka promieni ma większy 
przekrój . 

Przy przejściu z jednego zakresu na drugi natężenie światła wycho
dzącego z pryzmatu zmienia się dosyć gwałtownie. Wewnątrz zakresów 
"b" i "c" natężenie to daje się w rpewnych granicach regulować płynnie 
samym tylko obrotem pryzmatu. W surnie - sam obrót pryzmatu umoż
liwia regulację natężenia światła biegnącego do oka obserwatora w bar
dzo szerokich granicach tak, że odpada stosowanie drogich filtrów 
polaryzacyjnych. Luneta zaopatrzona w taki pryzmat może służyć za
równo do obserwacji gwiazd (zakres "a"), Księżyca (zakres "b") jak 
i Słońca (zakres "c") bez żadnych dodatkowych urządzeń. 

Tomasz Kwast- Warszawa 

KALENDARZYK HISTORYCZNY 
20 października 1853 r. zmarł Franciszek Arago 

Franciszek Dominik Ar a g o urodził się 26 lutego 1786 r. w Estagelu 
pod Perpignanem (Pireneje Wschodnie). Studia odbył w kolegium w Per
pignan, a następnie na "Ecole polytechnique" w Paryżu. Duży zasób 
wiedzy oraz doskonale publikacje rpopularne sprawiły, że już w 1805 r. 
mianowano go adiunktem w obserwatorium paryskim, którego później 
został dyrektorem. Arago był przede wszystkim fizykiem, głównie zaś 
optykiem. Astrofizyka zawdzięcza mu wynalazek polaryzatora i fotome
tru. Jeszcze w 1809 r. mianowano go członkiem Akademii Nauk, 
a w 1830 r. został jej sekretarzem. Jako republikanin czynny był też 
w życiu politycznym, biorąc udział w Rewolucji Lipcowej (1830 r.), kie
dy to nawet został ranny. Zmarł w Paryżu po bardzo ciężkiej choro
bie, pozostawiając po sobie żal w szerokich kolach publiczności. 

Arago razem z B i o t e m zajmował się wyznaczeniem różnicy dłu
gości pomiędzy południkami obserwatorium paryskiego a obserwato
rium w Greenwich. Ponadio wspólnie z B o u v ar d e m robił obserwa
cje w celu sprawdzenia praw libracji Księżyca . Obliczył również orbity 
kilku komet, ułożył tablice refrakcji i przez wiele lat zajmował się· 
triangulacją. W 1845 r. zaczął wydawać rocznik Annuaire du Bureau des 
Longitudes, w którym redagowal doskonałe szkice biograficzne. Był 
świetnym popularyzatorem i w latach 1841-1846 miewał rpubliczne wy
kłady, które ściągały bardzo liczne audytorium. Napisał też doskonałe 
dzieło popularne pt. Astronomie populaire (Paryż 1834), tłumaczone na 
wiele języków europejskich. 

St. R. Brzostkiewicz 

Rocznice kopernikańskie według kalendarza gregoriańskiego 

Od 44 r.p.n.e. do 1582 r., a więc przez 16 wieków służył ludzJkości 
kalendarz juliański (stary styl). W tej też rachubie czasu podawane są 
daty urodzin i śmievci Mikołaja K o rp er n i k a. Od 1582 r. posługujemy 
się jednak kalendarzem gregoriańskim (nowy styl) i dlatego należałoby 
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dokonać odpowiednich przeliczeń, aby obie rocznice kopernikańskie 
obchodzić w tej rachubie czasu. Tak właśnie postąpiono z datami uro
dzin i śmierci Izaaka N e w t o n a, ponieważ w jego czasach w Anglii 
obowiązywał jeszcze kalendarz juliański (reformę kalendarza przepro
wadzono tam dopiero w 1752 r.). Według starego stylu Newton urodził 
się 25 grudnia 1642 r., a zmarł 20 marca 1727 r. Jednak obecnie w bio
grafiach tego uczonego obie daty podawane są według kalendarza gre
goriańskiego. W tej zaś rachubie czasu urodził się on 4 stycznia 1643 r., 
a zmarł 31 marca 1727 r. Podobnie jest z rocznicą Rewolucji Paździer
nikowej, którą obchodzimy nie w październiku, lecz w listopadzie. We
dług bowiem starego stylu wybuch Rewolucji Październikowej nastą
pil 25 października 1917 r., czyli według nowego stylu 7 listopada 1917 r. 
(w Rosji kalendarz gregoriański wprowadzono dopiero po rewolucji). 

Zasadnicza różnica między obu !kalendarzami polega na tym, że pod
stawą kalendarza jubiańskiego był rok o długości 365,25 dni, a podsta
wą kalendarza gregoriańskiego jest rok o długości 365,2422 dni. W ka
lendarzu juliańskim były kolejno trzy lata zwykle o 365 dniach, a czwar
ty przestępny o 366 dniach. W ten sposób co cztery lata regulowano 
nadwyżkę 0,25 dni. Wiemy jednak, że rok zwrotnikowy ma 365,2422 dni 
(dokładnie 365,242196 średnich dób), a więc rOik juliański byl za długi 
o 0,00078 dni (365,2500-365,2422). Różnica ta jest niewielka, ale w ciągu 
czterystu lat osiąga wartość około 3 dni. Skutek tego byl taki, że pory 
roku stale przesuwały się w stosunku do dni i w 1582 r. wiosenne zrów
nanie dnia z nocą nastąpiło 11 marca. Dlatego też w !kalendarzu grego
riańskim lata wyrażające się pełnymi setkami są tylko wtedy przestęp
ne, kiedy dzielą się przez 400. W ten sposób w każdym 400-leciu usu
nięte są te 3 dni zbędne. Aby jednak wiosenne zrównanie dnia z nocą 
wypadało 21 marca, jak to postanowiono na soborze w Nicei (325 r.), 
nakazano w 1582 r. opuścić 10 dni (po 4 października nastąpił 15 paź
dziernika). 

Z rozważań tych wynika, że w XVI w. różnica między obu kalen
darzami wynosiła 10 dni, które należy uwzględnić przy przeliczeniu daty 
śmierci Kopernika na nowy styl. Jednak w XV w. różnica ta była 
mniejsza o jeden dzień, rponieważ rok 1500 według kalendarza juliań
skiego był przestępnym o 366 dniach, a według kalendarza gregoriań
skiego zwykłym o 365 dniach (1500 nie dzieli się przez 400). Gdyby więc 
reformę kalendarza przeprowadzono w XV w., to nakazano by opuścić 
tylko 9 dni, o czym należy pamiętać przy przeliczeniu na nowy styl 
daty urodzin Kopernika. W rezultacie tych dociekań otrzymujemy, że 
wedlug kalendarza gregoriańskiego Kopernik urodził się 28 lutego 
1473 r., a zmarł 3 czerwca 1543 r. W tych też dniach należałoby obcho
dzić obie rocznice kopernikańskie. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 
Opracował G. Sitarski 
Październik 1965 r. 

St. R. Brzostkiewicz 

Wieczorem nad poludniowo-zachodnim horyzontem pięknie świeci We
nus. Wenus zbliża się teraz stale do Ziemi i blask jej z dnia na dzień 
jaśnieje. W niedalekim sąsiedztwie Wenus można też próbować odszu
kać Marsa, świecącego jako słaba czerwona gwiazdka (w porównaniu 
.z Wenus!) również nisko nad poludniowo-zachodnim horyZiOntem. Należy 
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tyLko uważać, aby nie pomylić Marsa z równie czerwono sWlecącym 
w tej okolicy nieba Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdo
zbiorze Skorpiona. Antares świeci nieco niżej od Marsa i jest też od
robinę jaśniejszy. Wszelkie jednak wątpliwości związane z odróżnieniem 
planety od gwiazdy najlepiej rozwiać za pomocą lunety: w lunecie 
gwiazda pozostanie ostrym czerwonym punMem, natomiast Mars ukaże 
nam się w postaci drobnej czerwonej tarczki. Mars stale oddala się od 
Ziemi i jego blask stopniowo słabnie. 

Jowisz wschodzi wieczorem i pięknie błyszczy na nocnym niebie jako 
jasna gwiazda (-2 wielkości) na granicy gwiazdozbiorów Byka, Bliź
niąt i Oriona. Przez lunety możemy obserwować wiele ciekawych zja
wisk w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Dokladne 
momenty tych zjawisk podajemy w odpowiednim dniu. 

Saturn widoczny jest w pierwszej połowie nocy na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Ryb, jako żółtawa gwiazda pierwszej wielkości. Po
wstałe planety przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i są w tym 
miesiącu niewidoczne. 

Za pomocą większych lunet możemy też wieczorem poszukiwać dwóch 
planetoid około lO wielkości gwiazdowej: Fallas na granicy gwiazdo
zbiorów Orla, Delfina i Wodnika (w okolicy ~ównika niebieskiego) 
i prawie na tym samym południku, ale niżej nad horyzontem, Iris. Na
wiązując do obserwacji z poprzedniego miesiąca wykreślimy na mapie 
nieba dalsze fragmenty pętli, jakie obie planetki zatoczyły w swym 
pozornym ruchu wśród gwiazd. 

1<13h57m Obserwujemy początek przejścia clenia 2 księżyca Jowisza 
na tle tarczy planety. 

2/3tl Tej nocy będziemy świadkami serii ciekawych zjawisk w ukła
dzie księżyców Jowisza. Po wschodzie Jowisza dostrzegamy brak jedne
go z jego księżyców. To księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety i ukaże 
się spoza niej o 21h53n•. O 22łl54ID.3 zniknie nagle w cieniu planety 
księżyc 2, w odległości równej rprawie średnicy tarczy od jej lewego 
brzegu (patrząc przez lunetę odwracającą). Dalszy przebieg zjawisk ob
serwujemy już po północy. O 31125m na tarczy planety pojawia się plam
ka cienia l księżyca i rozpoczyna swą wędrówkę od lewego do prawego 
brzegu. O 4h1Qm księżyc 3 uka'Zuje się nareszcie spoza prawego brzegu 
tarczy, po przejściu przez strefę cienia i za tarczą planety. O 4h43m 
księżyc l dociera do lewego brzegu tarczy i niknie na jej tle rozpoczy
nając swoje przejście. Cień tego księżyca widoczny jest na tarczy Jowi
sza do 5h36lll. 

3/4d Obserw·ujemy przebieg zakrycia l księżyca Jowisza przez tarczę 
planety. Foczątek zjawiska o 241134m (będzie to zaćmienie tego księżyca 
blisko lewego brzegu tarczy), koniec o 4h6m. 

4/5<1 Po wschodzie Jowisza na tarczy planety pojawia się o 21h54m 
cień l księżyca, natomiast księżyc 2 przechodzi właśnie na tle tarczy 
i jest niewidoczny do 22h34m. W dalszym ciągu obserwujemy: o 23hnm 
początek przejścia l księżyca na tle tarczy rplanety, o 24h4m koniec wę
<irówki cienia tego księżyca i o lh2lm koniec przejścia samego księżyca. 

5/6<1 22h34m obserwujemy koniec zakrycia l księżyca Jowisza rprzez 
tarczę planety. Nad ranem, o 3h46m obserwujemy początek przejścia 
cienia 3 księżyca na tle tarczy Jowisza. 

7dl7h Niewidoczne zlączenie Księżyca z Saturnem. 
9/lOd Znowu seria ciekawych zjawisk w układzie księżyców Jowisza. 
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Obserwujemy kolejno: o 22h57m początek zakrycia 3 księżyca przez tar
czę planety, o lh28m początek zaćmienia 2 księżyca, o lh44m koniec za
krycia księżyca 3 i o 5h19m początek przejścia cienia l księżyca na tle 
tarczy planety. 

11d2h28m Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Tego 
też dnia o 15h nastąpi bliskie zlączenie Wenus z gwiazdą 2.5 wielkości, 
delta Skorpiona. Wieczorem odnajdziemy gwiazdę bardzo blisko Wenus, 
na północ od planety. 

11/12d Tej nocy także warto obserwować JOIWisza przez lunety. Po 
wschodzie Jowisza widać na jego tarczy plamkę cienia księżyca 2. Sam 
księżyc zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie swoje przejście o 22h25rn, 
a w tym czasie jego cień kończy swą wędrówkę i schodzi z tarczy pla
nety o 22113om. Teraz do brzegu tarczy zbliża się z kolei księżyc l i jego 
cień pojawia się na tarczy JOIWisza o 23h47m. Sam księżyc dociera do 
brzegu tarczy o lhlm, a wtedy właśnie, o lh6rn, księżyc 2 kończy swoje 
przejście. Cień księżyca l kończy swą wędrówkę o lh58rn, a sam księżyc 
ukazuje się znowu o 3hl2m. 

12<1 Obserwujemy początek zaćmienia l księżyca (o 20h56m) i koniec 
jego zakrycia (o 24h26m). 

16<l5h Zlączenie Jowisza z Księżycem. 
16/17d Tej nocy możemy obserwować całkowity przebieg zacrruenia 

3 księżyca JOIWisza, początek jego zakrycia przez ·tarczę planety i po
czątek zaćmienia księżyca 2. Księżyc 3 zniknie nagle w cieniu pllanety 
o 211145m w pewnej odległości od lewego brzegu jej tarczy (w lunecie 
odwracającej) i pojawi się nagle w pobliżu lewego brzegu tarczy 
o Oh30m, aby skryć się z kolei za tym brzegiem o 2h43m. Foczątek za
ćmienia księżyca 2 nastąpi o 4h2m. 

18/19d Księżyce 2 i l oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowi
sza. Kolejność zjawisk jest następująca: o 22h28m na tarczy Jowisza 
pojawia się cień 2 księżyca, sam księżyc rozpocznie swoje przejście 
o 24h54m, o lh7m cień księżyca 2 kończy swą wędrówkę, o lh40m na 
tarczy planety pojawia się z kolei cień księżyca l, o 2h5lm sam księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście, o 3h35m 1księżyc 2 kończy przejście i o 3h51m 
cień księżyca l schodzi z tarczy planety. 

19d 11h48m heliografiezna długość środka tarczy Slońca wynosi 0°; 
mamy początek 1500 rotacji Slońca wg numeracji Carringtorna. O 16h 
zlączenie Wenus z Marsem (obie rplanety obserwujemy wieczorem nad 
południowo-zachodrnim horyzontem, dość blisko siebie). O 20h Jowisz 
nieruchomy z rektascensji. 

19/20d Obserwujemy początek (o 22h50m) zaćmienia i koniec (o 2hl6m} 
zakrycia l księżyca JOIWisza. 

20d Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje cień jego l księżyca. Sam 
księżyc przechodzi także na tle tarczy planety i jest niewidoczny. Nie
widoczny jest też księżyc 2, który ukryty jest właśnie za tarczą planety. 
O 221119m cień księżyca l schodzi z tarczy planety i niemal w tym sa~ 
mym czasie (o 22h20rn) ·księżyc 2 ukazuje się spoza prawego brzegu tar
czy. Księżyc l kończy przejście i ukazuje się o 23h30m. 

2ld11h Niewidoczne zlączenie Uranu z Księżycem. 
23dl61:l Slońce wstępuje w znak Niedźwiadka, jego długość ekliptycz

na wynosi wówczas 210°. 
23/24<1 Obserwujemy przebieg zaćmienia 3 księżyca Jowisza: początek 

zjawiska o lh45rn, koniec o 4h30m.5. 
25d23h Jednoczesne zlączenie Księżyca z Merkurym i Neptunem. 
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25/26<1 Księżyce l i 2 oraz ich cienie wędrują na tle tarczy Jowisza. 
O lh4m na tarczy Jowisza pojawia się cień 2 księżyca, o 31121m sam 
księżyc 2 rozpoczyna swoje przejście, o 3h44m cień księżyca 2 opuszcza 
tarczę, o 4h4om księżyc l rozpoczyna ,przejście i o 5h45m cień księżyca l 
schodzi z tarczy planety. 

26<14h Złączenie Merkurego z Neptunem. 
26/27d 24h44m obserwujemy początek zaćmienia l księżyca Jowisza, 

a o 4h5m koniec jego zakrycia przez tarczę planety. 
27/28d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzegamy brak jego dwóch 

księżyców: księżyc 2 ukryty jest w cieniu planety, a księżyc 3 jest nie
widoczny na tle tarczy planety. Ponadbo od 22h2m po tarczy planety 
wędruje jeszcze cień księżyca l. O 22h55m księżyc 3 kończy swoje przej
ście i ukazuje się w pobliżu prawego brzegu tarczy, o 23h7m rozpoczyna 
z kolei przejście księżyc l, o Ohl3m schodzi z tarczy planety cień księ
życa l, o Oh43m księżyc 2 ukazuje się spoza tarczy Jowisza i o lhl8m 
księżyc l kończy przejście na tle tarczy. 

28<1 3h złączenie Marsa z Księżycem, o lOh złączenie Wenus z Księ
życem. Wieczorem nie widzimy w pobliżu Jowisza jego l księżyca; ko
niec zakrycia tego księżyca przez tarczę planety obserwujemy o 22.h32m. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

D a ta 
l 9 6 5 

IX 27 
X 7 

17 
27 

XI 6 

Data 

l 
p 

1965 

o 
X l +26.06 

3 +26.18 
5 +26.26 
7 +26.32 
9 +26.34 

11 +26.34 
13 +26.32 
15 +26.26 

Odległości bliskich planet 

l od 

W e n u s 

l 
M a rs 

Słońca l od Ziemi od Słońca \ od Ziemi 

j. j. a. mlnkm o. lm,o<ml j. •· m'o>ml j. o. lm'"'m 
0.728 108.9 1.039 155.4 1.459 218.3 1.860 278.3 
0.728 108.9 0.967 144.6 1.448 216.6 1.903 
0.728 108.9 0.893 133.6 1.436 , 214.9 1.943 
0.728 108.8 0.818 122.4 1.426 213.~ 1.981 
0.727 108.7 0.743 111.1 1.416 211.9 2.017 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 
l Bo l 

l o (l l o o l + 6.68 236.81 X 17 +26.16 +5.66 
+ 6.58 210.42 19 +26.04 +5.50 
+6.47 184.03 21 +25.90 +5.33 
+6.35 157.64 23 +25.71 +5.16 
+6.23 131.26 25 +25.50 +4.98 
+6.10 104.87 27 +25.26 +4.79 
+5.96 78.49 29 +24.98 +4.60 
+5.81 52.11 31 +24.67 +4.40 

284 7 
290.7 
296.4 
301.7 

Lo 

o 
25.73 

359.35 
332.97 
?06.59 
280.22 
253.84 
227.47 
201.09 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pólnocnego wierzchołka 
tarczy ( + na wschód, - na zachód); 

B , L - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Październik 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

IX 28 
X 8 

18 
28 

IX 28 
X 8 

18 
28 

lh czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l a l wsch. l zach. 

hm 
12 20 
13 22 
14 21 
15 19 

MERKURY 
o 

- 0.7 
- 8.3 
-14.9 
-20.3 

hm 
5 33 
6 35 
7 31 
8 24 

Niewidoczny. 

15 32 
16 Ol 
16 32 
17 03 

MARS 
- 20.0 
-21.6 
-23.0 
-23.9 

lO 32 
10 32 
10 34 
10 32 

l 
h m 

17 23 

1

17 05 
16 49 
16 34 

18 47 
18 25 
18 07 
17 53 

Widoczny o zmroku nisko nad 
poludniowo-zachodnim horyzon
tem jako czerwona gwiazda + 1.4 
wielkości. (Nie pomylić z równie 
czerwonym Antareseml) 

SATURN 

IX 181 23 00 ~ - 8.7 1 17 31 l 4 03 
X 8 22 55 - 9.2 16 10 2 37 

28 22 52 - 9.5 14 52 114 
Widoczny w pierwszej polowie no
cy na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika 1 Ryb (około +l wielk. 
gwiazd.). 

l h czasu j Warszawa 
środk.-europ. 

a l wsch. l zach. 

hm 
14 55 
15 41 
16 29 
17 18 

WENUS 

o l h m -18.2 9 43 
-21.7 1013 
-24.4 lO 41 
-26.1 l 1105 

hm 
18 22 
18 04 
17 54 
17 50 

Swieci wieczorem nad poludnio
wo-zachodnim horyzontem jako 
jasna gwiazda około -3.8 wielk. 

JOWISZ 
6 02 l +23 o 20 56 
6 05 l +23.0 20 19 
6 06 +23.0 19 41 
6 05 +23.0 19 Ol 

13 23 
12 46 
12 08 
1128 

Widoczny przez całą noc jako ja
sna gwiazda (-2 wielkości) na gra
nicy gwiazdozbiorów Byka, Bliź
niąt i Oriona. 

URAN 

11 09 l + 6.3 l 4 25 1 17 27 
1114 + 5.8 3 13 16 11 
1117 + 5.4 201 1455 

Widoczny nad ranem w gwiazdo
zbiorze Lwa (5.8 wlelk. gwiazd.). 

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

a 

IX 17 
X 7 

27 

IX 27 
X 7 

17 
27 

XI 6 

NEPTUN 

h m 
15 03.6 
15 05.9 
15 08.6 

Niewidoczny. 

o 
-15 301 

-15 41 
-1552 

hm 
14 54 
13 38 
12 22 

PLANETOIDA 2 P ALLAS 
20 05.6 + 5 15 19 13 
20 07.1 + 3 24 18 38 
20 10.5 i- l 44 18 05 
2015.7 + 017 1729 
20 22.3 - o 56 16 55 

Około 10.2 wielk. gwiazd. W1docz.. 
na wieczorem na granicy gwia
zdozbiorów Orla, Deilina 1 Wod
nika. 

PLUTON 

h m s 
11 31 46 
1134 26 
11 36 51 

N1ewidoczny. 

+1s ~7~2 ~ 
+Is 04.3 
+17 55.7 

h m 
1124 
lO 08 
8 52 

PLANETOIDA 7 IRIS 
20 15.7 
20 20.2 
20 27.7 
20 37.9 
20 50.4 

-12 07 
-1211 
-12 06 
-1149 
-1119 

19 27 
18 51 
18 20 
17 51 
17 23 

Około 9.4 wielk. gwiazd. Widocz
na wieczorem na granicy gwiazdo
zbiorów Koziorożca 1 Wodnika. 

Planetoidy rozpoznajemy po ich ruchu wśród gwiazd, porównując rysunki 
z kilku nocy okolicy nieba wedlui podanych wyżej współrzędnych (epoka 1g50.0). 



Październik 1965 r. SLONCE 

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

r. emu l a l & wsch.j zach. wsch. j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. wsch.j zach. 

l 
m hm o hm hm hm h n1 h m h m hm hm h m hm h m h m h m hm hm hm 

IX28 + 9.1 12 17 - 1.8 5 58 17 47 5 47 17 37 5 47 17 37 5 41 17 30 5 35 17 26 5 31 17 21 5 27 17 18 5 23 17 12 
X 8 12.3 12 53 - 5.7 616 17 23 6 04 17 14 6 03 17 15 5 59 17 05 5 50 17 04 5 48 17 18 5 42 16 56 5 40 16 48 

18 !14.7 13 30- 9.4 6 34 17 00 6 22 16 51 6 20 16 54 6 19 16 41 6 06 16 44 6 05 16 36 5 58 16 36 5 58 16 25 
28 16.1 14 08-13.0 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 638 16 19 6 23 16 25 6 23 16 16 6 l ~ 16 17 6 17 16 04 

XI 7 16.3114 481-16.1 7 12 16 19 6 58 16 13 6 54. 16 17 6 58 15 59 6 39 16 08 6 42 15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu 
Data środk.·europ. 

warszawa 
środk.·europ. 

warszawa 
Data 

a l & wsch. / zach . a l & wsch.j zach. 

h m l o h m l h m h m l o h m l h m 
l l 1719-24.4 13 13 20 24 111 128 + 5.4 17 29 6 29 

2 18 12 -25.7 14 10 2112 12 215 +10.8 17 46 7 47 
3 19 06 -25.8 14 55 22 lO 13 3 06 +15.9 18 07 9 06 
4 19 58 -24.7 15 29 23 16 14 3 59 +20.2 18 34 lO 27 
5 20 49 -22.5 15 56 - 15 4 56 +23.5 19 13 1146 
6 21 38 -19.3 16 16 o 25 16 5 56 +25.5 20 07 12 56 
7 22 25 -15.4 16 33 l 37 17 6 58 +25.9 21 16 13 55 
8 2311 -10.7 16 47 2 48 18 8 00 + 24.7 22 37 14 38 
9 23 56 - 5.6 17 Ol 4 00 19 9 Ol +21.9 - 15 09 

lO 042, - 0.1 17141 514 20 9 591 +17.8 o 03, 15 32 

1h czasu 
Data środk.·europ. 

a l & 

hm o 
l 21 10 54 +12.6 

22 1147 + 6.7 
23 12 39 + 0.5 
24 13 29 - 5.6 
25 14 20 -11.4 
26 15 12 -16.5 
27 16 05 -20.6 
28 16 58 -23.7 
29 17 53 -25.5 
30 18 47 -26.1 
31 19 41 -25.4 

Warszawa 

wsch. j zach. 

h m / h m 
l 30 15 50 
2 56 16 07 
420, 1622 
5 43 16 38 
7 05 16 55 
8 26 17 16 
9 44 17 42 

lO 57 18 17 
12 00 19 011 
12 51 19 561 
13 30 20 59 

Fazy Księżyca 

Nów IX 
Pierwsz. kw. X 
Pehlia X 
Ostat. kw. X 
Nów X 
Pierwsz. kw. XI 

d h 

25 4 
2 14 

10 15 
17 20 
24 15 
l 9 

Odległość l Srednica 
Księżyca tarczy 
od Ziemi 

d h 

Najw. X 4 21 / 29.5 
Najm. X 20 12 32.4 
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Rysunek powierzchni Marsa z zaznaczonymi obszarami sfotografowanymi orzez 
Marinera-4 (por. trzecią stron ę okładki). 

Pierwsza strona okładki: Najlepsze - 11 z kolei - z serii 21 zdjęć powierzchni 
Marsa, wykonane przez Marinera-4. Obejmuje obszar: 272 km w kierunku wschód
-zachód i 240 km w kierunku północ-południe (północ u góry). Zdjęcie wykonane 
zostało z wysokości 12 500 km nad powierzchnią planety. 
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Wyniki badań pierw
szego pojazdu kosmicznego, 
jaki zbliżył się do powierz
chni Marsa na odlealość 
lO 000 kilometrów, oma
wiamy w a1·tykulach mgra 
A. MARKSA i mgra J. 
CWIRKO-GODYCKIEGO. 

Różne hipotezy powsta
wania i rozwoju układów 
planetarnych a w szcze
gólności naszego, jak rów
nież możliwości uzyskania 
cennych informacji z ob
serwatoriów pozaziemskich 
dla wyjaśnienia nieroz
strzygniętych dotąd pro
blemów - omawia w ko
lejnym odcinku serii 
"Nauka o przestrzeni" prof. 
dr Włodzimierz ZONN. 

Za rachubę czasu na na
szej planecie odpowiedzial
ni są astronomowie. Jed
nym z problemów stale 
nasuwających trudności 
jest sprawa kalendarza, 
a zwłaszcza daty świąt ru
chomych. Temu tematowi 
poświęcamy w naszej Kro
nice notatkę (600 lat zega
ra Giovanniego de Dondi) 
oraz artykuł prof. inż. L. 
WEBERA. W obu mowa 
o tzw. "wiecznym" kalen
darzu. 

W dziale "Nowości wy
dawnicze" podajemy cieka
we zestawienie statystycz
ne dorobku polskich astro
nomów w ciągu minionych 
czterdziestu lat. 

Zamierzamy wprowa-
dzić nowy dział - "Porad
nik milośnika astrono
mii" - w postaci l7.~źnego 
dodatku czterostronico we
go z wyodrębnioną nume
racją stron. Zwracamy się 
tą drogą do Czytelników, 
w szczególności do milo
śników- obserwatorów. o 
nadsyłanie do Redakcji 
uwag i propozycji w spra
wie jego układu i treści. 
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ANDRZEJ MARKS- War s zawa 

WYNIKI BADAŃ MARINERA-4 

S pośród wszystkich ciał niebieskich największe powszechne 
zainteresowanie wzbudziła niewątpliwie planeta Mars. Zosta

ło ono wywołane odkryciem na niej w 1877 r. przez S c h i a p a
r e l l i e g o "kanałów", które bardzo prędko poczytano za prze
jaw działalności "Marsjan". Co prawda już w początlmch bie
żącego stulecia stwierdzono, że warunki ·fizyczne na planecie 
są tak surowe, iż mogą na niej istnieć co najwyżej tylko pry
mitywne formy życia, ale jeszcze i dziś wielu ludzi z głębokim 
przekonaniem wierzy w istnienie "kanałów" na Marsie i "Mar
sjan". 

Nic więc dziwnego, że tak wielkie zainteresowanie wywołały 
próby wysłania w kierunku tej planety aparatów kosmicznych. 
Próby te podejmowali kilkakrotnie uczeni radzieccy i amery
kańscy, jednak dopiero obecny lot amerykańskiej sondy ko
smicznej Mariner-4 (Żeglarz-4) został uwieńczony powodze
niem. Stanowi to niewątpliwie jeden z największych sukcesów 
kosmonautyki bezzałogowej, biorąc pod uwagę fakt, że był on 
uzależniony od długotrwałego niezawodnego działania skom
plikowanych przyrządów aparatu kosmicznego, nadzwyczaj do
kładnej nawigacji oraz to, że informacje z niego były przesy
łane na wielką odległość (przeszło 215 mln km). 

Mariner-4 zbliżył się do Marsa 15 lipca i wówczas umieszczo
ne w nim różnorodne przyrządy pomiarowe rozpoczęły bada
nia planety. Pierwsze przesłane z aparatu informacje doniosły, 
że Mar:s posiada pole magnetyczne około 10 razy słabsze od 
ziemskiego. Dokładniejsza analiza tych danych wykazała jed
nak, że Mars albo w ogóle nie posiada pola magnetycznego, 
albo też jeżeli ono istnieje, to w odległości w jakiej przelatywał 
aparat kosmiczny od planety (kilkanaście tysięcy kilometrów) 
jest ono znacznie słabsze od czułości rejestrującego je helowe
go magnetografu mogącego mierzyć pole magnetyczne o natę
żeniu 0,5 gamma. 

Tak więc okazało się, że nie tylko Księżyc i Wenus, które od 
pewnego czasu były już badane metodami kosmonautycznymi, 
ale także i Mars nie posiada silnego pola magnetycznego. Jak 
się wydaje obala to większość dotychczasowych hipotez na te
mat przyczyn istnienia pól magnetycznych Ziemi i planet i su
geruje, że dość silne pole magnetyczne naszej planety jest 
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czymś wyjątkowym. N a leży więc poszukiwać jakiejś specy
ficznej dla Ziemi przyczyny jego istnienia. 

Drugie cenne odkrycie stanowi stwierdzenie przez umie
szczone na aparacie Mariner-4: pułapki cząstek obdarzonych 
ładunkiem elektrycznym, komorę jonizacyjną i detektory pro
mieniowań jonizujących, że wokół Marsa nie ma obszarów ra
diacji. Spośród czterech badanych metodami kosmonautyczny
mi ciał niebieskich (Ziemi, Księżyca, Wenus i Marsa) tylko Zie
mia posiada więc taki obszar. Jest to oczywiście wywołane tym, 
że tylko ona posiada silne pole magnetyczne. 

O ile oba powyższe odkrycia dotyczyły zupełnie nowych, 
praktycznie niemożliwych do zbadania z Ziemi problemów nau
kowych, o tyle następne dotyczyło zagadnienia badanego od 
dziesiątków lat, a mianowicie atmosfery Marsa. Dotychczas są
dzono, że jest ona przy powierzchni planety około 10 razy 
mniej gęsta niż przy powierzchni Ziemi, czyli taka jak u nas 
na wysokości około 17 km, na co wskazywało uśrednienie da
nych uzyskanych na podstawie różnorodnych teleskopowych 
obserwacji z Ziemi. Tymczasem dość nieoczekiwanie okazało 
się, że atmosfera Marsa jest prawdopodobnie 50, a być może 
nawet 100 razy mniej gęsta., czyli taka jak u nas na wysokości 
około 30 km. Co więcej, potwierdzone zostały wyniki badań 
teleskopowych z Ziemi, stwierdzające że w atmosferze Marsa 
nie ma dających się wykryć ilości tlenu. Stanowi to ciężki cios 
dla uczonych opowiadających się za hipotezą, że na Marsie 
istnieją jakieś formy życia. Niemniej jednak nie obala to by
najmniej tej hipotezy, bowiem jak wykazały badania w ko
morach laboratoryjnych na Ziemi, niektóre prymitywne rośli
ny, a także prymitywne organizmy żywe mogą wegetować na
wet w . takiej rozrzedzonej i beztlenowej atmosferze. 

Nowe dane o atmosferze Marsa uzyskane zostały dzięki te
mu, że orbita Marinera-4 była usytuowana w przestrzeni w ten 
sposób, że dla obserwatora patrzącego z Ziemi przeleciał on 
poza Marsem. W wyniku tego fale radiowe wysyłane z apa
ratu w kierunku Ziemi, wtedy gdy skrywał się on poza Mar
sem i wyłaniał się z poza niego, przenikały poprzez atmosferę 
planety, co wywołało zmiany ich charakteru umożliwiające 
wyciągnięcie wyżej wymienionych wniosków. Dodać jednak 
należy, że interpretacja tych danych obserwacyjnych jest bar
dzo trudna i stosunkowo mało dokładna, głównie dlatego, że 
łatwo przecież przeoczyć jakieś nieznane czynniki, wywiera
jące istotny wpływ na wynik. Nie należy więc nowych danych 
o gęstości atmosfery Marsa, uzyskanych dzięki aparatowi ko-



308 URAl\/ lA 

smicznemu Mariner-4, uważać za ostateczne; zupełnie prawdo
podobnym jest, że dokładniejsze ich opracowanie, a także na
stępne loty aparatów kosmicznych w kierunku Marsa, mogą 
wnieść do nich istotne poprawki. 

Niewątpliwie najbardziej efektownym wynikiem lotu Mari
nera-4 było przesłanie na Ziemię 21 obrazów powierzchni pla
nety, uzyskanych przez umieszczone w aparacie kosmicznym 
dwie kamery obserwacyjne. Każda z nich stanowiła niewielki 
teleskop zwierciadlany w układzie Cassegraina. Główne zwier
ciadła tych teleskopów miały średnice 40.8 mm, a ogniskowe 
wynosiły 302 mm. W układach optycznych teleskopów stoso
wane były filtry: niebiesko-zielony i czerwono-pomarańczowy. 
Obserwowane obrazy powstawały na fotokatodach lamp vi
dikonowych, a następnie były rejestrowane na dwuścieżkowej 
taśmie magnetycznej o długości około 100 m. Każdy obraz był 
rozkładany w tych lampach na 200 linii, a każda linia na 200 
punktów przy czym urządzenie odróżniało 64 odcienie jasności 
obrazu. Obrazy planety zostały naświetlone między godziną 
!Hl a 143 czasu środkowo europejskiego w dniu 15 lipca gdy 
aparat kosmiczny przelatywał w odległości od około 15 do oko
ło 11.8 tys. km od powierzchni Marsa. Naświetlanie każdego 
obrazu trwało zaledwie 0.2 sek., jego rejestrowanie na taśmie 
magnetycznej - 24 sek. i 24 sek. trwało jego usuwanie z foto
katody lampy vidikonowej. 

Po zarejestrowaniu obrazów na taśmie magnetycznej rozpo
częło się ich przekazywanie falami radiowymi na Ziemię. Po
szczególne z 40 000 punktów, z jakich był złożony każdy obraz, 
przesyłane były w ustalonej kolejności przy czym jeżeli dany 
punkt był "biały" to odpowiadała mu cyfra O, jeżeli "czar
ny" - liczba 63, jeżeli natomiast zaczernienie obrazu było 
pośrednie - odpowiadała mu pośrednia liczba. Poszczególne 
liczby przesyłane były w układzie dwójkowym przy pomocy 
sygnałów telegraficznych, a więc łatwych do odróżnienia od 
zakłóceń. System ten był co prawda bardzo powolny (przesła
nie pojedynczego obrazu trwało około 8.5 godz.) - ale mu
siał on być zastosowany ponięważ nadajnik radiowy Marine
ra-4 wysyłał fale o mocy zaledwie 10 W, toteż w naziemnych 
radioteleskopach odbiorczych tylko sygnały telegraficzne mo
gły być odróżnione od zakłóceń. 
Obserwacją został objęty wąski pas wzdłuż części powierz

chni planety zaczynający się mniej więcej w rejonie o współ
rzędnych areograficznych 170°E i 60°N u krawędzi widzianej 
z aparatu kosmicznego tarczy Marsa i przecinający równik pla-
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nety mniej więcej na 180 południku, a następnie przechodzący 
poprzez część południowej półkuli Marsa 1• Ogółem obserwa
cją objęty został tylko około 1°/o powierzchni planety (patrz 
druga i trzecia strona okładki). Omówienie wstępnej interpre
tacji zdjęć wykonanych przez Marinera-4 zawiera następny ar
tykuł. 

Wspomnieć jeszcze należy, że urządzenia pomiarowe Mari
nera-4 przekazały na Ziemię także informacje o temperaturze 
na Marsie. Naogół dane te są zgodne z tym co wiedzieliśmy 
na podstawie obserwacji teleskopowych z Ziemi. 

Obecnie prowadzi się precyzyjne badania trajektorii aparatu 
kosmicznego w pobliżu Marsa w celu dokładnego obliczenia 
wielkości masy planety, a być może i masy dwóch jego maleń
kich księżyców. Dodać tutaj warto, że księżyce te stanowiły 
potencjalną przeszkodę dla realizacji badań Marsa, gdyż ist
niała obawa, iż kamery obserwacyjne Marinera-4 mogą się 
zwrócić nie w kierunku planety lecz któregoś z jej księżyców. 

Nie ulega wątpliwości, że w chwili obecnej przytoczone wy
żej wyniki badań Marinera-4 mają w dużej mierze charakter 
przypuszczeń i będą być może musiały ulec wielu korektom 
choćby z tego względu, że nie opublikowano jeszcze wyników 
powtórnego przesłania na Ziemię wszystkich obrazów oraz 
nie zostało zakończone przekazywanie innych danych nauko
wych. Niemniej już teraz wiadomo, że lot tego aparatu ko
smicznego uwieńczony został olbrzymim sukcesem naukowym 
i technicznym. 

JERZY CWIRKO - GO~YCKI - W ar s z a w a 

WSTĘPNA INTERPRETACJA ZDJĘC MARSA 

2 B listopada 1964 r. z przylądka Kennedy'ego wystartowała 
rakieta Atlas- Agena wynosząc na orbitę sondę Mari

ner-4. Po prawie 8-mio miesięcznym locie, w trakcie którego 
odbierano szereg danych naukowych (patrz poprzedni arty
kuł) "marsjański" pojazd przekazał również na Ziemię 21 
zdjęć powierzchni czerwonej planety. 

Uczeni zgrupowani w dwóch głównych ośrodkach badaw
czych JPL (Jet Propulsion Laboratory) i NASA (National Ae-

1) Areografia - opis powierzchni planety MaTS (w języku greckim 
Ares), odpowiednik geografii i selenografii. 
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ronautic Space Administration) od dawna prowadzili już in
tensywne prace mające na celu odczytanie i interpretację 
przesłanych przez sondę zdjęć. 

Grupa interpretująca pod kierunkiem dr Roberta L e i g h
t o n a wykonywała zdjęcia lotnicze wulkanicznych terenów 
pustyni Majove, które następnie były redukowane do 200 li
nii na obraz (jak w przypadku zdjęć Marsa). Analogiczne 
"przymiarki" robiono dla zdjęć innych części Ziemi, wyko
nywanych z satelitów i samolotów. Analizowano tu głównie 
zdjęcia meteorologiczne przesłane przez satelity serii Tiros. 
Wyprowadzono na orbity specjalne rakiety, które fotografo
wały i przesyłały na Ziemię obrazy telewizyjne w "wymiarze" 
200 linii. Badano również i fotografowano specjalne makiety 
terenu Południowej KaliforniiJ które jak się wydawało naj
bardziej będą zbliżone do krajobrazu Marsa. 

Celem tych prób było oszacowanie na zdjęciach wykonanych 
w "podobnych warunkach" jak zdjęcia Marinera-4, skali 
odległości, rozmiarów, interpretacji szczegółów, kontrastów 
cienia i refleksów świetlnych. 

Bardzo pracochłonne przygotowania opłaciły się w pełni. 
Ze zdjęć Marinera-4 wyciągnięto następujące wstępne wnioski: 

l. Mars podobny jest bardziej do Księżyca niż do Ziemi. 
Zdjęcia pokazują 70 wyraźnie widocznych kraterów o średni
cach od 5 km do 120 km. Kilka z nich wydaje się być obrze
żonych szronem. Jeżeli wykonane zdjęcia są reprezentatywne 
dla całej powierzchni planety, Mars posiada conajmniej 10 000 
kraterów o wymienionych średnicach, co możemy porównać 
do 200 kraterów meteorytowych tego typu na Ziemi. 

2. "Ospowata" powierzchnia planety, sądząc po tym co już 
wiemy o Księżycu*, musi być bardzo stara - być może 2 do 
5 miliardów lat i dobrze zachowana. Uczeni sądzą, że Mars 
nigdy nie posiadał większej ilości wody, ani atmosfery gt;st
szG'j niż obecnie. Gdyby tak było, powierzchnia planety wyka
zywałaby więcej śladów erozji. 

3. Nie zauważono też żadnych form mogących być kanała
mi, ani takich ziemskich cech powierzchni, jak łańcuchy gór~ 
skie, wielkie doliny czy baseny oceaniczne. Spór między uczo
nymi o istnienie czy nieistnienie kanałów na Marsie trwał od 
roku 1877 (kiedy po raz pierwszy zauważył je S c h i a p a-

*) por. artykuł J. Cwirko-Godyckiego pt. "Geologia Księżyca" Urania 
nr 7/8 z 1965 r. 
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re l l i), do roku 1965 kiedy wydaje się, że został ostatecznie 
zażegnany. 
Przypomnę w skrócie na czym polegała obiektywna trudność 

wyjaśnienia tej kwestii. Zasadnicza różnica między okiem 
ludzkim a kliszą fotograficzną polega na ich różnych właści
wościach "spostrzegania". Oko ludzkie rejestruje obraz "mo
mentalny", podczas gdy klisza naświetlana w ciągu wielu go
dzin sumuje efekty świetlne, dając właściwe zaczernienie 
emulsji. Jeżeli jednak przedmiot obserwacji jest nieduży, jak 
w przypadku kanałów na Marsie, wtedy nie zostanie on zare
jestrowany na kliszy. Powodem tego stanu rzeczy są drgania 
ziemskiej atmosfery, przez którą przebiega światło od Marsa. 
Drgania atmosfery w ciągu kilku godzin trwania ekspozycji 
zamazują drobne szczegóły i to jest przyczyną, że marsjańskie 
kanały były dla kliszy fotograficznej niedostępne. Wobec braku 
obiektywnego materiału do konfrontacji spostrzeżeń telesko
powych, spór trwał do chwili ostatnio otrzymanych zdjęć z Ma
rinera-4. 

Mars jest więc raczej niepodobny do Ziemi, jego fotografie 
są w istocie jeszcze jednym dowodem na unikalność Ziemi 
w systemie słonecznym. Jednakże planeta ta kryje w sobie 
niektóre z tajemnic ewolucji Ziemi. "Jeżeli powierzchnia Mar
sa trwa naprawdę w swej pierwotnej formie - jak twierdzi 
amerykański uczony dr Leighton- powierzchnia ta może oka
zać się najlepszym a być może jedynym miejscem w systemie 
słonecznym, które zachowało klucz do oryginalnego rozwoju 
życia organicznego, którego ślady dawno już zniknęły z Zie
mi". 

Zastosowana do powierzchni Marsa metoda stratygrafii, 
o której mowa jest w artykule "Geologia Księżyca" (Urania 
nr 7/8, 1965 r.) pozwoli zapewne ustalić chronologię wydarzeń 
mających miejsce na planecie i powiązanie jej z analogiczną 
na Księżycu i Ziemi. 

Wydaje się wysoce prawdopodobne, że nasze poglądy na te
mat powstania układu planetarnego ulegną znacznej modyfi
kacji zwłaszcza wtedy, jeżeli Voyager, który w 1971 roku ma 
dotrzeć do powierzchni planety, potwierdzi swymi obserwacja
mi obecnie wysunięte przypuszczenia o Marsie. 

UWAGA Członkowie PTMA i Prenumeratorzy! - Administracja 
URANII prosi o dokonywanie wplat tyt. prenumeraty na rok 1966 na 
konto Zarządu Glównego PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8, PKQ nr 
4-9-5227. Prenumerata roczna wynosi: zl 72.- dla członlrow PTMA: 
zl 60.-. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - W a r s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (VIII) 

Kosmogonia układu planetarnego 

K osmogania jest działem astronomii, który się zajmuje spra-
wą pochodzenia i ewolucji wszystkich ciał niebieskich. Tutaj 

ograniczymy się tylko do kosmogonii planet i Ziemi, ponieważ 
właśnie w tej dziedzinie rozwój astronautyki obiecuje dostar
czyć nam pewnych bezpośrednich danych, rozstrzygających 
wiele spraw trudnych i niejasnych. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że planety w naszym 
układzie słonecznym powstały jednocześnie lub prawie jedno
cześnie; powstały w wyniku jakiegoś jednego procesu, który 
nastąpił przed kilku miliardami lat. I że powstanie planet 
miało ścisły związek ze Słońcem, inaczej nie byłoby ono ciałem 
centralnym w naszym układzie . Zbyt wiele danych na to wska
zuje, abyśmy mieli co do tego najmniejsze wątpliwości. 
Ponieważ wiek Ziemi (oszacowany na podstawie wielu da

nych geologicznych) jest tegoż rzędu co wiek gwiazd o typie 
zbliżonym do Słońca, mamy wiele powodów do przypuszczeń, 
że proces tworzenia się planet przebiegał jednocześnie z pro
cesem rodzenia się Słońca. Proces ów polegał na kondensacji 
chmury materii międzygwiazdowej, przy którym obok ciała 
o dużej masie, jakim jest Słońce, powstały ciała zimne o ma
sach małych - planety i ich księżyce. Taką hipotezę wysunęli 
w swoim czasie niezależnie od siebie słynny matematyk fran
cuski L a p l a c e i niemiecki filozof K a n t. 
Głównym zarzutem przeciwko tej hipotezie było to, że pla

nety posiadają - mówiąc popularnie - zbyt dużą ilość ruchu 
obiegowego. Mówiąc bardziej fachowo - moment obrotu pla
net jest niewspółmiernie duży w porównaniu z momentem 
obrotu Słońca, będącego zaledwie jedną pięćdziesiątą momentu 
obrotowego wszystkich planet. Wydawało się zupełnie 
niezrozumiałe, jak mogło się tak stać, że pierwotny obłok ma
terii międzygwiezdnej przekazał planetom tak szybki ruch 
obiegowy, pozostawiając ciału centralnemu zaledwie małą jego 
cząstkę. Przecież ciało centralne skupia główną masę obłoku, 
ruch zaś jest nierozdzielnie związany z materią. Jak mogło 
się stać, że cała praktycznie biorąc masa obłoku skupiła się 
w Słońcu, a cały ruch gdzieindziej - w planetach, stanowią
cych zaledwie kilka procent masy Słońca? 
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Nie umieJąc odpowiedzieć na to pytanie astronomowie 
XX wieku wysunęli inną hipotezę, w myśl której układ plane
tarny miał powstać wtedy, gdy Słońce było już "gotową" gwia
zdą, taką jaką jest dziś. Nastąpiło to wtedy, gdy Słońce przy
padkowo znalazło się wewnątrz chmury materii międzygwia
zdowej, poruszając się w niej ze stosunkowo małą prędkością, 
rzędu kilometra na sekundę. Przy tak małych prędkościach 
może nastąpić wychwyt materii przez Słońce, tak że wycho
dząc z obłoku miało ono wokół siebie pewną porcję materii 
międzygwiezdnej, obiegającej wokół Słońca w sposób pier
wotnie dość chaotyczny. Stopniowo kondensacja tej materii 
doprowadziła do pewnego uporządkowania tego ruchu i do 
tego, że powstały najprzód małe, potem większe zgęszczenia 
pyłu, z których w końcu potworzyły się planety i ich księżyce. 
Pewne pozostałości tej materii obserwujemy dziś w formie 
dość gqstego obłoku pyłu międzyplanetarnego, silnie skon
centrowanego w płaszczyźnie ruchu wszystkich planet. Obłok 
ów widzimy w wyjątkowo pogodne noce jako smugę, przypo
minającą nieco Drogę Mleczną, ciągnącą się wzdłuż gwiazdo
zbiorów tworzących pas zodiakalny. Dlatego zowiemy tę smu
gę "światłem zodiakalnym". Świecenie obłoku pochodzi oczy
wiście z rozproszenia światła słonecznego na cząstkach pyłu. 

Zwracamy tu uwagę, że w tej hipotezie ruch planet jest nie
zależny od ruchu obrotowego Słońca; pierwszy ruch jest po
zostałością ruchu obrotowego obłoku, z którego Słońce wy
chwyciło materię, drugi zaś jest ruchem obrotowym, uzyska
nym przez Słońce jeszcze wtedy, gdy nie miało planet. O żad
nym związku między tymi dwoma ruchami nie powinno więc 
być mowy . 

. Z hipotezy tej, którą wiążemy z nazwiskiem słynnego mate
matyka i geofizyka radzieckiego S z m i d t a. wynika między ' 
innymi i to, że powstanie układu planetarnego wokół jakiejś 
gwiazdy jest zjawiskiem naogół rzadkim. Wprawdzie każda 
gwiazda w ciągu swego życia przechodzi przez kilka obłoków 
materii międzygwiazdowej, jednak nie zawsze musi wychwy
cić część jego materii, ponieważ na to trzeba wyjątkowo malej 
prędkości. średnia prędkość ruchu gwiazd jest około l O-krotnie 
większa od tej prędkości, przy której może nastąpić ów wy
chwyt, i dlatego powstanie układu planetarnego wokół gwia
zdy należy traktować jako zjawisko raczej mało prawdopo
dobne. 

Obok tej hipotezy powstała nowa, nawiązująca do dawnej 
hipotezy Kanta i Laplace'a, odrodzonej przez szwedzkiego fizy-
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ka Alfvena. Chodzi o pokonanie w dawnej hipotezie głównej 
trudności, o której już była mowa: o sposób przekazywania 
planetom dużego ruchu orbitalnego i o pozostawieniu Słońcu 
tylko małej części ruchu obrotowego mgławicy pierwotnej. 

A l f v e n słusznie zauważył, że w procesie powstawania 
Słońca i planet z pierwotnego obłoku materii międzygwiazdo
wej dużą rolę mogło odegrać pole magnetyczne Słońca oddzia
łujące silnie na wszystkie cząstki naelektryzowane. Otóż nie
wątpliwie obłok pierwotny musiał mieć owe częstki, tak jak 
każdy gaz międzygwiazdowy, który w dużym stopniu jest zjo
nizowany. Cząstki naelektryzowane poruszają się w polu ma
gnetycznym inaczej niż cząstki neutralne; i co najważniej
sze - ich ruch wpływa z kolei na przebieg linii magnetycznego 
pola. 
Można by porównać linie pola magnetycznego Słońca do 

szprych koła wychodzącego ze Słońca, spełniającego rolę piasty 
i kończące się na obwodzie koła, którym jest granica obłoku 
materii międzygwiazdowej, z którego w tej chwili powstaje 
układ planetarny. Pierwotnie obłok obraca się jako całość 
i owe szprychy mają kształt taki jak w każdym kole: są od
cinkami prostej. W miarę jak centralna masa zaczyna się kon
densować, następuje tam zwiększenie szybkości obrotowej, 
w wyniku czego szprychy zaczynają się wyginać, stawiając 
jednocześnie opór siłom je wyginającym. Te siły hamują szyb
kość obrotową Słońca, dążąc każdorazowo do zrównania 
szybkości obrotu Słońca z szybkością obrotu warstw zewnę
trznych obłoku. W ten sposób trwa nieustanny proces hamo
wania szybkości obrotu Słońca z jednoczesnym przyśpiesza
niem obrotu warstw zewnętrznych obłoku, bo na to zużywa 
się właśnie energia powstająca w wyniku hamowania Słońca. 
Tak więc Słońce traciło szybkość obrotową, powstające zaś 
planety ją uzyskały. Nic też dziwnego, że mimo całej masy 
planet ilość ruchu obrotowego nie tylko nie zmalała, lecz jeszcze 
się zwiększyła o tę "dawkę", jaką ud.zieliło im Słońce w ciągu 
milionów lat trwania procesu kondensacji materii w Słońcu. 

Proces ten trwa zapewne po dziś dzień, aczkolwiek wobec 
znikomej ilości ruchu materii międzygwiazdowej, jaka pozo
stała po uformowaniu się planet i księżyców, jego intensy
wność jest już minimalna. Nie przypuszczamy zatem, aby dzi
siaj wpływ hamowania obrotu Słońca przez otaczającą ma
terię międzygwiazdową był dostrzegalny. Planety zaś same są 
zbudowane napewno z materii elektrycznie obojętnej, nie re
agują zatem na istniejące wokół Słońca pole magnetyczne. 
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Poważną konkurentką tej hipotezy jest dzisiaj inna, wy
wodząca powstawanie planet z procesu ewolucji gwiazdy pod
wójnej. 

Wiemy skądinąd, że wśród gwiazd naszego otoczenia mamy 
przeszło 500fo gwiazd podwójnych. Nie wiemy wprawdzie dla
czego tak jest, przypuszczamy jedynie, że w okresie powstawa
nia gwiazd są one naogół tak bliskie siebie, że wtedy ciasne 
przejścia i spotkania gwiazd są bardzo prawdopodobne. Z tych 
to spotkań i przejść rodzą się układy podwójne i wielokrotne. 
Fotem gwiazdy się rozchodzą i wtedy narodziny układu pod
wójnego stają się praktycznie biorąc niemożliwe. 

W parach gwiazd oddzielonych od siebie dużą odległością każ
da gwiazda ewoluuje oddzielnie. W takich układach niemożli
wym wydaje się rozkład jednego ze składników na części. Co 
innego w ciasnych parach, gdzie gwiazdy wzajemnie oddziały
wują na siebie, wywołując zjawiska analogiczne do naszych 
przypływów i odpływów. Wtedy możliwa jest taka droga ewo
lucyjna pary, przy której jeden ze składników, zapewne 
o mniejszej masie, w pewnej chwili rozpada się na części, two
rząc w~aśnie układ planetarny. 

Te hipotezy i jeszcze inne, które powstaną . w przyszłości 
długo jeszcze pozostaną jedynie domysłami, nie tylko dlatego, 
że czas życia nauki jest niezmiernie krótki w porównaniu do 
tempa procesów ewolucyjnych w świecie gwiazd i planet. Tysiąc 
lat w skali przemian kosmicznych jest istotnie tym, czym jest 
sekunda w życiu człowieka. To jednak nie jest główną prze
szkodą w poznawaniu przeszłości układu planetarnego. Główną 
przeszkodą jest to, że nasze środki obserwacyjne nie pozwalają 
na obserwowanie innych układów planetarnych, nawet w na
szym najbliższym otoczeniu. 

Dla zilustrowania sytuacji astronomów w tym zagadnieniu 
posłużmy się przykładem uczonego biologa, który trafia na Zie
mię i który ma możność obserwowania istot ludzkich w ciągu 
np. jednej sekundy. Jeśli wtedy uda mu się zaobserwować wiele 
istot ludzkich o różnym wieku, uczony ów spostrzeże, że istoty 
te można ułożyć w pewien ciąg podług np. ich wzrostu lub wa
gi, od najmniejszych do największych. Dalej będzie rozumował, 
że utrata wzrostu lub wagi jest procesem mało prawdopodob
nym, zatem słuszniejsze byłoby przyjąć, iż z wiekiem waga 
i wzrost człowieka rosną. W ten sposób uzyska dość wierny 
obraz ewolucji istoty ludzkiej na Ziemi. Krótko mówiąc -
brak możliwości obserwacji istot w czasie może skompensować 
możność ich obserwacji na różnych etapach ewolucyjnych. Na 
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to jednak trzeba obserwować wiele osobników. Obserwacja zaś 
jednego tylko człowieka w ciągu sekundy nie da żadnych in
formacji o jego ewolucji. 

W podobnej sytuacji są dziś astronomowie badający przesz
łość układu planetarnego. Nie mogą go badać w czasie, nie mają 
też żadnych innych obiektów do zestawienia ich w jakiś rozsąd
ny ciąg ewolucyjny, który by pokazał drogę rozwoju takich 
tworów, jakimi są układy planetarne. 

Dlaczego nie możemy obserwować innych domniemanych 
układów planetarnych poza naszym? N a to odpowiedź jest 
prosta: tylko i wyłącznie z powodu trudności technicznych. 

Przenieśmy się w myśli na jedną z sąsiednich gwiazd wraz 
z naszym najlepszym teleskopem i atmosferą, która w tym 
przypadku dużą rolę odgrywa, a o czym za chwilę będzie mowa. 
Odległość najbliższych gwiazd od Słońca wynosi około 5 la t 
światła, co w przybliżeniu na kilometry wyraża się zawrotną 
liczbą, zawierającą po piątce trzynaście zer. Mówiąc inaczej, 
300 000 razy większą niż odległość Ziemi od Słońca. Kąt, pod 
jakim tę odległość będziemy widzieli z nowego miejsca obser
wacji, wynosi nieco mniej niż 1". Zatem Ziemia będzie się znaj
dowala w odległości kątowej od Słońca równej jednej sekun
dzie. 

Nie jest to odległość aż tak mała, by całkowicie rezygnować 
z prób dostrzeżenia Ziemi. Współczesne teleskopy potrafią 
oddzielić od siebie ciaśniejsze układy, gdyby obiekty te nie róż
niły się tak znacznie pod względem jasności. Słońce będzie tam 
bardzo jasną gwiazdą około --1 wielkości: tak jasne jak Sy
riusz widziany z Ziemi. Ziemia natomiast (ponieważ świeci 
światłem odbitym) będzie gwiazdą bardzo słabą - około 16-tej 
wielkości. Zaobserwowanie oddzielnie obiektu 16 wielkości nie 
stanowi dziś trudności, jednak taki obiekt tuż przy bardzo ja
snej gwieździe jest w naszych warunkach nie do zaobserwowa
nia. Co innego, jeśli usuniemy atmosferę ziemską, która wy
wołuje wyraźne pogorszenie się jakości obrazów w wyniku nie
pokojów i ruchów turbulencyjnych. Wtedy mamy nadzieję do
strzeżenia jaśniejszych planet w pobliżu gwiazd, jeśli oczy
wiście te planety istnieją. Całą zatem nadzieję pokładamy w te
leskopach na orbitach, ewentualnie w teleskopie ustawionym 
na Księżycu, gdzie - jak wiemy - nie ma atmosfery. Jeśli 
jeszcze użyjemy do tego celu. fal krótkich, sądzimy że te obser
wacje mogą się udać, bo wszystkie "naturalne" wady telesko
pów (sprowadzające się głównie do zjawiska dyfrakcji) są tym 
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mniejsze, im krótsza jest długość fali promieniowania, vV któ
rym dane ciało obserwujemy. 
Być może, wtedy uda się odpowiedzieć na pytanie, czy układ 

planetarny jest zjawiskiem unikalnym, czy bardzo rzadkim, czy 
też wokół nas prawie wszystkie gwiazdy posiadają swoje ukła
dy planetarne. Od udzielenia odpowiedzi na to pytanie w du
żym stopniu należy takie czy inne ustosunkowanie się do istnie
jących hipotez kosmogonicznych. Wtedy uzyskamy też możność 
obserwacji ciasnych par gwiazd w różnych stadiach ich ewo
lucji i przekonamy się, czy wśród nich nie ma takich, w któ
rych by można było zaobserwować bezpośrednio stadium po
działu jednego ze składników na drobne ciała - planety. 

LEONARD WEBER- Wrocław 

KALENDARZ WIECZNY (GREGORIAŃSKI) 

wcelu ułatwienia szybkiego wyszukania dnia tygodnia od-
powiadającego danej dacie kalendarza gregoriańskiego 

opracowano różnego rodzaju "wieczne kalendarze". Fosługiwa
nie się niektórymi wymaga pewnej uwagi, pewnych - wpraw
dzie prostych- przeliczeń lub zapamiętywania cyfr. Autor po
święcił temu zagadnieniu sporo czasu, w wyniku czego udało się 
opracować możliwie małą i przejrzystą tabelę, w której można 
w ciągu kilku dosłownie sekund odnaleźć poszukiwane dane bez 
potrzeby jakiegokolwiek przeliczania, dodawania lub odejmo
wania liczb . .Jest to najmniejszy "wieczny kalendarz" spośród 
istniejących. 

Tego rodzaju kalendarze są bardzo przydatne nie tylko w ży
ciu codziennym ale i dla historyków-chronologów, a w pewnych 
przypadkach nawet dla powieściopisarzy, którzy nieraz popeł
niają błędy w datach wydarzeń. Zdarza się również, że popeł
niają oni i inne lapsusy, wynikające z nieznajomości elementar
nych podstaw kosmografii, np. przy opisywaniu gwiazdozbio
rów, które w danym czasie i miejscu nie mogły być widoczne 
lub wymienianiu gwiazdy a. Małej Niedźwiedzicy jako gwiazdy 
polarnej w odległych epokach, kiedy to gwiazda ta była tak od
dalona od bieguna, że nie mogła być uważana za gwiazdę bie
gunową. 

Sposób posługiwania się moim kalendarzem najlepiej ilustru
ją poniższe przykłady: 

Przy k ł a d l. Znaleźć dzień tygodnia dla daty 22 paździer
nika 1889 roku. 
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W tabeli "lata w stuleciu" znajdujemy liczbę 89. W tabeli 
"miesiące" w tejże kolumnie należy znaleźć dany miesiąc, w na
szym przypadku w ostatnim wierszu - (1,10). W tabeli ,.dni 
w miesiącu" dla danego stulecia (1800) należy znaleźć datę, 
a więc 22 w kolumnie c. Skrzyżowanie się tej kolumny z wier
szem wyszukanego miesiąca (g} daje szukany dzień tygodnia -
wtorek. A więc dzień 22 października 1889 r. był wtorkiem. 
Przykła d 2. Jakim dniem tygodnia był 12 lutego 1908 ro

ku? 
Końcówka 08 tabeli lat jest podkreślona: oznacza to, że rok 

1908 był rokiem przestępnym. W latach przestępnych luty ma 

MIESIĄCE DNI W TYGODNIU 
u o 4,7 9,12 6 2,3,11 8 5 Pn W t Sr C z Pk Sb N a 

5 1,10 4,7 9,12 6 2,3.11 e W t Sr C z Pk Sb N D n b 
8 5 1.10 4,7 912 6 2.3.11 Śr C z Pk Sb N Pn W t c 

U11 8 5 1.10 4,7 9,12 6 Cz. Pk Sb N Pk W t 5r d 
6 2,.3,11 8 5 1.10 4,7 912 Pk Sb N p;, W t Sr C. z. e 

9,1'2 6 2.3,11 8 5 1.10 4 .7 Sb N Pn W t Sr C z Pk F 
4, 7 9,12 6 2,3,11 8 5 1.10 N Pn W t Śr C z Pk Sb 9 
A B c D E: F" G a b c et e T' Q STU-
LATA W STULECIU ONI W M lESlA c u LEC:A 
DO o 1 o 2 03 _Q__4 (15 1 2 3 4 5 6 7 1500 
o 6 o 7 ll o 9 1 o 1 1 8 9 10 11 1'2 13 14 1900 . _L2 1 3 1 4 15 _1.6_ 15 16 17 18 19 20 21 2300 
1 7 1 B 19 20 21 22 22 23 2.4 25 26 27 28 2700 

~ .1...4 25 26 27 29 30 31 1 2 3 17 OD 
28 29 30 31 _li 33 4 5 6 7 8 9 10 2100 

_3.4 35 . 36 37 38 39 11 12 13 14 15 16 17 2500 
..!t.D_ 41 42 43 44 18 19 20 21 22 23 24 2900 

45 46 47 48 49 50 25 26 27 28 29 30 31 
51 52 53 54 55 . 2 3 4 5 6 7 8,1 2000 

_.26_ 57 58 59 60 61 g 10 11 12 13 14 15 2400 
62 63 64 65 66 67 16 17 18 19 20 21 22 2800 . ..s..a.. 69 70 71 n 23 24 25 26 27 28 29 1600 
73 74 75 1.6_ 77 78 30 31 1 2 3 4 5 1800 
79 80 8~ 82 83 6 7 B 9 10 11 12 2200 

M_ 85 86 87 _B_8_ 89 13 14 15 16 17 18 19 2600 
90 91 92 93 94 95 20 21 22. 23 24 25 ~--~ 3000_ . .~ 97 98 99 00 27 28 29 30 31 . . 
W latach przestępnych (podkreślone w tabeli lat w stuleciu) dla mie

sięcy styczeń i luty 'korzystamy z kolumny poprzedzającej (bez ozna
czeń cyfrowych). 

W latach przestępnych 1600, 2000, 2400 itd. (podzielnych przez 400) 
dla miesięcy styczeń i luty korzystamy z kolumny G, dla pozostałych 
miesięcy oraz dla lat 1700, 1800, 1900, 2100 itd. (niepodzielnych przez 400, 
a więc zwykłych) - z kolumny A. 
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29 dni. Fostępujemy tak jak poprzednio z tym, że dla dwóch 
pierwszych miesięcy roku przestępnego obowiązuje nie kolum
na zawierająca końcówkę roku, lecz poprzedzająca (bez ozna
czeń). W naszym przykładzie miesiąca lutego szukamy nie w ko
lumnie D -lecz w C: wiersz f (2,3,11). Podobnie jak w przy
kładzie poprzednim, datę 12 znajdujemy w kolumnie e (stu
lecie 1900), a na skrzyżowaniu wiersza poziomego f z kolumną 
pionową e - środę. 12 lutego 1908 roku wypadł w środę. 

P r z y k ł a d 3. Znaleźć dzień tygodnia odpowiadający dacie 
l stycznia 1900 roku. 

Rok 1900 nie był rokiem przestępnym (liczba 1900 nie dzieli 
się przez 400). Końcówk~ roku 00 wybieramy z pierwszego 
wiersza kolumny A tabeli lat. Na skrzyżowaniu się wiersza 
a tablicy miesięcy (styczeń, październik) z kolumną a (data "1" 
w stuleciu 1900) znajdujemy poniedziałek. Foniedziałek więc 
był pierwszym dniem roku 1900. 

P r z y kła d 4. Znaleźć dzień tygodnia dla daty: l stycznia 
2000 r. 

Rok 2000 jest przestępny (liczba 2000 dzieli się przez 400). 
Zgodnie z uwagą podaną pod naszym kalendarzem- dla dwóch 
pierwszych miesięcy lat, których liczba dzieli się przez 400, 
wybieramy końcówkę 00 z ostatniego wiersza kolumny G. 
Dzień tygodnia dla żądanej daty l stycznia 2000 r. odnajdu
jemy na przecięciu się wiersza g z kolumną g: jest to sobota. 

Po kilku przeprowadzonych próbach szukania dat nabiera 
się takiej wprawy, że w ciągu kilku sekund odczytujemy każdą 
datę, z wykluczeniem jakiejkolwiek pomyłki. 

Obliczanie daty Wielkanocy 

Nasz "wieczny kalendarz" oddaje również usługi przy obli
czaniu dat świąt ruchomych. Wiadomo, że Wielkanoc przypada 
w najbliższą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 
Obliczenie wymaga kilku prostych operacji, które oznaczymy 
literami (a), (b), (c): 

(a) Dzielimy liczbę oznaczającą rok według naszej ery przez 
19. 

(b) F o zostałą z dzielenia "resztę" dodajemy do wypisanych 
uprzednio trzech liczb: 35, 45 i 55. Otrzymamy w ten sposób 
trzy nowe liczby- sumy liczb 35, 45 i 55 oraz "reszty", z któ
rych jedna (tylko jedna) będzie podzielna przez 3. 

(c) Fostępujemy teraz odwrotnie, od tej liczby (jedna z trzech 
35, 45 lub 55), która po dodaniu "reszty" była podzielna przez 
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3, odejmujemy ową "resztę" i otrzymujemy ... datę wiosennej 
pełni. 

Przykła d l. :Costa wiosennej pełni w r. 1965: 
(a) - dzielimy 1965 przez 19 

1965 : 19 = 103, "reszta" = 8. 
(b)- "resztę" dodajemy kolejno do liczb 35, 45 i 55 

35 + 8 = 43, 45 + 8 = 53, 55 + 8 = 63, 
z któl"ych tylko ostatnia liczba (63) jest podzielna przez 3. 

(c) - od liczby 55 odejmujemy teraz "resztę" 
55-8 = 47, 

otrzymując dla pierwszej wiosennej pełni w roku 1965 datę 
47 marca, czyli (47- 31) = 16 kwietnia. 
Fosługując się "wiecznym kalendarzem" w sposób już wy

żej opisany stwierdzamy, że dzień 16 kwietnia 1965 r. wypada 
w piątek. Najbliższa niedziela- 18 kwietnia- jest datą Wiel
kanocy w roku 1965. 
Przykła d 2. To samo dla roku 1966. 
Łatwo zauważyć, że dla lat bieżącego stulecia (zaczyna

jących się na 19) wystarczy przez 19 dzielić tylko dwucyfro
wą końcówkę: 

(a) 66 : 19 = 3, "reszta" = 9 
(b) 35 + 9 = 44, 45 + 9 = 54, 55 + 9 = 64 
(c) 45-9 = 36 

36 marca = 5 kwietnia. 
Jest to wtorek, wobec czego Wielkanoc wypada 10 kwietnia. 
Rachunek nieco się komplikuje, jeśli w wynjku operacji (c) 

otrzymamy liczbę większą od 50 lub mniejszą od 21. W pierw
szym przypadku na datę pełni otrzymujemy datę późniejszą 
od (50- 31) 19 kwietnia- jest to data drugiej wiosennej peł
ni; w drugim przypadku otrzymujemy datę wcześniejszą od po
czątku wiosny astronomicznej. Łatwo w tych przypadkach 
"skorygować" obliczenia, pamiętając że długość miesiąca syno
dycznego wynosi 29 dni. Sposób postępowania wyjaśniają dal
sze przykłady. 
Przykła d 3. Data Wielkanocy w roku 1959. 
(a) 59 : 19 = 3. "Reszta" = 2 
(b) 35 + 2 = 37, 45 + 2 = 47, 55 +2 = 57 
(c) 55-2 = 53 marca = 22 kwietnia (druga pełnia wio-

senna). Od liczby 53 odejmujemy 29: 
53- 29 = 24 marca. 

Jest to wtorek, najbliższa niedziela (Wielkanoc) przypada 
zatem w dniu 29 marca 1959 roku. 
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Przy k l a d 4. Data Wielkanocy w r. 1973: 
(a) 73 : 19 = 3, "reszta" = 16 
(b) 35 + 16 = 51 (podzielne przez 3) 
(c) 35- 16 = 19 marca (;)rzcd początkiem wiosny) 

19 + 29 = 48 marca = 17 kwietnia (wtorek) 
Wielkanoc wypada więc w dniu 22 kwietnia 1973 r. 
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Przykła d 5. Obliczmy jeszcze datę Wielkanocy dla r. 1790: 
(a) 1790 : 19 = 94, "reszta" = 4 
(b) 35 + 4 = 39, 45 + 4 = 49, 55 + 4 = 59 
(c) 35- 4 = 31 marca (środa). 
Najbliższa niedziela - Wielkanoc 4 kwietnia 1790 r. 

KRONIKA 

Zdjęcia Księłyca w świetle podczerwonym 

W Związku Radzieckim zastosowano metodę telewizyjną do badania 
powierzchni Księżyca, opracowaną przez N. F. Ku p re w i c z a z Ful
kawskiego Obserwatorium Astronomicznego. 

Metoda polega na tym, że do teleskopu przyłącza się kamerę telewi
zyjną typu "Vidikon" z detektorem podczerwieni. Impulsy fotoelektrycz
ne, po odpowiednim zmodyfikowaniu i wzmocnieniu, zamienia się na 625 
linii obrazu z częstotliwością 25 kadr na sekundę. Powstały na ekranie 
kineskopu obraz jest następnie fotografowany lub filmowany. Fotogra
fia powierzchni Księżyca w świetle podczerwonym wykazuje pewne 
różnice w stosunku do fotografii w świetle widzialnym, wydobywając 
inne szczegóły. Na fotografii w podczerwieni nie są np. widoczne znane 
ze zdjęć w świetle zwykłym jasne smugi wychodzące z kraterów Tycho, 
Koperni k lub Kepler. Występują natomiast pewne szczegóły dotąd nie 
obserwcwane: powierzchnia prawie wszystkich "mórz" przedstawia się 
bowiem nie jako równina o wygładzonym terenie, lecz jako powierzch
nia sfałdowana lańcuchami gór, usiana kraterami rozrzuconymi w róż
nych kierunkach. 

Zauważono nowe szczegóły na obszarze Morza Deszczów i w Zatoce 
Tęcz, podobnie w części kraterów Tycho, Alfons, Morza Oparów i Obło
ków. Podwójna świetlna smuga, wychodząca z ktateru Tycho do krateru 
Bullialdus, widoczna na zwykłych zdjęciach, w zakresie podczerwieni 
część poludniowa tej smugi ukazuje się jako lańcuch wzniesiet1 górskich 
z ostro podkreślającą się strukturą i ciemnymi plamami na niej . Dru
ga część tej podwójnej smugi okazuje się serią małych kraterków lub 
ciemnymi dolinami wśród wzniesień górskich. DostrzeŻ'Ono również 
różnice w budowie gór i ich form na terenie Morza Jasności i Morza 
Spokoju. Jerzy Ulanowicz - Ostrowiec 

Nowe wyznaczenie promienia Wenus 
W listopadzie 1962 roku S. B r a d f o r d przy pomocy reflektora Fec

ker'a wykonał w 20 metrowym ognisku Cassegraina 54 zdjęcia planety 
Wenus. Precyzyjne pomiary promienia krążka planety (średni bląd jed
nego pomiaru wynosił 0.0011 mm) dały dla średnicy odniesionej do jed
nej jednostki astronomicznej wartość 8".4ą6 ± 0".04 co odpowiada oro
mieniowi 6155 ± 3 km (o 40 km więcej niż pomiary de Vaucouler'a 
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w 1963 r.). Jeśli przyJąc, że zmierzony promień odpowiada wysokości 
5 km nad powierzchnią nieprzezroczystej otoczki chmur, której wyso
kość nad twardą powierzchnią Wenus według pomiarów Marinera -
2 wynosi 100 km, wtedy ostateczna wartość promienia planety bedzie 
6050 km. Przyjmując następnie masę Wenus jako 0.81485 masy Ziemi 
(według pomiarów Marinera - 2) otrzymujemy średnią gęstość 0.952 
średniej gęstości Ziemi a więc 5.25 gj cm3. 
(wg. Astronamical Jaurnal, 1964, 69, 2) 

Krzysztof Ziolkowski - Warszawa 

Diogenes 

Szeroko znany jest już projekt urządzenia o nazwie Guliver, które 
po dostarczeniu na planetę Mars przez odpowiedni aparat kosmiczny ma 
zbadać czy istnieją tam organizmy żywe. Niedawno uczony amerykań
ski G. V. L e v i n opracował projekt podobnego urządzenia, które nazwał 
Diogenes, działającego na innej zasadzie. W urządzeniu tym dowód ist
nienia organizmów żywych na Marsie ma stanowić powstawanie charak
terystycznej dla pewnych procesów życiowych luminescencji. Urz'l.dze
nie to będzie jednak mniej uniwersalne niż Guliver w którym czynnikiem 
świadczącym o obecności organizmów żywych ma być wyzwalanie dwu
tlenku węgla. Diogenes będzie w związku z tym mógł wykryć tylko 
formy życia bardzo podobne do ziemskich. 

Andrzej Marks - Warszawa 

73 nnikronneteory 

W okresie od 25 maja (data wysłania) do B lipca detektory satelity 
Pegaz 2, przeznaczonego do badania meteorów, zarejestrowały tylko 73 
uderzenia mikrometeorów, co jeszcze raz potwierdza poprzednie poglądy 
o bardzo malej gęstości przestrzennej meteorów. 

Andrzej Marks - Warszawa 

Jak zbadać nnetodanni optycznynni, czy we Wszechświecie 
istnieje antynnateria? 

Wiele praw fizyki odznacza się symetrią w stosunku do cząstek i anty
cząstek, stąd też nieraz już sugerowano, że ilości materii i antymaterii 
we Wszechświecie powinny być jednakowe. Problem ten ciekawi za
równo teoretyków, badających związane z nim kwestie kosmologiczne, 
jak też i eksperymentatorów, szukających metod rozstrzygnięcia tego 
zagadnienia. Nader ciekawą hipotezę wysunęli przed dwoma laty 
A l f v e n i Kle i n. Przyjęli oni, że w stanie początkowym istniały 
jednakowe ilości protonów i antyprotonów, jak również elektronów i po
zytonów, działał jednocześnie pewien mechanizm, prowadzący do roz
dzielenia materii i antymaterii - powstania gwiazd i "antygwiazd". 
W ramach zaproponowanej przez nich teorii nie jest wykluczone, że już 
w naszej Galaktyce liczba gwiazd równa będzie liczbie antygwiazd. 
Warto dodać, że wybitny radziecki astrofizyk Frank-Kam i e n i e ck i 
w szeregu swych prac stwierdza, że w trakcie wybuchów gwiazd super· 
nowych w przestrzeń kosmiczną może zostać wyrzucona pokaźna ilośł 
antymaterii. Wszystkie te względy skłaniają nas do przyjęcia, że istnie· 
nia dużych ilości antymaterii we Wszechświecie nie da się wykluczyć 
z rozważań i dlatego też metoda ewentualnego rozstrzygnięcia tej kwestii 
na drodze doświadczalnej stanowi przedmiot badań. 
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Jedną z metod rozstrzygnięcia tej kwestii stanowi rejestracja neutrin 
i antyneutrin kosmicznych, jak wiadomo bowiem - w większości waż
nych dla ewolucji gwiazd procesów termonuklearnych wysyłane są 
neutrina (a antygwiazdy emitowałyby antyneutrina). Metoda ta jest jed
nak na razie jeszcze w powijakach. 

Najlepiej byłoby w ogóle badać naładowane cząsteczki z promienio.
wania kosmicznego, dochodzące do Ziemi. Spoza układu słonecznego do
chodzą jednak do nas tylko cząstki o najwyższej energii, jest ich więc 
niewiele, a obserwować je po.za granicami atmosfery ziemskiej jest 
trudno. Ponadto w wyniku działania pola magnetycznego, które zakrzy
wia ich tory, trudno byłoby określić współrzędne źródła tych cząstek. 

Tymczasem kwanty promieniowania elektromagnetycznego (obok neu
trin i antyneutrin) zachowują pierwotny kierunek lotu - jeśli ośrodek 
nie jest zbyt gęsty - i mogą nas informować o położeniu źródła, które 
je wyemitowało. Sęk w tym, że kwanty wysyłane przez antymaterię 
niczym się nie różnią od kwantów wysyłanych przez materię. W strefie 
granicznej pomiędzy materią i antymaterią powstają jednak kwanty 
gamma z anihilacji (np. anihilacji pary elektron-pozyton), które można 
odróżnić na tle pozostalego promieniowania elektromagnetycznego. Dla 
anihilacyjnego promieniowania gamma atmosfera ziemska jest jednak 
nieprzezroczysta i dlatego aparaturę detekcyjną trzeba umieszczać poza 
jej granicami, na satelitach, ewent. na balonach. Drugą trudność stanowi 
brak doskonałych teleskopów gamma. W wyniku tego trudno metodami 
astronomii gamma wykryć słabe źródła lokalne. Z tego właśnie powodu 
pracownik moskiewskiego Instytutu Energii Atomowej im. I. Kurczatowa, 
N. A. W l a s o w, zwrócił uwagę na możliwość zastosowania zwyklej 
spektroskopii optycznej do wykrycia obszarów, w których mogą zacho-
dzić procesy anihilacji materii z antymaterią. · 

W fizyce jądrowej od wielu lat znany jest układ złożony z elektronu 
i pozytonu, powiązanych siłami podobnie jak elektron z protonem. To 
krótkotrwale połączenie niby-atomowe nosi nazwę pozytonium. Własności 
jego, z wyjątkiem trwałości, są zbliżone do własności atomu wodoru. 
W analogii do wodoru rozróżnia się dwie odmiany po.zytonium: ortopo
zytonium o spinach równoległych obu składników oraz parapozytonium 
o spinach antyrównoległych (stany tripletowy i singuletowy). Zanik orto
pozytonium o średnim czasie życia rzędu 10-7 sek daje emisję trzech 
fotonów. Podczas anihilacji elektronu z pozytonem w stanie parapozyto
nium o średnim czasie życia rzędu 10-10 sek powstają dwa fotony. Na 
wzór pozytoniurn można sobie wyobrazić układ złożony z protonu i anty
protonu. Ten neutralny niby-atom wodoru nosi nazwę protonium. Nie 
wytworzono go w warunkach ziemskich, można jednak sobie wyobrazić 
szereg jego własności na wzór własności pozytonium: wszak obie skła
dowe układu mają jednakowe masy oraz ulegną w końcu anihilacji, wy
syłając dwa lub trzy kwanty gamma. 

Układy typu pozytoniurn lub protoniurn mogą powstawać w obsza
rach, w których istnieją i cząstki i antycząstki. Prawdopodobieństwo 
tworzenia takich nietrwałych układów jest dość znaczne i można je 
łatwo obliczyć. Dokonało tego wielu autorów, między innymi wspomniany 
Własow, który podsumował wyniki tych rachunków i zastosował je do 
analizy istnienia antymaterii. Dość istotnym faktem jest to, że układy 
typu po:zytonium i protoniurn tworzyć się będą w gazie międzygwiezdnym 
w przeważającej mierze jako układy znajdujące się w stanie wzbudzo
nym. Zanim dojdzie do anihilacji, układy takie zdążą wypromieniować 
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nawet kilka fotonów podczas przechodzenia do stanów coraz to niższych. 
Okazuje się, że w widmach promieniowania, wysłanego przez protoniurn 
i pozytoniurn przed anihilacją, istnieje wiele linii, położonych w zakresie 
światła widzialnego i w podczerwieni. Dla promieniowania, odpowiada
jącego tym liniom widmowym, atmosfera ziemska jest w wystarczającym 
stopniu przezroczysta. Można więc pokusić się o obserwowanie tych linii 
za pomocą zwykłych teleskopów. 

W pracy swojej Własow podaje, że seria optyczna Lymana dla pozy
toniurn rozciąga się w ultrafiolecie (1. ~ 2430 A). Seria balmerowska znaj
duje się w bliskiej podczerwieni (13126 A> i, > 7290 A). Protoniurn two
rzy się z dużą wartością głównej liczby kwantowej n. Dla wartości 
20 < n < 30 podczas przejść z danego poziomu na niższy otrzymuje się 
linie o długościach fali od 4270 A do 14090 A, tj. światło widzialne i pod
c7erwień. 

Natężenie strumienia optycznego kwantów wysyłanych przez pozyto
niurn i protoniurn można ocenić na podstawie danych astronomii gamma. 
Według D u t h i e g o i innych średni strumień kwantów gamma o ener
gii powyżej 60 MeV wynosił 0,0054±0,0007 kwantów na cm2 na sekundę 
na stereoradian. Ze względu na to, że nie możemy nic powiedzieć o po
chodzeniu kwantów gamma o tak dużej energii, można podaną wyżej 
wartość liczbową strumienia przyjąć jedynie jako górną granicę mozli
wego strumienia kwantów optycznych, wysyłanych przez pozytoniurn 
i protonium. 

Warto zająć się centralnym obszarem naszej Galaktyki. W świetle 
hipotezy Alfvena i Kleina nie jest wykluczone, że Galaktyka zawiera 
jednakowe ilości materii i antymaterii, np. w postaci spiralnych ramion 
i "antyramion". W obszarach centralnych można spodziewać się najwięk
szego prawdopodobieństwa wytworzenia pozytoniurn i protonium. Trud
ności wiążące się z wypływem materii z centralnych obszarów Galaktyki 
dadzą się obejść, jeśli przyjąć, że w wyniku anihilacji wydziela się tam 
dużo energii i wysyłane są szybkie cząstki. W r. 1962 zaobserwowano 
wy,..hodzące z centralnych obszarów Galaktyki miękkie promieniowanie 
rentgenowskie w zakresie fal od 2 do 8 A o natężeniu około 5 kwantów 
na cm2 na sekundę w pobliżu Ziemi. W różne sposoby usiłowano wytłu
maczyć pochodzenie tego promieniowania. Zdaniem Własowa promienio
wanie to może pochodzić z przejść ze stanu protoniurn o głównej liczbie 
kwantowej n = 3 do stanu o n = 2. 

(Wg raportu nr 622 Instytutu Energii Atomowej im. Kurczatowa w Mo
skwie z r. 1964) 

Br. Kuchowicz - Warszawa 

Miłośnicy astronomii w Pakistanie 

W grudniu 1964 r. w Dhaka (Pakistan Wschodni) powstało Dhakań
skie Towarzystwo Astronomiczne pod protektoratem Wydziału Matema
tycznego miejscowego uniwersytetu. Towarzystwo posiada 6-calowy re
flektor o montażu paralaktycznym z napędem zegarowym oraz 53-mili
metrowy refraktor Zeissa, również o montażu paralaktycznym. Za po
mocą tych instrumentów prowadzi się obserwacje gwiazd podwójnych, 
zmienr.ych, planet oraz Księżyca i Słońca. 
(wg. Sky and Telescope, t. XXIX, nr 3.) 

Janusz Samojlo - Legnica 
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PORADNIK OBSERWATORA 

Gwiazda zmienna BV 382 w Celeuszu 

Niedaleko od gwiazdy ~ gwiazdozbioru Cefeusza odkryto w roku 1963 
gwiazdę zmienną. Odkrycia dokonano przy pomocy kamer patrolowych 
w Obserwatorium Remeis (Bamberg NRF). Gwiazda otrzymała ozn8czenie 
BV 382. Jej wspólrzę<:lne wynoszą (dla epoki 1950,0) 

u. = 2lh30m,4 b = + 70°36" 

Okolica zmiennej BV 382 

Początkowo amplitudę jej blasku określono jako równą om,6 w gra
nicach od 6111,9 do 7m,5 wielkości fotograficznych (w tym przypadku takie 
same są zmiany wizualne, gdyż gwiazda należy do typu widmowego AO), 
a na okres dr W. S t r o h m e i er (dyrektor Obserwatorium Remeis) 
przyjął 0,4632075 dnia. 

W ubiegłym roku dwaj amerykańscy milośnicy astronomii, J. J. Rui z 
z En e i S t o k s z Hudson, kórzy przeprowadzili systematyczne obser
wacje zmian blasku gwiazdy BV 382, wykazali że gwiazda ma okres 
dwukrotnie dłuższy, bo około 0,9362 dnia. Ich obserwacje zostały oo
twiet·dzone przez astronomów włoskich, którzy przeprowadzili obserw<:cje 
fotoelektryczne i spektroskopowe. C. B ar t o l i n i podaje następuiące 
elementy: 

Min. = JD 2438225,6858 + 0?936171 E, 

gdzie E oznacza kolejny numer cyklu. 
Późniejsze badania fotoelektryczne wykazały, że gwiazda należy do 

typu ~ Lyrae t ma amplitudę om,5. 
Właśnie z powodu, że jest ona typu (:l Lyre, należy ją zalecić począt

kującym obserwatorom, bo do obserwacji zbędna jest znajomość efe
merydy (przybliżonych momentów minimum), gdyż gwiazdy tego typu 
zmieniają blask w sposób ciągły. Odszukanie gwiazdy ułatwi załączona 
mapka, na której zaznaczono również trzy gwiazdy porównania o jasno-
ści: a - 6m,8, b - 7•n,o, c - 7HJ,4. . . 

Wg Sky and Telescope, t. XXIX, nr 6. Janusz SamoJlO - Legmea 
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KRONIKA HISTORYCZNA 

Rocznice w roku 1965 

1765 - J o h n H a r r i s o n 

Anno Regini Georgii III Quinto (w piątym roku panowania króla Je
rzego III) angielski Parlament powziął uchwałę, aby konstruktorowi chro
nometru Harrisonowi wypłacić sumę 10 000 funtów w uznaniu jego zasług 
nad opracowaniem metod wyznaczania długości geograficznej na morzu. 
Była to połowa sumy jaką Parlament przeznaczył na ten cel, ogłaszając 
w r . 1714 konkurs. Uchwała nastąpiła tuż po ogłoszeniu wyników orób 
chronometru podczas podróży z Portsmouth na wyspy Bermudy i z po
wrotem w końcu r. 1764, w czasie której - podobnie jak w czasie pierw
szej w r. 1761 na Jamajkę - chronometr utrzymywał dokładny czas 
w znacznie lepszych granicach, niż to przewidywały warunki konkursu . 

Harrison założył protest, domagając się przyznania mu pełnej nagrody 
20 000 funtów. 

W tymże roku (1765) ukazał się szereg publikacji na temat metod wy
znaczania długości i zatargu Han·isona z Admiralicją, m. in. artvkul 
Harrisona w Annuat Register, w którym odpowiada na zarzuty Williama 
Ludlama z angielskiego Biura Długości dotyczące rzekomych usterek 
w konstrukcji chronometru oraz artykuły Jarosa Shorta, Tomasza Mudge 
i francuskiego astronoma J. J. Lefranc;ois Lalande. 

Dopiero "w czternastym roku panowania króla Jerzego III", tj. w r . 1774, 
wówczas już 81-letni John Harrison otrzymał drugą połowę nagrody, po 
prawie pięćdziesięcioletniej pracy nad budową chronometru. 

1665 - C h r i s t i a n H u y g e n s 
W początku roku 1665 Huygens dokonał ciekawego odkrycia. Zauważył, 

że dwa jego zegary wahadłowe (pierwszy zegar wahadłowy Huygens 
skonstruował przed r. 1657), zawieszone na ścianie obok siebie, wykazują 
szczególną właściwość: mają jednakowy chód, podczas gdy zawieszone 
w pewnej odległości wykazują odmienne właściwości chodu. Wywniosko
wał więc słusznie, że Zegary oddzialywują na siebie. Działanie to nazwał 
"sympatią" i pod tym tytułem ("Sympatia pomiędzy sąsiadującymi zega
rami") opublikował swe spostrzeżenia we francuskim Journa! des Sc;avans 
z dnia 16 marca 1665 r . Huygens uzasadnił oddziaływanie niezbyt fortun
nie jako "sympatię przez powietrze". Bliższe badania wykazały jednak, 
że zegary oddzialywują na siebie poprzez fundament (mur ściany), wpra
wiany w drganie przez wahadła. W nastQpnym numerze Journal des 
Sc;avans (z 23 marca 1665) Huygens omówił to zjawisko poprawnie. Cie
kawe, że w pośmiertnym zbiorze dziel Huygensa Opera Varia z r. 1724 
podano w tłumaczeniu łacińskim opis tego zjawiska według pierwszej 
wersji, mimo iż w pracy Huygensa Horologium Oscil!atorium w r. 1673 
podano opis poprawiony. 

W tymże roku 1665 Huygens opublikował pracę, zawierającą opis me
tody wyznaczania długości geograficznej przy pomocy zegara. Jedyny 
egzemplarz tej publikacji znajduje się w bibliotece Obserwatorium Ful
kawskiego (w języku holenderskim), znane są jednak przekłady na języki 
obce i późniejsze przedruki w pracach zbiorowych Huygensa. 

1565 - P o w s t a n i e c e c h u z e g a r m i s t r z ó w w N o r y m b e r d z e 
W archiwum miejskim Norymbergi zachował się akt erekcyjny cechu 

zegarmistrzów, ,powstały na wniosek trzech mistrzów: Izajasza Vogla, 
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Hannsa Prauna i Marxa Stoppingera, specjalizujących się w wyrobie 
"małych zegarów". Kandydat na mistrza musiał się wykazać umiejętno
ścią wykonania "zegara stołowego z żelaza, w obudowie sześć cali wy
sokości, pięć i pół szerokości i trzy i pół głębokości, wybijającego godziny 
i kwadranse i - jeżeli potrzeba - godziny do 24, wskazującego minuty, 
długość dnia, dane kalendarzowe i planety". Wszystkie elementy, łącznie 
z ozdobną mosiężną obudową, kandydat musiał wykonać własnoręcznie. 
Był to okres po wynalezieniu zegarków noszonych, kiedy ich konstrukto
rzy należeli do cechu ślusarzy lub kowali. 

1364-1365 - G i o v a n n i d e' D o n d i d a l l' O r o l o g i o 

Na te lata datuje się manuskrypt Dondi'ego pt. Tractatus Astrarium, 
znajdujący się w Bibliotece Kapitulnej w Padwie (znane są poza tvm 
cztery kopie z 15 st.). Zawiera on opis wspaniałego zegara "astronomicz
nego", nad którego budową de Dondi pracował przez szesnaście lat (do 
r. 1364). Zegar wskazywał również ruchy planet, do których zaliczano 
wówczas także Słońce i Księżyc, a także posiadał urządzenie do wskazy
wania dat świąt ruchomych w postaci "wiecznego kalendarza". O donio
słości tej konstrukcji w okresie powstawania zegara mechanicznego niech 
świadczy fakt, że w ciągu następnych 500 lat nikt podobnego urządzenia 
nie skonstruował (opinia H. Alan Lloyda na Kongresie Chronometrycznym 
w r. 1959). Konstruktor otrzymał za to dziedziczny tytuł dall'Orologio 
("Zegarowy"). Zegar przez długi czas zdobił pałac w Padwie, później jako 
zdobycz wojenna cesarza Karola V przeniesiony został do San Juste 
w Hiszpanii; zniszczony został w czasie wojny francusko-hiszpańskie! 
w r. 1809. 

Manuskrypt liczy 66 stron. Zawiera najdawniejszy z zachowanych opis 
techniczny zegara z licznymi rysunkami tak dobrze ilustrującymi kon
strukcję, że można dziś dokładnie go zrekonstruować. 

Mechanizm składał się z licznych kół zębatych, w sposób skompliko
wany napędzających układ "epicykli i deferensów" systemu Ptolemeusza. 
Nie zawsze udało się tak zaprojektować przekładnie, aby urządzenie 
wskazywało dane kalendarzowo-<lstronomiczne poprawnie "wiecznie". to 
też Dondi podał w opisie, jak należy te dane od czasu do czasu korygować. 
A więc np. tarczę Wenus należy skorygować po upływie 46 lat, wskazówkę 
Merkurego co 144 lata itd. Dondi w przewidywaniu, że późniejsi zegar
mistrzowie mogą mieć trudności, podał dokładną instrukcję konserwacji 
i korekt. Mimo to, w niespełna 70 lat później za czasów Savonaroli mu
siano uciec się do pomocy pewnego francuskiego astronoma. W r. 1470 
zegar był czynny, ale w 1529, kiedy Karol V zdobył Padwę, zegar musiał 
naprawiać niejaki Torriani. Karol V zabierając zegar do Hiszpani zabrał 
ze sobą również Torrianiego. Ludwik Zajdler - Warszawa 

Tytus Liwiusz Boratyni (Burattini) 

Mało znaną postadą, wydobytą z mroków niepamięci przez włoskiego 
uczonego Antoniego F a v ar o, profesora Uniwersytetu w Padwie, 
a w Polsce przez prof. Ludwika B i r k e n m aj er a i prof. Antoniego 
H n ił k o, jest Tytus Liwiusz B o raty n i (1617-1682). Urodzony 
w północnej Italii przY'był do Folski w r. 1641. Studia o kierunku matema
tyczno-fizycznym i architekturę ukończył w Wenecji. Zajmował się poza 
tym wieloma zagadnieniami nauki, dzięki czemu znalazł łatwy dostęp do 
dworu Władysława IV, lubiącego otaczać się ludźmi nauki. Po zakończe
niu wojny szwedzkiej ("potop") pozostał przy dworze króla Jana Kazimie-
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rza i otrzymał szlachectwo. Zmienił wówczas swe rodowe nazwisko Bu
rattini na Boratyni. Jako architekt- zbudował "Palac Kazimierzowski", 
obecną siedzibę Uniwersytetu Warszawskiego. W dawnym Ujazdowie 
(obecnie Park Ujazdowski w Warszawie) urządził obserwatorium astrono
miczne i warsztat instrumentów astronomicznych i geodezyjnych. Sam 
wyrabiał soczewki do lunet. Pracowal nad udoskonaleniem limbusów. 

Przez zbudowaną lunetę o długości 35 stóp (tj. 10,5 m), dającą powię
kszenie według prof. A. Hnilko około 168-krotne, doko:nał odkrycia plam 
na Wenus w roku 1665. Astronom fram.cuski Ismael B o u 11 i a u w liście 
do H u y g e n s a z dnia 11 lipca 1661 roku pochwala jakość optyczną 
lunet B-stopowych Buratyniego. Buraty ni współpracowal z H e w e l i u
s z e m pr y budowie instrumentów optycznych gdańskiego astronoma, 
soczewki wla~nej konstrukcji przesyłał w darze innym uczonym, z który
mi by! zaprzyjaźniony. 

Bora t} ni był prekursorem metra. Tuż po przybyciu do Polski zaprzy
jaźnił się z ówczesnym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisła
wem P u d l o w ski m (1592?-1645), który przekazał mu pomysł utwo
rzenia wzorca miary długości w postaci pręta - wahadla sekundowego. 
Pomysl ten opisał Boratyni w jednej z jego publikacji, jaka dochowała 
się do naszych cza ów, pt. Misura univcrsale 1) w języku włoskim, (wy
drukowana w Wilnie w r. 1675), w której po raz pierwszy użyty zastal 
wyraz "metr" ("metr katolicki, czyli powszechny"). Nosił się również z za
miarem przeprowadzenia pomiaru długości południka warszawskiego na 
terenie Polski i wyrażenia długości jednego stopnia w "metrach powszech
nych", wyprzedzając o przeszlo sto lat twórców systemu metrycznego 
w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 

Jerzy Ulanowicz - Ostrowiec 

Odltrycie piątego satelity Jowisza 

W dniu 7 września 1892 r. znany astronom amerykański Edward 
Emers B ar n ar d (1857-1923) odkrył piątego satelitę Jowisza, który 
później otrzymał nazwę Amaltea. Odkrycia tego dokonał przy pomocy 
refraktora o średnicy 0,914 m w Obserwatorium Licka (Mt Hamilton). 
Było to dość trudne zadanie, ponieważ jasność gwiazdowa piątego księ
życa Jowisza wynosi zaledwie 14m,o (w średniej opozycji). Na podstawie 
obserwacji wykonanych w ciągu 1893 r. Barnard zdołał sformulować 
prawa jego ruchu, za co Akademia Nauk w Paryżu przyznała mu medal 
imienia Arago. 

St. R. Brzostkiewicz 

TO I OWO 

Historia odkrycia komety 1961 d 

Bardzo interesująca jest historia odkrycia komety 1961 d (Wilson -
Hubbard). Jej odkrywca A. Steward Wilson jest z zawodu lotnikiem, 
a astronomią zajmuje się tylko z zamiłowania. W nocy z 22 na 23 lipca 
1961 T. prowadził samolot towarzystwa Pan American z Honolulu do 
Portlandu w stanie Oregon (USA). O llh35m (UT) samolot leciał na wy
sokości ·9000 m, a jego pozycja była następująca: 37°05' szerokości pól-

l) Z istniejących czterech egzemplarzy mamy dwa w kraju: w Biblio
tece b. Akademii Umiejętności w Krakowie i w Muzeum Czapskich, po
zostałe w Rzymie i w Leningradzie. 
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nocneJ 1 138°10' długości zachodniej. Na niebie widoczne było światło 
zodiakalne, którego stożek sięgal do i} Aurigae. W pobliżu tej gwiazdy 
Wilson zauważył wąską i mglistą smugę, podobną do świetlnej smugi 
reflektora. Przy pomocy lornetki 8 X 30 stwierdził, że smuga ta dochodzi 
do 't Geminorum, a jej jasność wynosi 3m,5. Wkrótce zaczęło jednak 
świtać i pilot przestal zajmować się tajemniczym obiektem. 

O 7h45m (PT) Wilson był już w domu i od swej żony dowiedział się, 
że w komunikatach radiowych nie było najmniejszej wzmianki o ko
mecie. O wyjaśnienie zwrócił się więc do prof. J. S. Ja c o b s o n a 
z uniwersytetu w Waszyngtonie. Ten jednak nie mógł nic na ten temat 
powiedzieć, ponieważ nie otrzymał żadnej wiadomości o odkryciu nowej 
komety. Za jego poradą Wilson powiadomił telegraficznie Obserwatorium 
Harwardzkie. Następna noc była pochmurna, a rano Wilson prowadził 
już samolot z Portlandu do Fairbanksu na Alasce. Po powrocie do domu 
wręczono mu telegram następującej treści: Wasze odkrycie komety zo
stalo potwierdzone. Dziękuję. R. O. Doyle, Obserwatorium Harwardzkie. 

St. R. Brzostkiewicz 

NOWOśCI WYDAWNICZE 

Iwona Kor z e n i o w s k a - Bibliografia prac astronomów polskich 
za lata 1923-1963 - Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Warszawa! 
1964, str. 221, nakład 500 egz., rotaprint. 

Praca wydana z okazji 40-lecia Folskiego Towarzystwa Astronomicz
nego (1923--1963). Jak wynika z przedmowy, zawiera ona "wszystkie wy
dawnictwa samoistne (naukowe i popularno-naukowe, podręczniki), ory
ginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe, sprawozdania, recenzje, 
nekrologi. Pominięto artykuły o charakterze popularno-naukowym, poje
dyńcze obserwacje gwiazd, komet (Circ. IAU, BZ itd.), a także prace 
o sztucznych satelitach Ziemi, których kompletna bibliografia ukazuje 
się w Biuletynie Polskich Obserwacji Sztucznych Satelitów ... za wy
jątkiem kilku prac o wyraźnym aspekcie astronomicznym, który zalicza 
się do mechaniki nieba. Nie uwzględniono również prac o meteorytach 
z wyjątkiem badań fizyczno-chemicznych meteorów". 

Bibliografia wydana została te<:hniką rotaprintową w formacie A4 
w nakładzie 500 egzcm,plarzy. Zawiera tak bogaty materiał, że nie sposób 
dać jakiejś wnikliwej jego analizy w krótkim artykule. Niewątpliwie 
warto jednak przytoczyć przynajmniej nieco danych statystycznych. 

W objętym w Bibliografii okresie czasu 261 polskich astronomów (lub 
astronomów zagranicznych recenzujących prace polskich astronomów) 
opublikowało ogółem 2025 prac. Ilość prac opublikowanych w poszczegól
nych latach przedstawia się następująco: 

rok 1923--22 1933--40 
24 22 24 59 
25 53 35 56 
26 39 36 49 
27 29 37 70 
28 38 38 60 
29 50 39 24 
30 53 40 l 
31 39 41 
32 35 42 l 

1943--
44 l 
45 4 
46 23 
47 28 
48 45 
49 50 
50 45 
51 52 
52 39 

1953- 71 
54 38 
55 56 
56 132 
57 68 
58 107 
59 118 
60 97 
61 93 
62 132 
b3 86 
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Pierwszą pracę opublikował Prof. Dr Tadeusz Banachiewicz. Nosi 
ona tytuł "on certain rnathematical notion and its astronamical appli
cations". Ukazala się ona w Biuletynie Polskiej Akademii Umiejętności 
seria A na stronach 35-38. Profesor Banachiewicz byl także autorem 
największej wogóle ilości publikacji (158). Niewiele mniej prac (148) 
opublikował Prof. Dr Wladyslaw Dziewulski, a na trzecim miejscu ood 
tym względem znajduje się Prof. Dr Michał Kamieński (110). 

Biorąc za punkt wyjścia ilość opublikowanych prac można wykonać 
następujące zestawienie: 

powyżej 100 prac 3 autorów po lO prac 4 autorów 
od 91 do 100 2 9 3 
od 81 do 90 3 8 6 
od 71 do 80 7 5 
od 61 do 70 2 6 9 
od 51 do 60 3 5 12 
od 41 do 50 3 4 12 
od 31 do 40 5 3 22 
od 21 do 30 7 2 26 
od 11 do 20 24 l 109 

Jak widać z tego zestawienia l 09 (czyli 41,70/o) autorów opUJblikowalo 
tylko po jednej pracy (czyli okola 50fo całej ilości prac). 

Niewątpliwie warto jeszcze zwrócić uwagę na to jakie działy astrono
mii są w Pol;ce głównie uprawiane. Są to: Gwiazdy zmienne (466 prac), 
Mechanika Układu Planetarnego i wyznaczanie orbit (419), Geodezja 
i służba czasu (136), Materia międzygwiazdowa (106), Sprawozdania z orac 
obserwatorów, kongresów i towarzystw astronomic=ych (103), Rozmie
szczenie gwiazd, kinematyka i dynamika układów gwiazdowych (95), Mo
nografie, podręczniki i książki popularno-naukowe (95), Metody matema
tyczne i rachunek krakowianowy (87), Budowa i ewolucja gwiazd (76), 
Fizyka planet i komet (74), Przyrządy astronomiczne (74), Okultacje (71), 
Historia astronomii (56), Hydrodynamika (48). Zaćmienie Słońca i Księ
życa (45), Fizyka Słońca (41), Gromady gwia:?Jd i asocjacje (39), Meteory 
i meteoryty (39), Atmosfery gwiazd (35), Katalogi i tablice (26), Populacje 
i podsystemy (25), Klimat i atmosfera Ziemi (24), Noty bibliograficzne 
i wspomnienia pośmiertne (21), Radioastronomia (19), Badania pozaga
laktyczne i kosmologia (19), Przepływ promieniowania (11), Sztuczne 
satelity (7). 
Uważny Czytelnik zauważy zapewne, że powyższe zestawienia są nieco 

niezgodne ze sobą. Wywołane to jest tym, że niektóre prace wykonane 
zostały przez kilku autorów. 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Ovracował G. Sitarski 

Listopad 1965 r. 

Andrzej Marks 

Wieczorem dość nisko nad poludniowo-zachodnim horyzontem widocz
ne są trzy planety: Merkury, zaraz po· zachodzie Słońca, jako gwiazda oko
lo zerowej wielkości; Mars, jako czerwona gwiaroa około + 1.4 wielkości, 
przy czym należy uważać, aby nie pomylić go z równie czerwonym Anta
resem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdo.zJbiorze Skorpiona; Wenllls 
błyszczy pięknym blaskiem jako Gwiazda Wieczorna około --4.1 wiel-
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kości. W pierwszych godzinach nocy widoczny też jest Saturn, jako żółta
wa gwiazda +1.1 wielkości na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb. 

Jowisz świeci przez całą noc blaskiem gwiazdy -2.2 wielkości na gra
nicy gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. Jowisza warto obserwować 
przez lunety ze względu na ciekawe zjawiska w układzie jego czterech 
galileuS:i'lOWYCh księżyców (dokładne momenty podajemy w odpowiednim 
dniu). 

Uran widoczny jest w drugiej polowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa, 
a Pluton. także w Lwie, dostępny jest tylko przez wielkie teleskopy. Nep
tun przebywa zbyt blisko Słońca na niebie i jest niewidoczny. 

Przez większe lunety możemy też obserwować dwie planetoidy: Hebe 
około 9 wielkości gwiazdowej w gwiazdozbiorze Oriona i Westę około 
7.5 wielkości w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Obie planetoidy widoczne sa ra
czej w drugiej polowie nocy. 

W tym też miesiącu (23 listopada) zdarzy się niewidoczne w Polsce 
obrączkowe zaćmienie Słońca. 

211 Nad ranem obserwujemy początek przejścia cieni dwóch księżyców 
Jowisza po tarczy planety: o 3h41m rozpoczyna swą wędrówkę cień księ
życa 2, a o 5h27m cień księżyca l. 

311 Nad ranem możemy obserwować początek zaćmienia (o 2h38m.4) i ko
niec zakrycia (o 5h53m) l księżyca Jowisza. O 2211 Merkury znajdzie się 
w bliskim złączeniu z gwiad'zą 2.5 wielkości, delta Skorpiona. Wieczorem 
możemy próbować odnaleźć gwiazdę i planetę blisko siebie nisko nad po
łudniowo-zachodnim horyzontem. O 2311 Jowisz w złączeniu z Księżycem. 

3/ 4•1 Jesteśmy świadkami wielu ciekaWYch zjawisk w układzie ksieży
ców Jowisza. W godzinach od 19h 40m do 2211 26m obserwujemy wędrów
kę cienia 3 księżyca Jowisza po tarczy planety. Niemal w tym samym 
czasie, kiedy plamka cienia schodzi z tarczy planety następuje zaćmie
nie 2 księżyca, który o 221126111.4 znika nagle w cieniu Jowisza w pewnej 
odległości od lewego brzegu tarczy planety (patrząc przez lunetę odwra
cającą). O 23h43m księżyc 3 dociera do brzegu tarczy planety i rozpoczy
na przejście na jej tle. Dalej na tle tarczy planety wędrują księżyc l i je
go cień. Najpierw o 23h55m na tarczy planety pojawia się cień l księżyca, 
a sam księżyc l rozpoczyna swoje przejście o Qh54m . Cień księżyca l koń
czy swą wedrówkę o 2h7n1• W tym czasie księżyc 3 przewędrował też całą 
tarczę i ukazuje się o 2h29m, a księżyc 2 zdążył też przejść przez strefę 
cienia i ukazuje się spoza prawego brzegu tarczy o 3h5m. Księżyc l koń
czy swoje przejście i ukazuje się o 3h6m, a więc niemal jednocześnie 
z księżycem 2. W sumie bardzo ciekawa noc dla obserwacji księżyców Jo
wisza. 

4/5d Obserwujemy początek zaćmienia (o 2lh7m) i koniec zakrvcia 
(o Oi120m) l księżyca Jowisza. 

5d Wieczorem na tarczy Jowisza widoczne są cienie jego dwóch księ
życów: cień księżyca 2 widoczny do 19h39m i cień księżyca l do 20h35m. 
Same księżyce są niewidoczne na tle tarczy planety i ukazują się kolej
no: księżyc l o 2lh32m i księżyc 2 o 2lh38m. 

10/lld Znów bardw ciekawa noc dla obserwacji księżyców Jowisza. 
Nastąpią kolejno takie zjawiska: o 23h39m na tarczy planety pojawia się 
cień 3 księżyca, o lhQm.2 obserwujemy początek zaćmienia 2 księżyca, 
o 11149111 na tarczy Jowisza pojawia się cień l księżyca, o 2h25m cień księ
życa 3 kończy przejście na tle tarczy planety, o 21140m księżyc l rozpoczy
na swoje przejście, o 3h12m rozpoczyna przejście księżyc 3, o 4hQm cień 
księżyca l opuszcza tarczę planety, o 4h52m kończy przejście i ukazuje 
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się księżyc l, o 51124111 księżyc 2 ukazuje się spoza prawego brzegu tarczy 
(koniec zakrycia), o 51153111 kończy swoje przejście na tle tarczy planety 
księżyc 3. 

11/ 12<1 o 23111m.2 nastąpi początek zaćmienia l księżyca Jowisza, a ko
niec zakrycia tego księżyca obserwujemy o 2h7m. 

12<1911 Zlączenie Neptuna ze Słońcem i zlączenie Jowisza z Księżycem. 
Wieczorem na tle tarczy Jowisza wędrują księżyc l i 2 oraz ich cienie: 
O 191135"' pojawia się cień księżyca 2, o 201117111 cień księżyca l; o 21117m 
rozpoczyna przejście księżyc l, o 21 hl3m księżyc 2; o 22hl7"' schodzi z tar
czy planety cień księżyca 2, o 221>29m cień księżyca l; o 231118111 kończy 
przejście księżyc l , a o 24hOm księżyc 2. 

13<15h Merkury w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt 
tego odchylenia wynosi 22°.5). Wieczorem dostrzegamy w pobliżu Jowisza 
brak jego l księżyca, który skrył się początkowo w cieniu planety, a oo
tem za jej tarczą i ukaże się spoza niej o 201133m. 

14d3h Saturn nieruchomy w rektascensji. 
15dl9h Heliografiezna długość środka tarczy Słońca wynosi 0°; jest to 

początek 1501 rotacji Słońca wg numeracji Carringtona. O 2311 Wenus 
w największym wschodnim odchyleniu od Słońca (kąt odchylenia 47°). 

17<110h Bliskie złączenie Wenus z gwiazdą 2 wielkości, sigma Strzelca. 
Wieczorem odnajdziemy gwia:z;dę bardzo blisko Wenus, na poludnie od 
planety. O 19h zlączenie Urana z Księżycem. 

18•1 Nad ranem obserwujemy przejścia księżyców i ich cieni na tle 
tarczy Jowisza, a o 31134'".1 początek zaćmienia 2 księżyca. O 3h38"' na 
tarczy planety pojawi się cień 3 księżyca, a o 3h 42"' cień l księżvca. 
O 4h26m księżyc l rozpoczyna przejście na tle tarczy planety. O 51154m koń
czy swą wedrówkę cień księżyca l, a o 6h25m cień księżyca 3. O 6h37m 
jednocześnie kończy przejście księżyc l, a rozpoczyna księżyc 3. 

18/1 9cl O Oh551ll .5 nastąpi początek zaćmienia l księżyca Jowisza, a ko
niec zakrycia tego księżyca obserwujemy o 3h52m. 

19/20<1 Tej nocy księżyce l i 2 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy 
planety w następującej kolejności: o 22hlOm na tarczy Jowisza pojawia 
się cień l księżyca, a o 22hl2"' cień 2 księżyca; o 221152m rozpoczyna przej
ście księżyc l, a o 23h38m księżyc 2; cienie księżyców l i 2 opuszczają 
tarc2lę planety kolejno o 01122111 i o 01154111; księżyc l ko11czy swoje przej
ście o lh4m, a księżyc 2 o 2hl9'"· 

20d Wieczorem księżyc l Jowisza przechodzi przez strefę cienia i ooza 
tarczą planety: początek zaćmienia obserwujemy o 19h24"'.2, a koniec 
zakrycia o 22hl9m. 

21d Wieczorem w pobliżu Jowisza widać tylko jeden jego księżyc 4. 
Pozostale księżyce są niewidoczne, ponieważ księżyc l przechodzi na tle 
tarczy (ukaże się o 19h30m), a księżyce 2 i 3 ukryte są za tarczą planety 
(koniec zakryć kolejno o 20h49m i o 23hllm). 

22d2h Zlączenie Marsa z gwiazdą 3 wielkości, lambda Strzelca; wieczo
rem odnajdziemy gwiazdę dość blisko na poludnie od planety. O lOh nie
widoczne zlączenie Księżyca z Neptunem. O 13h36m Słońce wstępuje 
w znak Strzelca; jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 240° 

23d Obrączkowe zaćmienie Słońca w Polsce niewidoczne. Zaćmienie 
widoczne w Azji, na Oceanie Indyjskim, w Australii i na Pacyfiku. O 3h 
Merkury nieruchomy w rektascensji. 

24d15h Bliskie zlączenie Merkurego z Księżycem. Zakrycie Merkurego 
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w obydwu Amerykach i w Po
łudniowej Afryce. 
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26rl ~ad ranem nastąpi zaćmienie i zakrycie l księżyca Jowisza. Obser
wujemy początek zaćmienia o 2h50m i koniec zakrycia o 5h37m . 

26127d Obserwujemy przejście dwóch księżyców i ich cieni na tle tar
czy J owisza . O Oh4m na tarczy planety pojawia się cień l księżyca, 
a o Oh 36111 sam księżyc l rozpoczyna swoje przejście. O Oh49m cień księ
życa 2 ukazuje się na tarczy Jowisza, a o 11155111 sam księżyc 2 rozpoczy
na swoje przejście. Cień księżyca l kończy przejście o 21116"1, a sam księ
życ l o 21148111. Cień 2 księżyca schodzi z tarczy planety o 31131m, a księżyc 
2 kończy przejście na tle tarczy o 4h37"'. 

27<.1711 Bliskie zlączenie Wenus z Księżycem widoczne na Antarktydzie 
jako zakrycie Wenus przez tarczę Księżyca. 

27/28<1 o 2111181".6 nastąpi początek zaćmienia l księżyca Jowisza. Ko
niec zakrycia obserwujemy o Qh3m. 

28/29d Ostatnia w tym miesiącu ciekawa noc dla obserwacji księżyców 
Jowisza. O 18h32m na tarczy planety ukazuje się cień l księżyca, a sam 
księżyc zbliża się do brzegu tarczy i znika na jej tle o 19h2m. O 191125111 
nastąpi zaćmienie 2 księżyca Jowisza. O 20h45m cień księżyca l schodzi 
z tarczy planety, a o 21h14m sam księżyc l kończy swoje przejście na tle 
tarczy. O 2lh4lm.3 obserwujemy zaćmienie 3 księżyca, a o 23h4n1 koniec 
zakrycia 2 księżyca. Koniec zakrycia księżyca 3 nastąpi o 2113om. 

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europej
skim. 

D a ta 
l 9 6 5 

X 27 
XI 6 

16 
26 

XII 6 

Data 

l 
p 

1965 

o 
XI l +24.50 

3 -t-24.15 
5 +23.76 
7 +23.34 
9 +22.90 

11 +22.42 
13 +21.90 
15 +21.36 

Odległości bliskich planet 

W e n u s Mars 

l od Słońca l od Ziemi l od Słońca od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. mlnkm j. a. 
0.728 108.8 0.818 122.4 1.426 213.3 1.981 
0.727 108.7 0.743 111.1 1.416 211.9 2.017 
0.726 108.6 0.667 99.4 1.408 210.6 2.050 
0.724 108.4 0.592 88.5 1.400 209.4 2.083 
o 723 l 108.2 0.518 77.4 1.394 028.5 2.113 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 1311 czasu środkowo-europejskiego) 

l Bo l Lo l 
Data l 
1965 

p 
l Bo l 

o o o o l +4.30 187.91 XI 17 +20.80 +2.52 
+4.09 161.54 19 +20.20 +2.27 
+3.88 135.17 21 +19.56 +2.03 
+3.65 95.61 23 +18.90 +1.78 
+3.44 82.43 25 +18.22 +L 54 
+3.22 56.06 27 +17.50 +1.28 
+2.98 29.69 29 +16.77 +1.04 
+2.75 3.32 XII l +16.00 +0.78 

l 

mln km 
296.4 
301 7 
306.7 
311.6 
311.1 

Lo 

o 
336.96 
310.59 
284.23 
257.87 
231.51 
205.15 
178.79 
Hi2.4'l 

P -· kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony cd północnego wierzchołka 
tarczy ( + na wschód, - na zachód); 

B
0

, L
0 

- heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Listopad 1965 r. PLANETY l PLANETOIDY 

Data 
1965 

X 28 
XI 7 

17 
27 

X 28 
XI 7 

17 
27 

lh czasu l Warszawa 
środk.-europ. 

a l 8 l wsch. l zach. 

h m 
15 19 
16 15 
17 Ol 
17 06 

MERKURY 
o 

-20.3 
-23.9 
-25.3 
-23.7 

hm 
8 24 
9 05 
9 22 
8 36 

hm 
16 34 
16 25 
16 21 
15 58 

Widoczny zaraz po zachodzie 
Słońca nisko nad płd.-zach. ho
ryzontem (około +0.5 w. gw.). 

17 03 
17 36 
18 09 
18 42 

MARS 
-23.9 
-24.5 
-24.6 
-24.3 

lO 32 
10 30 
lO 25 
10 15 

17 53 
17 41 
17 34 
17 30 

Widoczny wieczorem nisko nad 
płd.-zach. horyzontem jako czer
wona gwiazda +1.4 wielk. 

SATURN 

X 28 1 22 52 ~- 9.5114 52 l 114 
XI 17 22 51 - 9.5 13 32 23 50 

XII 7 22 53 - 9.3 12 14 22 34 

X 27 
XI 16 

XII 6 

X 27 
XI 6 

16 
26 

XII 6 

Widoczny w pierwszej polowie 
nocy na granicy gwiazdozbiorów 
Wodnika i Ryb (+1.1 wielk. gw.). 

NEPTUN 

h m 
15 08.6 
15 11.6 
15 14.5 

Niewidoczny. 

o 
-15 521 

-16 04 
-1616 

l w połud. 

hm 
12 22 

• 1106 
9 51 

PLANETOIDA 6 HEBE 
5 32.1 
5 30.2 
5 24.8 
5 16.5 
5 06.6 

- 021 
- 120 
- 2 00 
- 214 
- 11i7 

2 48 
2 06 
l 22 
o 33 

23 41 
Około n wielk. gwiazd. Widoczna 
prawie całą noc w gwiazdozbiorze 
Oriona. 

l h czasu l 
środk.-europ. 

Warszawa 

hm 
17 18 
18 06 
18 52 
19 34 

a l wsch. l zach. 

WENUS 
o 

-26.1 
-26.7 
-26.3 
-24.8 

hm 
1105 
1118 
11 21 
1111 

hm 
17 50 
17 53 
18 05 
18 18 

Widoczna jako Gwiazda Wieczorna 
nad poludniowo-zachodnim hory
zontem (około - 4.1 wielk. gw.). 

6 05 
6 03 
6 00 
6 56 

JOWISZ 
+23 O l 19 Ol 
+23.0 18 19 
+23.0 17 37 
+23.0 16 53 

11 28 
lO 46 
lO 04 

9 20 

Widoczny przez całą noc jako 
gwiazda -2.2 wielkości na granicy 
gwiazdozbiorów Byka, Bliźniąt 
i Oriona. 

URAN 

11 17 l + 5.41 2 Ol 114 55 
11 21 + 5.1 o 48 13 38 
11 23 + 4.9 23 27 12 21 

Widoczny w drugiej polowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 wielk. 
gwiazd.). 

a 

h m s 
11 36 51 
1138 47 
1140 04 

PLUTON 

+17~5~71 
+t7 52.5 
+1755.1 

Iw połud. 

h m 
8 52 
7 35 
6 28 

Widoczny przez wielkie teleskopy 
nad ranem w gwiazdozbiorze Lwa 
(14.5 wielk. gwiazd.). 

PLANETOIDA 4 WESTA 
6 56.5 +19 29 4 11 
6 59.2 +19 34 3 34 
6 59.0 +t9 46 2 56 
6 55.7 -f-20 05 2 13 
6 49.2 +20 32 l 27 

Około 7.5 wielk. gwiazd. Widoczna 
w drugiej połowie nocy w gwia
zdozbiorze Bliźniąt. 

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



Listopad 1965 r. SLOIQ"CE 

1h czasu 
Data środk.-europ . 

Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Kraków Warszawa Rzeszów Białystok 

r. czasu l (l l a wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch. / zach. wsch./ zach . wsch./ zach. 

l 
m hm o hm hm hm hm hm hm hm hm hm h m hm hm h m hm hm hm 

X 28 +t6.1 14 08 -13.0 6 52 16 38 6 40 16 31 6 37 16 34 6 38 16 19 6 23 16 25 6 23 16 16 6 15 16 17 6 17 16 04 
XI 7 +t6.3 14 48 -16.1 7 12 16 19 6 58 16 13 654 16 17 6 58 15 59 6 39 16 08 6 42 15 57 6 31 16 00 6 36 15 45 

17 +15.1 15 28 -18.9 7 31 16 03 7 17 15 57 7 12 16 02 7 18 15 41 6 56 15 54 7 00 15 42 6 48 15 46 6 54 15 29 
27 +12.5 16 10 -21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 7 36 15 29 711 15 44 7 16 15 31 7 03 15 36 711 15 18 

XII 7 + 8.8 16 53 -22.6 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 7 51 15 22 7 24 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 26 1511 

KSIĘZYC 

1h czasu 1h czasu 
Data środk.·europ. 

Warszawa 
środk.·europ . Data 

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

h m o h m l h m hm o 
XI l 20 32 -23.5 13 59 22 08 X! 11 4 40 +22.8 

2 21 22 -20.7 14 22 23 18 12 5 41 +25.3 
3 22 09 -16.9 14 40 - 13 6 43 +26.1 
4 23 55 -12.5 14 54 o 29 14 7 46 +25.3 
5 23 41 - 7.5 15 08 l 42 15 8 48 + 22.8 
6 o 26 - 2.2 15 21 2 55 16 9 46 +t8.9 
7 lll + 3.4 15 35 4 09 17 lO 41 +t4.0 
8 l 59 + 9.0 15 51 5 26 18 1133 + 8.4 
9 2 49 + t4.3 16 101 6 46 19 12 24 + 2.4 

lO 3 431 + t9.0 16 361 8 10 20 13 13 - 3.6 

Warszawa 
Data 

1h czasu 
środk.·europ. 

wsch./ zach. (l l a 

hm h m hm o 
17 11 9 32 Xl21 14 03 - 9.4 
18 00 lO 48 22 14 53 -14.7 
19 06 1152 23 15 45 -19.2 
20 24 12 40 24 16 39 -22.7 
2148 13 14 25 17 33 -25.0 
23 14 13 38 26 18 28 -26.1 
- 13 58 27 19 22 -25.8 
o 39 14 14 28 2015 -24.3 

2 01 114 29 29 2105 -21.8 
3 22 14 44 30 2153 -18.3 

warszawa 

wsch./ za ch. 

hm hm 
4 43 15 00 
6 03 15 17 
7 22 15 42 
8 38 16 12 
9 46 16 52 

lO 44 17 43 
1128 18 42 
12 Ol 19 51 
12 26 21 Ol 
12 45 22 12 

Fazy Księżyca 

Nów 
Pierws za kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
P ierwsza kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 
X 24 15 

XI l 9 
XI 9 5 
XI 16 3 
X I 23 5 

XII l 6 

Srednica 
tarczy 

d h 

Najw. XI l 16 1 29:5 
Naj m . XI 14 9 32.3 
Najw. XI 29 13 29.5 
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Pierwsze trzy zdjęcia powierzchni Marsa wykonane przez Marinera-4 z zazna
czeniem ich orientacji (por. drugą stronę okładki). Pierwsze zdjęcie (publikowane 
również na okładce październikowego numeru Uranii), wykonane zostało orzez 
czerwony filtr, drugie natomiast przez zielony. 

Czwarta strona okładki: Kosmonauta amerykański E . White po opuszczeniu 
kabiny statku kosmicznego Gemini-4. 
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Rzeźby w Muzeum Kopernika w Rzymie (patrz Kronika): marmurowe po
piersie Kopernika dłuta Wiktora Brodzkiego (u góry), gipsowe posągi Koper
nika wykonane przez w. Brodzkiego (na lewo) i T. Rygiera (na prawo) oraz 
medąliony Kopernika i Galileusza wykonane przez T. Godeckiego. 

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie nieznanej dotychczas części odwrotnej stro
ny Księ:l:yca, wykonane w lipcu b.r. przez radziecki aparat kosmiczny ,.Son
da-3". 
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ZARZĄD GLOWNY PTMA - Kra
ków, ul. Solskiego 30 18 - tel. 538-92 -
konto PKO Kraków 4-9-5227. Biuro 
czynne codziennie z wyjątkiem niedziel 
1 świąt w godz. od 8 30 do 15.30, w so
boty od 8.30 do 13.00. Dyżury w Klubie 
P TMA KOSMOS w poniedziałki i piąt
ki do godz. ~0 .00. 

Na przeszkodzie w uzy
skaniu pelnych wiadomości 
o materii we wszechświecie 
stci przede wszystkim at
mosfera ziemska, która 
uniemożliwa dokonywanie 
niektórych obserwacji 
astronomicznych. O tym, 
jak również o nadziejach, 
jakie paklada się w obser
wacjach spoza Ziemi, infor
muje nas prof. dr W. ZONN 
w kolejnym odcinku serii 
"Nauka o przestrzeni". 

St. R. BRZOSTKIEWICZ 
przedstawia prosty sposób 
określania za pomocą tab
lic fazy Księżyca dla do
wolnej daty minionych 
4 tysięcy i najbliższego ty
siąca lat. 

Dla obserwatorów prze
znaczony jest artykul prof. 
dm J. SALABUNA o obro
towej ściennej mapie nie
ba. "Receptę" na jej u:y
konanie dostępnymi środ
kami polecamy szczególnie 
Szkolnym Kółkom Astro
nomicznym. 

Ml;]dzież szkolną zainte
resuje zapewne sprawozda
nie z turnusu obserwacyj
nego w Szczecinku. Na trze
ciej stronie naszej okład
ki zamieszczamy f otografie 
tych - chyba najmlodszych 
-· adeptów naszej ,.naro
dowej" nauki - astronomii. 

W "Kronice" informuje
my o przebiegu Zjazdu Fol
skiego Towarzystwa Astro
nomicznego, na którym -
obok przeglądu tematów 
i wyników prac naszych 
ośrodków uniwersyteckich 
- omawiano przygotowa
nia do obchodu 500-letniej 
rocznicy urodzin Mikolaja 
Kopernika. 
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WŁODZIMIERZ ZONN - W a r s z a w a 

NAUKA O PRZESTRZENI (IX) 

Obserwatoria poza Z·iemią 

W prawdzie obserwacje astronomiczne z powierzchni Zie-
mi w dalszym ciągu odgrywają olbrzymią rolę w rozwoju 

tej nauki, jednak przyszłością astronomii obserwacyjnej będą 
zapewne obserwacje dokonywane poza Ziemią. Ściślej mó
wiąc - poza atmosferą ziemską, która sprawia nam tyle kło
potów, że budowa teleskopów pracujących na Ziemi staje się 
sprawą doprawdy beznadziejną. Zacznijmy więc właśnie od 
kłopotów, aby od razu wyjaśnić wszystkim, jak wiele zysku
jemy, wynosząc się z instrumentem astronomicznym daleko 
poza nasz glob. 
Głównym kłopotem jest niewątpliwie to, że atmosfera ziems

ka nie przepuszcza promieniowania o fali krótkiej - ani fioletu. 
ani promieniowania Roentgena, ani promieniowania gamma. 
Tymczasem w obrębie fal najkrótszych dzieją się właśnie rze
czy najciekawsze z punktu widzenia fizyki. Olbrzymia więk
szość naszych informacji o atomach i cząstkach elementarnych 
pochodzi właśnie z doświadczeń w dziedzinie nadfioletu i pro
mieniowania gamma. Spektrografy umożliwiające analizę tylko 
promieniowania widzialnego stały się od dawna już rekwizy
tami pracowni szkolnych! 

Dzieje się tak dlatego, że długość fali promieniowania wy
syłanego przy jakimkolwiek bądź procesie jest odwrotnie pro
porcjonalna do energii, która przy tym procesie się wyzwala. 
Małej energii odpowiada długa fala i odwrotnie - dużej ener
gii - fala krótka. A że najbardziej interesującymi fizyków 
i astronomów są właśnie procesy o dużych energiach (fizycy 
mówią zazwyczaj: o wysokich energiach), nic dziwnego, że pro
mieniowanie krótkoblowe jl'?st na ogół głównym obiektem za
interesowań tak pierwszych jak i drugich. 

Astronomów przede wszystkim interesują procesy, zwane 
umownie "katastrofalnymi", w wyniku których - w bardzo 
krótkim jak na skalę zjawisk astronomicznych czasie - nastę
puje gruntowne przeobrażenie danego tworu kosmicznego. Po
znanie tych przeobrażeń jest bardzo ważne ze względu na zro
zumienie samych procesów, które się odbywają w przyrodzie, 
jak też odcyfrowanie dróg ewolucyjnych różnych ciał niebies-



URANIA 339 

kich, które przynajmniej raz w ciągu swego żywota ulegają 
procesowi katastrofalnemu. Tutaj mamy na myśli słynne gwia
zdy nowe i super-nowe, których badanie jest chyba zadaniem 
"numer jeden" przyszłej astronomii pozaziemskiej. 
Wśród wielu rodzajów gwiazd istnieją takie, w których na

stępuje w pewnej chwili gwałtowna eksplozja. Powoduje ona 
oderwanie się od ·gwiazdy jej warstw zewnętrznych. Wtedy 
oczom astronomów ukazują się warstwy głębsze gwiazdy, które 
świecą znacznie silniej niż zewnętrzne. Po pewnym czasie po
jawia się wokół tej gwiazdy otoczka gazowa - to, co gwiazda 
wyrzuciła w czasie eksplozji. Taki właśnie przebieg zjawisk 
obserwujemy w przypadku gwiazd tzw. nowych, które średnio 
biorąc pojawiają się w naszej Galaktyce raz do roku. 
Są to więc zjawiska - powiedziałbym - nagminne, których 

badania utrudnia ogromnie to, że obserwujemy je wyłącznie 
na podstawie analizy promieni widzialnych. Aby zdać sobie 
sprawę z przyczyn wywołujących ów wybuch, jak również 
z tego, jakie cząstki są sprawcami wybuchu, należy rejestrować 
promieniowanie krótkofalowe przy tym emitowane; jego rodzaj 
i natężenie od razu wskażą nam winowajców, albowiem każdej 
reakcji jądrowej lub nawet przemianie w głębszych warstwach 
elektronowych atomu, odpowiada j.nna długość fali promienio
wania gamma lub promieniowania rentgenowskiego emitowa
nego w tych procesach. 

Jeszcze silniejszą potrzebę obserwacji tego promieniowania 
odczuwamy przy badaniach gwiazd tzw. supernowych, w któ
rych następują jakieś bliżej nam nieznane, lecz z pewnością 
bardziej gruntowne przemiany, niż w gwiazdach nowych. Zda
rza się, że supernowa w ciągu tygodnia wypromieniowuje wię
cej energii, niż Słońce w ciągu całego swego żywota. Już to 
tylko świadczy o gwałtownym charakterze przemian jądro
wych. Wszystkie inne procesy są zbyt ubogie w energię, aby 
mogły być za coś takiego odpowiedzialne. 

Gwiazda supernowa jest z ja wiskiem dość rzadkim. Pojawia 
się w jednej galaktyce raz na pięćset lat. Obserwując jednak 
jednocześnie ·setki galaktyk na całym niebie, zwiększamy og
romnie szanse odkrycia supernowej; dlatego nasze dane sta
tystyczne o nich nie są aż tak ubogie, jakby się na pierwszy 
rzut oka mogło wydawać. 

Mimo to istota procesów, które się w tych gwiazdach odby
wają, pozostaje dla nas właściwie kompletną zagadką, głównie 
z braku możliwości ich obserwacji w dziedzinie promieni o fali 
krótkiej. Istnieją wprawdzie hipotezy wyjaśniające mecha-
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nizmy działania podczas wybuchu supernowej, nie są one w tej 
chwili dostatecznie przekonywujące, abyśmy je tutaj przyta
czali. Gwiazdy supernowe są też silnymi radioźródłami - to 
znaczy, promieniują bardzo silnie również w zakresie fal radio
wych centymetrowych i metrowych; znacznie silniej, niż by 
to wynikało z ich temperatury. 

Dla informacji podaję, że główne dane o supernowych czer
piemy najczęściej nie z obserwacji samego jej wybuchu - są 
to zjawiska tak rzadkie, jeśli idzie o nasze najbliższe otoczenie, 
że trzeba na nie czekać setki lat. Dane te mamy z obserwacji 
tego, co pozostaje po supernowej wkrótce po jej wybuchu; 
"wkrótce" - oznacza kilkadziesiąt lub kilkaset lat, co w skali 
zdarzeń astronomicznych jest istotnie krótką chwilką. Szczęśli
wym zbiegiem okoliczności mamy w Galaktyce dość blisko 
Słońca taką pozostałość po supernowej: słynną mgławicę Krab, 
która dlatego właśnie stała się sławną. Zabawne, że fakt ten 
stwierdzono w około tysiąc lat po wybuchu supernowej, prze
glądając stare kroniki chińskie i odnajdując notatkę, która roz
wiała wszelkie wątpliwości co do tego, że istotnie mgławica 
Krab jest remanentem po supernowej, zaobserwowanej przez 
Chińczyków i opisanej w ich kronikach. 

Ze sprawą supernowych wiąże się dość ściśle inna, o zna
czeniu bardziej ogólnym: sprawa ewolucji wszystkich tworów 
kosmicznych w naszej Galaktyce. 

Otóż wiemy, że gwiazdy się rodzą z materii międzygwiazdo
wej. Stwierdziliśmy, że gwiazdy najstarsze w naszej Galaktyce 
zawierają więcej wodoru, niż te, które się rodzą w tej chwili. 
Wyciągamy stąd wniosek, że "dawniejsza" materia między
gwiazdowa zawierała więcej wodoru, niż dzisiejsza. A to zna
czy, że dzisiejsza materia nie jest materią pierwotną, lecz taką, 
która conajmnicj raz stała się tworzywem gwiazdy, straciła 
wtedy dużo wodoru (gwiazdy świecą przecież głównic jego 
kosztem) i następnic znowu stała się materią międzygwiazdo
wą. \V jaki sposób "zorganizowana" materia gwiazdy zamieniła 
się w silnie rozproszoną materię międzygwiazdową? Oto pyta
nie, które ma duże znaczenie dla zrozumienia "życia" wszyst-
kich tworów w Galaktyce. · 

:rv. ożna by przypuścić, że źródłem materii międzygwiazdowej 
są gwiazdy "normalne", które podobnie jak Słońce wyrzucają 
ze swej powierzchni strumienie cząstek. Mówiliśmy już o tym 
w numerze październikowym "Uranii", nazywając ów stru.mień 
"wiatrem słonecznym". Słońce nie jest wcale gwiazdą \•;y
jątkową i dlatego należy przypuszczać, że inne gwiazdy też 



URANIA 341 

emitują swego rodzaju "wiatr". Takie tłumaczenie nie iest 
jednak przekonywujące i to z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego, że ilość materii porywanej w jednostce czasu przez 
ów "wiatr" jest stanowczo za mała, aby produkować takie 
ilości materii międzygwiazdowej, jakie występują w naszej 
Galaktyce. Po drugie jeszcze i dlatego, że skład chemiczny ze
wnętrznych warstw gwiazd, praktycznie niewiele zależy od 
jej wieku i ewolucji. Przemiany jądrowe odbywają się głównie 
(jeśli nie wyłącznie) we wnętrzu gwiazdy, zatem deficyt wo
doru może wystąpić jedynie w jej centralnych partiach. To 
co gwiazda wyrzuca ze swej powierzchni, nie powinno różnić 
się w sensie chemicznym od materii międzygwiazdowej, z któ
rej uformowała się kiedyś gwiazda. 

Szukając zatem dostawców materii międzygwiazdowej w na
szej Galaktyce, mimowoli myślimy o supernowych. To, co 
pozostaje zazwyczaj po wybuchu supernowej, jest małym 
ułamkiem pierwotnej jej masy; wybuch wyrzuca zatem z niej 
nie tylko otoczkę zewnętrzną - jak w przypadku zwykłych 
nowych - lecz także warstwy głębsze, a zatem uboższe w wo
dór. 

Gdyby istotnie nasze przypuszczenie okazało się słuszne, 
moglibyśmy z grubsza przynajmniej oszacować wydajność pro
cesów dostarczania materii międzygwiazdowej i porównać ją 
z tempem zużycia jej przy "budowaniu" gwiazd młodych. Jeśli 
pierwszy z tych procesów dominuje nad drugim, rozwój Ga
laktyki biegnie w kierunku zmniejszania się liczby gwiazd na 
rzecz zawartości materii międzygwiazdowej. Najstarsze byłyby 
galaktyki, w których liczba gwiazd jest nieznaczna w porówna
niu z masą materii międzygwiazdowej zawartej w danej ga
laktyce. Jeśli zaś dominuje drugi proces - tworzenie się 
gwiazd - oznaczałoby to, że starsze galaktyki są uboższe w pył 
i gaz międzygwiazdowy, najstarsze zaś będą tworami złożonymi 
wyłącznie z samych tylko gwiazd. 

Oto jak badania gwiazd supernowych rzutują na najbardziej 
kapitalne zagadnienie kosmologii - na zagadnienie wieku ga
laktyk! 

Obserwacje promieniowania o bardzo krótkiej fali nie sta
nowią jedynego zadania nauki o przestrzeni. Nawet bliski nad
fiolet jest też dziedziną w której mamy w tej chwili wiele do 
zrobienia. Mam tn na myśli badania gazu międzygwiazdowego, 
w których atmosfera ziemska jest ogromną zawadą. 
Łatwo się domyślić, że gaz międzygwiazdowy jest w Ftanie 

silnego rozrzedzenia. W słownictwie "ziemskim" taki stan na-
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zwalibyśmy próżnią, ponieważ nawet najlepsze pompy próżnio
we nie zdołają wytworzyć tak małego ciśnienia, jakie wystę
puje w materii międzygwiazdowej. Przy tak silnym rozrzedze
niu zderzenia między atomami są niezmiernie rzadkie. Zatem 
ogromna większość atomów w gazie międzygwiazdowym iest 
w stanie - jak mówią fizycy - "podstawowym", mówiąc 
inaczej - w stanie niezakłóconym. W atomie istnieją bowiem 
jeszcze stany wyższe, na które przechodzi atom, jeśli otrzyma 
energię z zewnątrz. 
Otóż właściwością wszystkich atomów jest to, że przemia

nom atomu ze stanu podstawowego do najbliższego stanu po
budzenia odpowiadają na ogół duże energie, a zatem promienio
wanic atomu w stanie niezakłóconym musi odbywać się w dzie
dzinie fal krótkich, których nie przepuszcza nasza atmosfera. 
Dlatego nasze wiadomości o składzie chemicznym materii mię
dzygwiazdowej są dotychczas bardzo fragmentaryczne. Nie mo
żemy na przykład dowiedzieć się bezpośrednio, jaka jest za
wartość wodoru w gazie międzygwiazdowym dlatego, że ów 
gaz wysyła pewną linię widmową leżącą w niedostępnym dla 
nas nadfiolecie. Owszem, pośrednio mamy o tym pewne infor
macje, ale bardzo nam zależy na sprawdzeniu tych danych 
bezpośrednio. Zależy nam także na zbadaniu, czy w materii 
międzygwiazdowej nie ma pierwiastków promieniotwórczych 
o takim, czy innym czasie życia. Jak wiemy, względna zawar
tość tych właśnie pierwiastków i produktów ich przemian (tj. 
pierwiastków lżejszych), jest niezawodną informacją o wieku 
danej porcji materii. W ten sposób między innymi oszacowa

· liśmy wiek Ziemi i wiek niektórych meteorytów, które zbadano 
laboratoryjnie. 
Podaliśmy tylko przykładowo kilka zagadnień astrofizycz

nych o kapitalnym znaczeniu, w których rozwiązanie wiąże 
się z obserwacjami poza Ziemią. Pominęliśmy inne działy 
astrofizyki, w których obecność atmosfery ziemskiej jest rów
nież wielką zawadą; nie dlatego, że atmosfera nie przepuszcza 
promieniowania krótkofalowego, lecz dlatego, że jest w stanie 
niepokoju, co - mówiąc popularnie - "psuje" obrazy i czego 
nie da się uniknąć ani zmniejszyć przez stosowanie dużych 
instrumentów. Instrument bowiem w tym samym stopniu po
większa obraz ciała niebieskiego, w jakim powiększa niepokoje 
atmosferyczne ów obraz zniekształcające! 

Jedyną więc ucieczkę od szkodliwego wpływu atmosfery 
widzi się dziś w umieszczeniu obserwatoriów na wysokich gó
rach, ale i to niewiele pomaga, zważywszy na ogrom kosztów 
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i wysiłków przy budowie takich obserwatoriów, jak też i na to, 
że i tam atmosfera nie jest spokojna. 

N a zakończenie pragnę poinformować, że pierwsze kroki ku 
realizacji tych zamierzeń są już poczynione. Amerykanie nie
dawno wypuścili teleskop, który się poruszał po orbicie i doko
nał wielu z tych obserwacji, o których była wyżej mowa. 
W projekcie zaś znajduje się wypuszczenie teleskopu o więk
szych rozmiarach, porównywalnych z największymi dziś na 
świecie teleskopami ziemskimi. Wszystko wskazuje na to. że 
projekt ten wczesniej czy później się urzeczywistni. .Jedno
cześnie dyskutujG! się możliwość zbudowania stałego obserwa
torium na Księżycu, który - jak wiemy - praktycznie biorąc 
nie posiada atmosfery, czyni zatem zadość warunkom, o któ
rych była mowa. Nie wiemy wprawdzie, która z tych dwóch 
możliwości okaże się lepsza, jesteśmy jednak pewni, że jedna 
z nich będzie zrealizowana i to w ciągu najbliższych chyba 
dwudziestu lat. 

STANISŁAW R. BRZOSTKIEWICZ- Dąbrowa Górnicza 

"WIECZNY" KALENDARZ KSIĘZYCOWY 

W czasopiśmie astronomicznym L' Astronomie (1964, nr 6) 
belgijski astronom Jean M e e u s podaje tabele, przy po

mocy których można wyznaczyć fazę Księżyca dla dowolnej 
daty od r. 1900 p. n. e. do r. 2999 n. e. Zasada posługiwania 
się tabelami jest bardzo prosta, cała bowiem manipulacja po
lega na dodaniu do siebie trzech liczb, odczytanych na załączo
nych poniżej tabelach (A, B i C). Bez większego wysiłku na
uczymy się posługiwać tabelami, należy tylko dokładnie za
poznać się z podanymi przykładami. Oczywiste jest, że obli
czone za pomocą tabel momenty faz Księżyca nie zawsze są 
zgodne z momentami rzeczywistymi, nigdy jednak błąd nie 
będzie większy niż 0,6 dnia - tj. 14 godzin. 

W tabeli A podane są odpowiednie wartości dla stuleci, 
w tabeli B -dla lat w stuleciu, a w tabeli C - dla poszczegól
nych miesięcy. Odczytane z powyższych tabel wartości sumu
jemy i w rezultacie otrzymujemy datę nowiu dla interesują
cego nas miesiąca (przykład 1). Miejsce po przecinku daje uła
mek dnia, który łatwo przeliczyć na godziny (będą to momenty 
w czasie uniwersalnym), np. o<~,1 = 211 ,4, Od,2 = 411 ,8, 0<1,3 = 711 ,2 
itd. Znając datę nowiu nie trudno jest wyznaczyć fazę Księżyca 
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dla dowolnego dnia w danym miesiącu. Wiadomo bowiem. że 
od nowiu do pierwszej kwadry upływa około 7li,4, od nowiu 
do pełni- około 14<~,8, od nowiu do ostatniej kwadry - około 
22d,l, a cały cykl księżycowy trwa około 29<~,5. 

Zdarzy się niekiedy, że suma wartości A + B + C będzie 
większa niż ilość dni w danym miesiącu. W tym przypadku 
od otrzymanej z tabel sumy należy odjąć 29,5 względnie nawet 
59,0 dnia. Można w tym przypadku posłużyć się dodatkową 
tabelą D, gdzie podane są ponadto poprawki dla pozostałych 
trzech faz Księżyca (pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra). 
Każdą z tych faz możemy więc wyznaczyć bezpośrednio, nalc!:y 
tylko do sumy A + B + C dodać lub od niej odjąć odpowiednią 
poprawkę (przykład 3 i 4). 

Poniżej podano pięć różnych przykładów posługiwania się 
tabelami. Przykłady te nie wyczerpują jednak wszystkich mo
żliwych kombinacji i dlatego wskazane jest, aby Czytelnicy dla 
nabrania wprawy przeprowadzili pewną ilość ćwiczeń. W tym 
celu należy wyznaczyć poszczególne fazy Księżyca w roku, dla 
którego mamy rocznik astronomiczny lub Uranię i uzyskiwane 
wyniki możemy skontrolować. 

(l) W jaki~j fazie był Księżyc 30 maja 1965 r.? 

Tabela A 1900 
B 65 
C maj 

21,6 
1,6 
7,3 

30,5 

Z obliczenia wypada, że 30 maja 1965 r. o 12h UT (30<1,5 ~ 30<1 12h) 
był nów Księżyca. W rzeczywistości nów nastąpił o 2111 UT, a zatem 
różnica wynosi 9 godzin. 

(2) W jaki j fazb był Księżyc 14 stycznia 1964 r.? 

Tabela A 1900 
B 64 
C styczeń 

D nów 

21,6 
12,2 
10,2 

44,0 
-29,5 

14,5 

Z obliczenia wynika, że 14 stycznia 1964 r. o 12hUT byl nów Księżyca. 
W rzeczywist8ści nów wy pa dl o 21 hUT, a więc różnica i tym razem wy
nosi 9 godzin. Przy obliczaniu skorzystaliśmy z tabeli D, poniewaz suma 
wartoki A t- B + C wyniosła 44,0 a styczeń ma tylko 31 dni. 
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Tabela A 

Kalend~z_ll l Kalendarz 
Stulecie l 

Kalendarz 
Stulecie 

j~ greg. l 
Stulecie ~----:-- --- · 

jul. r ;reg. ___ J_uL_I gr e g. 

-1900 20,7 - 200 

l 

6,0 1500 l 20,8 1,3 
- 1800 25,0 - 100 10,4 1600 25,1 15 ,6 
-1700 29,4 o 14,7 1700 29,4 10,9 
- 1600 4,2 100 19,1 1800 4,3 16,3 
-1500 8,6 200 23,4 l 1900 8,6 21,6 
-1400 12,9 3CO 27,8 2000 26,0 
-1300 17,3 400 2,6 2100 1,8 
- 1200 21,6 500 6,9 2200 7,1 
- 1100 26,0 600 11,3 2300 12,4 
-1000 0,8 700 15,6 2400 16,8 
- 900 5,1 l eoo 19,9 2500 22,1 

800 9,5 900 24,3 2600 27,4 
- 700 13,8 1000 28,6 • 2700 3,2 
- 600 18,2 l 1100 3,4 l 2800 7,6 
-- 500 22,5 1200 7,8 2900 12,9 
- 400 26,9 1300 12, l 
- 300 1,7 1400 16,5 

- - ---

l- nok _1-=- Rok 

oo p 0,0 20 p l 18,6 
Ol l 18,9 21 8,0 
02 8,3 22 26,9 
03 27,2 23 l 16,2 
04 p 15,5 24 p 4,6 
05 4,9 25 23,5 
06 23,8 26 12,8 
07 13,2 27 l 2,2 
08 p 1,5 28 p 20,1 
09 l 20,4 29 9,5 

i~ i 2~:~ ~~ l ~~:i 
12 p 17,1 132 p 6,1 
13 6,4 31 25,0 

1
145 l 25,3 34 14,4 

14,7 35 3,7 
16 p 3,1 36 p l 21,6 
17 l 22,0 37 ' 11,0 
18 11,3 38 0,4 
19 0,7 39 19,3 __ .__:__ __ 

Tabela B 

Rok 

40 p 
41 
42 
43 
44 p 
45 
46 
47 
48 p 
49 
50 
51 
52 p 
53 
54 
55 

~~ p l 
58 
59 

7,6 
21',5 
15,9 

5,:i 
23,2 
12,5 

1,9 
20,8 

9,2 
28,1 
'17,4 

6,8 
24,7 
14,1 
3,4 

~2,3 
10,7 

0,1 
19,0 
8,3 

Literą P oznaczone są lata przestępne. 

1

60 p 
61 
62 

l 63 

l 64 p 
65 
66 
67 
68 p 
69 
70 
71 
72 p 
73 
74 
75 
76 p 
77 
78 
79 

26,2 
15,6 

5,0 
23,9 
12,2 

1,6 
20,5 

9,9 
27,8 
17,1 

6,5 
25,4 
13,8 

3, l 
22,0 
11,4 
29,3 
18,7 
8,0 

26,9 

. ~~ p l 
82 
83 
84 p 
85 
86 
87 
88 p 
89 
90 
91 
92 p 
93 
94 
95 
96 p 
97 
98 
09 

15,3 
4,7 

23,5 
12,9 

1,3 
20,2 

9,5 
28,4 
16,8 

6,2 
25,1 
14,4 
2,8 

21,7 
11,1 

0,4 
lt1,3 
7,7 

26,6 
16,0 
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Tabela C 
--~--~--~------~ l l l liT mllv l V l VI l VII l VIII l IX l X l XI l XII 

+-lfo+l ~:~ l 9,31 ~ 7,31 5,81 5,31 3,81 2,311,91 0,4 l 0,0 

Uwaga: dla stycznia i lutego podano podwójne wartości (Z - lata 
zwykłe, P - lata przestępne). 

Tabela D 
----- -

Nów 0,0 -29,5 -59,0 
- - ---· - -

Pierwsza kwadra + 7,4 -22,4 -51,6 
-- -
Pełnia +14,8 -14,8 -44,3 

---
Ostatnia kwadra +22,1 - 7,4 -36,9 

--

(3) W jakiej fazie będzie Księżyc w dniu 8 grudnia 1965 r.? 

Tabela A 1900 21,6 
B ~ l~ 
C grudzień 0,0 

D pełnia . 
23,2 
14,8 

8,4 

Dowiedzieliśmy się więc, że 8 grudnia 1965 r. około 91/2h UT wypada 
pełnia Księżyca. Łatwo sprawdzić (patrz kalendarzyk astronomiczny 
w niniejszym numerze Uranii), że pełnia wypada o 18 h czasu środk.
-europejskiego, czyli o 17h UT. W dniu tym przypada również zaćmienie 
Księżyca. 

(4) W jakiej fazie był Księżyc 7 października 1511 r.? 

Tabela A 
B 
c 

·" D 

1500 
11 

październik . 

20,8 
28,7 
1,9 

51,4 
. . . . . . . pełnia . . . . . . . . . -44,3 

7,1 

Z tego znów obliczenia wynika, że 7 października 1511 r. o 211 UT 
byla pełnia Księżyca. Wszystko się zgadza. ponieważ 6 października 
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1511 r . Kop er n i k obserwował we Fromborku (lub Lidzbarku) za
ćmienie Księżyca, które rozpoczęło się o 10h52m czasu miejscowego 
a zakończyło się o 141120m. 

(5) W jakiej fazie był Księżyc 28 maja r. 585 p.n.e.? 
Tu trzeba pamiętać, że lata przed naszą erą oznaczone bywają dwoma 

sposobami: w rachubie stosowanej głównie przez historyków, "rok pierw
szy przed naszą erą" (r. l p.n.e.) poprzedza bezpośrednio "pierwszy rok 
n aszej ery" (r. l n .e) - brak roku "zerowego". W rachubie astrono
micznej (jak w tabeli A) rok l p.n.e. oznaczany jest przez O, stąd 
r. 2 p.n.~. = r . -1 itd. Dacie podanej w naszym przykładzie odpowiada 
za tem rok -584. Dla lat "ujemnych" korzystamy z tabeli A w sposób, 
który ilustruje poniższe obliczenie: 

Tabela A 
B 
c 

-600 
16 

maj . 

18,2 
3,1 
7,3 

28,6 

I w tym przypadku wynik jest zgodny z rzeczywistością, bowiem 
data 28 maja r. 585 p.n .e. - to data bitwy pod Halys (w Azji Mniejszej) 
między Lidyjczykarni i Medami, w czasie której "<Thień nagle ustąpił 
przed nocą" - jak podaje Herodot w I księdze "Dziejów". Datę tę prze
powiedział Jończykom Tales z Miletu jako datę całkowitego zaćmienia 
Słońca, które może nastąpić jedynie w czasie nowiu. 

Jeśli chodzi o dokładność obliczenia ostatniego przykładu, to "chy
biliśmy" zaledwie o półtorej godziny (zaćmienie wypadło w Greenwich 
ok. 16h). 

*) Należy pamiętać, że w kalendarzu juliańskim każdy rok podzielny 
przez 4 jest przestępnym. Natomiast w kalendarzu gregoriańskim lata 
zakończone pełnymi setkami są tylko wtedy przestępne, kiedy dzielą się 
przez 400. 

Errata 

Zeszyt październikowy "Uranii" (Illr 10, 1965) 
str. 295, wiersz 23. Zamiast: bieg światła pryzmatu ma być: bieg światła 

wewnątrz pryzmatu; 
wiersz 6 od dołu. Zamiast: Rys. 3 ma być: Rys. 2 

str. 296, wiersz 18. Zamiast: zawsze kąt a ma być: zawsze kąt cp; 
wiersz 19. Zamiast: l; = a ma być: ~ = a; 

str. 297, wiersz 6. Zamiast; ścianka AB ma być ścianka AC; 
str. 298, wiersz 16. Zamiast: 365,2422 ma być: 365,2425; 

wiersz 20. Zamiast: 365,242196 ma być: 365,2421988 - 0,00000614 T, 
gdzie T liczy się w stuleciach juliańskich od r. 1900. 

W z ~szycie listopadowym (nr 11, 1965) błędnie wydrukowano dwa 
nazwiska: 
str. 329, wiersz 19. Autorem Bibliografii jest Iwona Korzeniewska; 
str 336, wiersz 4. Autorem jest Jerzy Cwirko-Godycki. 

Za błędy przepraszamy Autorów i Czytelników 
Redakcja 
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JOZEF SALABUN- Planetarium w Chorzowie 

OBROTOWA MAPA NIEBA 

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie Czytelni
ków - w szczególności młodzieży sU:olnej i ich nauczy
cieli - jak wykonać samodzielnie, za pomocą dostępnych 
każdemu środków, dużą ścienną obrotową mapę nieba. Jeśli 
mapie takiej nadać piękny wygląd estetyczny, co łatwo 
osiągnąć przy użyciu sztucznych tworzyw, może ona stano
wić ozdobę świetlicy szkolnej lub lokali miłośników astro
nomii. 

W nauczaniu astronomii jak również przy programowaniu 
obserwacji duże znaczeni(' - jako pomoc dydaktyczno-nauko
wa - odgrywa niewątpliwie ruchoma mapa nieba. Daje ona 
aktualny wygląd nieba gwiaździstego, widzianego w danej 
chwili i w danym miejscu obserwacji. Umożliwia ona łatwe 
i pr~wie natychmiastowe określenie czasu wschodu, górowania 
i zachodu dowolnego ciała niebieskiego, długości dnia, pozwala 
również zorientować się jakie planety a nawet sztuczne satelity 
są w danej ch\V'ili widoczne i w jakim położeniu. 

Dla prawidłowego skonstruowania mapy jest oczywiście 
niezb~dna znajomość podstawowych elementów sfery niebie
skiej. Przedstawia je rysunek l. 

Rys. l. Sfera niebieska 

HWBH 

RWAR 
o 
NZHS 

NABS 
ZZ 1 

NS 

- horyzont astrono-
miczny 

- równik niebieski 
- miejsce obserwacji 
- mleJ SCOVłY połud-

nik niebieski 
- koło godzinne 
- oś zenit-nadir (li-

nia pionu w miej
scu obserwacji) 

- oś świata (linia 
biegunów) 

z 

W d<mej miejscowości i chwili widoczna jest ta część sfery 
niebieskiej, która znajduje siq ponad horyzontem HWBH. Oś 
świata NS tworzy z płaszczyzną horyzontu kąt cp, równy sze
-rokości geograficznej miejsca obserwacji (punkt N oznacza 
biegun północny świata). Pozorny ruch dzienny nieba od 
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wschodu (E) ku zachodowi (W) - zaznaczony na rysunku l 
strzałką na linii równika- sprawia, że różne punkty sfery nie
bieskiej zmieniają swe położenia w stosunku do nieruchomego 
horyzontu. Punktami tymi mogą być gwiazdy, Słońce, planety, 
Księżyc. Z biegiem czasu zmienia się zatem kąt godzinny tych 

Rys. 2 

punktów, tj. kąt zawarty między płaszczyzną koła godzinnego 
NABS i płaszczyzną południka miejscowego NZHS. Kąt go
nicach ± 23°27'- w związku z czym zmienia się również dłu
dzinny jest tu zaznaczony literą t. Gdy mówimy o czasie sło
necznym mamy właśnie na myśli kąt godzinny Słońca, przy 
czym gdy mówimy o czasie prawdziwym, rozpatrujemy kąt 
godzinny Słońca prawdziwego, obiegającego sferę po ekliptyce 
(nie jest to zaznaczone na rysunku), gdy zaś mówimy o czasie 
średnim - mamy na myśli kąt godzinny "słońca ś:redniego", 
biegnącego ruchem jednostajnym po równiku. Kąty godzinne 
punktów wschodu i zachodu Słońca prawdziwego zmieniają się 
w ciągu roku, ponieważ Słońce oddala się od równika w gra
nicach ± 23°27'- w związku z czym zmienia się również dłu-
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gość dnia zależnie od pory roku. Szerokość geograficzna wpły
wa również na długość dnia. 

Rysunek 2 przedstawia przekrój sfery niebieskiej (por. rys. l) 
przez miejscowy południk. Linia H'2NZ'R'H'1 przedstawia 
na płaszczyźnie stycznej do sfery niebieskiej w punkcie N (pół
nocny biegun świata) - rozwiniętą część linii południka wi
doczną nad horyzontem. Zaznaczono tu kąty, jakie tworzy oś 
świataNS z płaszczyzną horyzontu (cp) i pionem (90° - cp) oraz 
oś zenit -nadir zzl z płaszczyzną równika niebieskiego. 

Jak z powyższego wynika, obrotowa mapa nieba musi się 
składać z dwu zasadniczych części: nieruchomej i ruchomej. 
Na części nieruchomej znajdzie się odwzorowanie linii hory
zontu BWHEH, która w przedstawieniu sferycznym (rys. l) jest 
kołem, a na ruchomej mapie nieba będzie niemal elipsą. * 

Aby odwzorować na mapie niebo gwiaździste, należy rozwi- . 
nąć linie południkowe i równoleżniki niebieskie wraz z pozo
stałymi elementami i wykonać ich kład na płaszczyznę styczną 
do sfery niebieskiej w punkcie bieguna N, jak na rys. 2. 

.. 

Sposób wykonania 
odwzorowania metodą 
kładu na drodze kon
strukcyjnej widoczny 
jest na rysunku 3. 
Przedstawia on sferę 
niebieską i wspomnianą 
płaszczyznę kładu. Na 
sferze naniesiono przy
kładowo szereg kół go
dzinnych przecinających 
linię horyzontu w punk
tach l, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 . 
Odpowiadające im łu
ki - po wyprostowa
niu - odłożone sa na 
płaszczyźnie kładu z 
punktu N. Kol1ce ich 
oznaczono punktami 1', 
2' 3' 4' 5' 6' i 7' 
letącymi 'na ' obwodzi~ 
"elipsy". Widoczny jest 
tu również kład łuku 
miejscowego południka, 
a raczej części znajdu
jącej się ponad hory
zontem, z charaktery-

z· stycznymi punktami 1', 

* Krzywa ta różni się tym mniej od elipsy im większa jest wartość 
cp. Dla cp>50° zgodność - praktycznie biorąc - jest zadowalająca. 
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N, Z', R' i 7', przedstawionego na rys. 2. przez punkty H'2, N, Z' R' i H 1
1• 

Po drugiej stronie wyprostowanego południka (na rysunku przesłonięte 
wyobrażeniem sfery) będzie obraz symetryczny. 

Długość łuków, wychodzących promieniście z punktu N na płaszczy
źnie kładu, można oczywiście obliczyć. W tym celu przeprowadźmy na
stępujące rozumowanie. Wszystkie południki NlS, N2S itd. (rys. 3) są 
oczywiście wielkimi kołami o promieniu r sfery. Ponieważ długość całego 
poludnika wynosi 2rrr, więc jego część nad horyzontem NAB (rys. l) -
wyniesie 

rr.cx 
ł =-

180 
. . . [l] 

gdzie a jest to kąt między ON i OB. Latwo widzieć, źe a= 90° + x, 
(odległość każdego punktu równika od bieguna N wynosi 90°). Z ry
sunku widać również, że x dla punktu A ponad horyzontem (łuk ERA W, 
odpov\iadający kątom godzinnym Oh-6h oraz 18h-24h) jest większe od 
zera, dla części pod horyzontem (łuk WRE), tj . dla kątów godzinnych 
w granicach 6h-18h - ma wartości ujemne 1). Wartość x obliczymy 
według wzoru [5], który wynika z następującego rachunku: 

Z trójkąta sferycznego NBH (rys. l) na podstawie twierdzenia sinusów 
(z trygonometrii sferycznej) wynika 

sin ex sin a 
sin 90- = sin t . . . . . . [2] 

gdzie a- azymut odpowiadający łukowi HB. Z tego samego trójkąta na 
podstawie twierdzenia cosinusów wynika 

cos ex= cos a cos (180- <p) 

względnie, zważywszy że a = 90 + x 

sin x = cos a cos <p 

. . . . . . [3] 

. . . . . . [4] 

Z równań [2] i [4] po wykonaniu prostych przekształceń otrzymujemy 
ostatecznie równanie 

cos x = + sin w 
- V l- cos2 <D sin2 t 

. . . . . . [5] 

Wzór [5] daje dwie wartości na cos x różniące się zna:kami. Wybie
ramy z nich tylko dodatnią, zaś dla x, jak to wyżej wyjaśniono. 

Dla wykreślenia mapy można się posłużyć gotowymi obli
czeniami, przedstawionymi w tabeli l dla promienia sfery 
r = 50 cm i szerokości geograficznej cp = 50° oraz kątów go
dzinnych w odstępach co l godzinę (15°). 

Podane w tabeli liczby są obliczone dla szerokości geogra
ficznej cp = 50°, korzystanie z nich dla większych szerokości 
geograficznych (cp = 50° odpowiada linii Rzeszów, Tarnów, 
Kraków, Rybnik) powoduje niewielkie błędy, tym większe 
jednak, im większa jest skala mapy. 

1 ) Kąty godzinne liczone są od południka NZRH 
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Tabela l 

, _ __:l:_ _ __!_._1 __ 2 __ 1_-3 _ _ 1 _ _ __:__4_ 

Kąt godziny t X a= 90 +X 
5 

7tra. 
ł= 

180 

--~ _ ---.Y!._ cm _ 

oh oo 
l 15 
2 30 
3 45 
4 60 
5 75 
6 90 
7 105 
8 120 
9 135 

10 150 

40°00' 
39 Ol 
36 00 
30 41 
22 46 
12 15 
o co 

-12 15 
-22 46 
-30 41 
-3(j 00 
-39 Ol 
-40 00 

130°00' 
129 Ol 
126 90 
120 41 
112 46 
102 15 
90 00 
77 45 
67 14 
59 19 
54 00 
50 59 
50 00 

l 113,45 
112,59 
109,96 
105,31 

98,41 
89,23 
78,54 
67,87 
58,69 
51,77 
47,12 
44,49 
43,63 

11 l 105 

l 
12 180 l 
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Rysunek 4 przedstawia krzywą odwzorującą horyzont miej
sca obserwacji. Punkt Z wyobraża zenit i znajduje się na prze
cięciu osi (--x, +x) oraz (+y, -y). Z punktu N (miejsce bie
guna północnego) poprowadzono odcinki odpowiadające dłu
gościom odpowiednich łuków (tabela l, kolumna 5) dla od
stępów kąta godzinnego co 15° = l h po zachodniej stronie łuku 
południka miejscowego, tzn. dla kąta godzinnego od O do 12h. 
Po wschodniej stronie południka obraz jest symetryczny. 
Ponieważ zenit jest oddalony od bieguna o kąt 90-cr, to dłu

gość odcinka 

NZ'= _rrr. (90- rpj 
180 

co czyni dla er = 50° i dla r - 50 cm-- 34,91 cm 

Jak wynika z rysunku, kardynalne punkty horyzontu E -
wschodu i W-- zachodu leżą na końcach promieni wychodzą
cych z N prostopadle do osi ( + y, -y). Powoduje to pewne 
zniekształcenie wyobrażenia sfery niebieskiej, w niczym ied
nak nie utrudniające obserwacji. 

Liczby na obwodzie linii horyzontu oznaczają kąty godzin
ne Słońca od chwili górowania (kierunek biegu Słońca ozna
czony strzałką). Dodając do tych liczb 1211 otrzymujemy skalę 
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czasu słonecznego w obrębie doby słonecznej. Pozwala ona 
określić czas, przez jaki możemy obserwować dane ciało nie
bieskie nad horyzontem i na mapie w obrębie eliptycznego 
owalu. Przy budowie części ruchomej mapy należy wzdłLJż tej 
krzywej wyciąć owal. Na pozostałej części arkusza nakreślić 
należy uprzednio koło ze środkiem w punkcie N i o promieniu 
większym od NH\. Odcinki odpowiadające łukom należy prze
dłużyć (ołówkiem, później je wymażemy) aż do przecięcia z ob
wodem koła i oznaczenia cyfrowe godzin przesunąć na brzeg 
koła tak, ażeby działki odpowiadające czasowi słonecznemu 
przylegały do kresek oznaczających dni miesięcy, umieszczone 
na brzegu tarczy ruchomej mapy. Dużą pomoc może tu oka
zać posiadanie "Obrotowej mapy nieba" wydanej przez Pol
skie Towarzystwo Miłośników Astronomii. 

\ 

Rys. 4. Konstrukcja części nieruchomej mapy 

Elipsę tę można również skonstruować metodą analityczną. Jak widać 
na rys. 4, należy przyjąć początek prostokątnego układu współrzędnych 
w zenicie Z'. Od zenitu do punktów H'1 i H'2 horyzontu w tym kładzie 

l 
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r.r 
odległość kątowa wynosi 90°, czemu odpowiada długość łuku T= 
78,54 cm. Jest to długość połowy małej osi elipsy (b). 

n: 
Współrzędne punktu W wynoszą w lic2lbach ogólnych x, = 

2 
, y, = 

r~t(90- cp) . 
---'-'-..:......_:...:... Wstaw1wszy w ogólne środkowe równanie elipsy: 

180 

wartości za x 1,_ y1 i b obliczymy półoś dużą elipsy, co czyni 

45rr. 

a= ~<p (180- <p) 

Dla danych w temacie wartości szczegółowych 

a = 87,65 cm 

Równanie ogólne elipsy przedstawia się więc w postaci 

x2 y2 

(45rr.)" + (r") 2 = 
1 

<p (180 -cp) 2 

[71 

[8] 

Elipsa wykreślona na podstawie tego równania pokrywa się niemal 
całkowicie z krzywą wykreśloną metodą pierwszą (dla ((J>50°). 

Uwaga: x w równaniach [6] i [8] oznacza co innego niż w równaniu [5] 

Jeśli umieścimy początek ukladu współrzędnych prostokątnych w bie
gunie N, a półoś (+ y) skierujemy ku dolowi to wtedy obie współrzędne 
(x, y) możemy wy.razić jako funkcje kąta godzinnego t, a więc: 

Ponieważ 

obliczane 

wobec tego: 

x = ł sin t 

Y = ł cos t 

sin w 
x = arccos -=- = V l - cos2<p sin2t 

x = 
1
r
8
"
0 

(go+ arc cos .t ~n <p_. ) sin t 
v l - cos2<p sm2 t 

rr. ( sin cp ) Y = 180 90 + arc cos . l . cos t 
v l- cos2 cp sm2t 

a z równania 

Te dwa ostatnie równania parametryczne dają dokładne wartości dla 
x i y, i definiują lini~ horyzontu. 



URANIA 355 

Ruchoma częsc mapy - tarcza obrotowa - obejmuje ob
szar nieba w granicach od bieguna N do deklinacji ~ = cp -
90 ° , w naszym przykładzie do -40° . Promień tej części ru
chcmcj tarczy równy jest długości łuku odpowiadającego ką
towi 130°, a więc 113,45 cm. W środku tej tarczy znajduje się 
biegun północnego nieba (N), z którego kreślimy co 10° trzy
naście kół koncentrycznych, odpowiadających równoleżnikom. 
Promienie ich wynoszą kolejno: 8, 72 cm, 2 X 8, 72 cm, 3 X 8, 72 
cm itd. Dziewiąte koło od bieguna odpowiada równikowi nie
bieskiemu, ostatnie - deklinacji równej ~ = -40° . Następ
nie kreślimy z bieguna N promienie co 15° = 111 aż 'do brzegu 
tarczy. Przyjmiemy dowolny promień za początek rachuby 
wzniesień prostych (rektascensji), oznaczając go przez Oh, 
a następnie w kierunku ruchu wskazówki zegara - przez 111, 
211 , 311 ••••• 2311 • Liczby te wypisujemy na brzegu tarczy poza 
zasięgiem objętego obszaru nieba, względnie na równiku obok 
punktu, w którym ten promień przecina równik. Ostatni (zew-
nętrzny) krąg tarczy ruchomej dzielimy pomiędzy liniami go
dzinnymi na odpowiednią ilość części, tworząc w ten sposób 
podziałkę minutową. 

W ten sposób przygotowana jest siatka układu współrzęd
nych równikowych części ruchomej mapy. Korzystając z rocz
nika astronomicznego (lub innego katalogu gwiazd) nanosimy 
gwiazdy stałe według ich współrzędnych a i ~- W podobny spo
sób nanosimy położenia Słońca w każdym dniu (można posłu
żyć się tu kalendarzykiem astronomicznym z "Uranii", gdzie 
podane są a i ~ w odstępach 10 dni), dzięki czemu otrzymuje
my szereg punktów wyznaczających ekliptykę, tj. pozorną 
drogę Słońca na sferze niebieskiej. Poza brzegiem tarczy, na 
którym oznaczone są rektascensje, pozostawimy wąski pieścień, 
na którym oznaczymy dni i miesiące. Daty te nanosimy, łącząc 
linią prostą biegun N z położeniami Słońca na ekliptyce w da
nym dniu. Ten dzień miesiąca oznaczamy kreską na pierścieniu 
poza zasięgiem łuku z rektascensjami. 

Na tak sporządzoną tarczę nakładamy część nieruchomą 
z wyciętym horyzontem bacząc, ażeby zenit leżał na równoleż
niku o deklinacji ~ równej szerokości geograficznej dla której 
przygotowano mapę (w naszym przykładzie dla ~ = rp = -t· 50 ') ), 
a równik niebieski przecinał się z linią horyzontu w kardynal
nych punktach wschodu E i zachodu W. 

Tarcza ruchoma obraca się dokoła osi przechodzącej przez 
biegun N. Oś tę należy sztywnie związać z częścią nieruchomą, 
umocowawszy ją w podkładce związanej z częścią nieruchomą. 
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Po złożeniu całości w taki sposób należy zwrocie uwagę~ 
by kreski oznaczające godziny i minuty czasu na tarczy nie
ruchomej przylegały do łuku z datami na tarczy ruchomej tak,. 
ażeby pomiędzy tymi kreskami mogła zachodzić koincyden
cja. 

Tak wykonana mapa przedstawia obraz nieba w czasie sło
necznym miejscowym prawdziwym. Bardziej celowym byłoby 
naniesienie dat według położeń "słońca średniego". W tym 
celu należy naznaczyć wzdłuż równika rektascensje Słońca 
średniego. Ponieważ w rocznikach astronomicznych podawane 
są rektascensje Słońca prawdziwego, musimy je sami obliczyć, 
korzystając z podanych w roczniku wartości tzw. równania 
czasu (R) na każdy dzień. Związek między rektascensją Słoń
ca prawdziwego (ap) i średniego (as) przedstawia następujące 
równanie: 

as= R +Up 

Przy projektowaniu mapy należy najpierw ustalić wielkość tarczy 
obrotowej, z promienia jej obliczyć promień sfery r i dopiero wówczas 
obliczyć pozostałe elementy według podanych wskazówek. Znacznym 
ułatwieniem pracy byłoby wzorowanie się na podręcznej obrotowej 
mapie nieba wydanej przez PTMA, a w przypadku trudności lub wątpli
wości - konsultacja projektu z autorem niniejszego artykułu. 

KRONIKA 

Gigantyczna eksplozja w M 82? 

Wykorzystując wyjątkowo dobre warunki atmosferyczne w zeszłym 
r oku, Dr Halton C. Ar p sfotografował bardzo slabe szczegóły galaktyk 
za pomocą 48-calowej kamery Schmidta w Mount Wilson i Mount Palo
mar Observatory. Czas ekspozycji, dzięki wyjątkowo czarnemu niebu, 
wyncsil powyżej 50 minut. W celu uniknięcia emisji nocnego nieba na 
dlugoś·ci faJi 5 577 A dr Arp o@raniczyl się do obserwacji w obszarze 
4 700-5 400 A. Poddano badaniu głównie bardzo słabe zewnętrzne regiony 
różnych galaktyk. Otrzymane negatywy tego samego obiektu umieszcza
n o równocześnie przed silnym źródłem światła . Kiedy w taki sposób 
dr Arp dokonywa! przeglądu jasnej galaktyki M 81 w Wielkiej Niedźwie
dzicy (typ hu<bble'owski Sb), zauważył niespodziewaną i zagadkową formę: 
bardzo slaby pierścień wokól jednego z końców spirali. Z dotychczaso
wych fotografii wynikało, że średnica M 81 wynosi okolo 15 000 parseków, 
ale z nowych- blisko dwukrotnie więcej, gdyż prawie 30 000 ps. Pierścień 
ten znajduje się w odległości okolo 20 000 ps od jądra M 81 i jest jaśniej
szy w kierunku M 82, ek§plodującego towarzysza M 81. 

Dr Arp przypuszcza, że elektrony o wysokiej energii emitowane przez 
M 82 w .końcowej fazie jej ewolucji wdzierają się w rozlegle pole magne
tyczne M 81. Są one odchylane od prostoliniowego toru światła, grupując 
się przede wszystkim wzdłuż linii sil pola magnetycznego w którym się 
znalazły i wypromieniowują swą energię. 
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Do spowodowania widzialnej emisji 'wystarcza pole o natężeniu zale
{]wie kilku rrukrogausów. Z drugiej strony - zbyt silne pole może spowo
dowar~ zbyt szybką utratę energii przez elektrony. Zakładając, że elektro
ny w pi erścieniu zostały wyemitowane przez M 82 z szybkością podświe
tlną, dr Arp wyliczy!, że wielka eksplozja w tej galaktyce miala miejsce 
około 400 000 lat temu. Wiek pierścienia szacuje on na 300 000 lat. Na
stępne obserwacje tego osobliwego pierścienia galaktyki M 81 - odleglej 
od Słońca, podobnie jak i M 82, o około 10 milionów lat świat.a - po
winny wyjaśnić tę intrygującą i potężną eksplozję w M 82 (o ile "tylko" 
hipoteza dr Arpa okaże się słuszną). 

Wg Sky and Telescope, vol. XXIX, nr 6 Piotr FLin - Kraków 

Rotacja Wenus 

W r. 1964 I. I. S h a p i r o z Laboratorium Lincolna wyznaczył okres 
obrotu Wenus dokola osi. Pomiary wykonano radioteleskopem o średnicy 
300 m w Porto Rico (USA), wysyłając w kierunku planety impulsy ra
{]arowe o częstotliwości 430 MHz. Na podstawie zjawiska Dopplera 
można bylo określić, że Wenus dokonuje jednego obrotu w ciągu 247 
±5 dni. Pólnocny biegun osi obrotu planety skierow:tny jest ku punkto
wi na niebie o następujących wspólrzednych: rektascensja = 18h11Jn, 
deklinacja = +71 °,5. Wynika z tego, że gwiazdą "polarną'' dla Wenus 
jest ((J Draconis. Natomiast nachylenie osi obrotu do płaszczyzny orbity 
wynosi e4°, skutkiem czego wysokość Sbńca w ciągu "roku" wenusjań
skiego niewiele się zmienia. 
Wg fł.i§e hvezd, 1965, nr 7 St. R. Brzostkiewicz 

Niezwykła plama na Wenus 

W obserwatorium uniwersyteckim w Charkowie odkryto ciemną pla
mę na Wenus która zajmuje około Y3 oświetlonej części tarczy planety. 
Odkrycia dokonano na zdjęciach fotografiemych eksponowanych 
w dniach 3, 5, 6 i 7 września 1964 r. z zastosowaniem filtru ultrafioleto
wege. Otrzymano również spektrogramy tej plamy w krótkofalowej części 
widma, począwszy od 4000 A. Ciemne plamy w ultrafioletowej części 
widma obserwowano na Wenus już przedtem, nie były one jednak tak 
intensywne i nie osiągały tak ogromnych rozmiarów. Dlatego też obser
wacje tego niezwykłego utworu na Wenus są bardzo interesujące. 
Wg Astronomiczeskij Cirkuljar, 1965, nr 306 St. R. B1·zostkiewicz 

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

XII Zjazd Folskiego Towarzystwa Astronomicznego obradowal od 
10 do 13 września 1965 l'Oku w Olsztynie. Miejsce Zjazdu nie było wy
brane przypadkowo. Wypadająca w 1973 roku 500 rocznica urodzin Mi
kolaja Kopernika już teraz powoduje wzrost zaintereso\'>·ania osobą ge
nialncg') astronoma nawet u astronomów stojących zazwyczaj daleko od 
dyskusji "kopernikologicznych", Tym cenniejsza była inicjatywa Orga
nizatorów Zjazdu zorganizowania obrad w miejscu ściśle związanym 
z naukową i administracyjną działalnością Mikołaja Kopernika -
w Zamku Olsztyl'lskim. Dzięki u,przejmości Wydziału Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i Dyrekcji Muzeum Mazur
skiego, mieszczącego się obecnie w Zamku, Zjazd uzyskał jedyną w sw:J
im rodzaju oprawę. 
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Otwarcie Zjazdu nastąpiło 10 wrzesma o godzinie 10 rano w jednej 
w dwu sal zamkowych oddanych na użytek Zjazdu. Salę tę, charaktery
zującą się pięknym gotyckim sklepieniem krysztarowym, zdobił portret 
Kopernika i autentyczna kapa liturgiczna Lukasza Waczenrode. W imie
niu gospodarzy uczestników powitał Ob. Walter Późny, Zastępca Prze
wodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. 
W swoim krótkim i serdecznym przemówieniu zwrócił on uwagę słu
chaczy na piękno, polskie tradycje i wysiłek włożony w odbudowę ziem 
warmińsko-mazurskich. Przemówienie inauguracyjne wygłosi! Prezes 
Folskiego Towarzystwa Astronomicznego Prof. Dr Włodzimierz Zonn. 
Po przemówieniach referat pod tytułem "Olsztyńskie Obserwatorium 
Kopernika" wygłosił Dr Janusz Pagaczewski. Referat przedstawił po
krótce stan badań nad obserwacjami Kopernika w Olsztynie oraz wy
niki badań Doc. T. Przypkowskiego nad tablicą słoneczną, która słu
żyła Kopernikowi do naukowych obserwacji Słońca i jest dziś jedną 
z najcenniejszych pamiątek po Koperniku. Dodatkową zaletą referatu 
było to, że podczas najbliższej przerwy zebrani mogli osobiście obejrzeć 
omawiany instrument obserwacyjny, znajdujący się na ścianie kruż
ganku, obecnie wewnątrz Zamku. Na zakończenie uroczystości otwar
cia Zjazdu uczestnicy złożyli wieniec pod pomnikiem Kopernika. 

Po poludniu rozpoczęły się posiedzenia robocze Zjazdu, na których 
wygłaszane były referaty przedstawiające wyniki aktualnych badań pra
cowników różnych ośrodków astronomicznych w kraju. Ogółem zgło
szono 59 referatów. Tak duża liczba 2lgłoszonych prac własnych jest 
z pewnością odbiciem aktywności i wszechstronności prowadwnych 
w Polsce badań astronomicznych. Z drugiej jednak strony kryje nie
bezpieczeństwo, że wśród referatów znajdą się i takie, które być może 
wymagałyby jeszcze pewnego przemyślenia przed przedstawieniem ich 
Zjazdowi. W sumie posiedzenia referatowe zajęły piątek po południu, 
sobotę i poniedziałek rano. Obrady były prowadzone w dwu grupach 
równolegle. Referaty z dziedziny heliofizyki, fizyki gwiazd, astronomii 
gwiazdowej i pozagalaktycznej były wygłaszane w sali A, w której też 
odbyło się posiedzenie inauguracyjne, natomiast zagadnienia związane 
z mechaniką układu planetarnego, astrometrią, historią astronomii i dy
daktyką astronomii były referowane w sali B. 

Ponieważ streszczenie wszystkich referatów mijałoby się z celem 
(streszczenia referatów zjazdowych będą zamieszczone w jednym z naj
bliższych zeszytów Postępów Astronomii), chciałem tylko zwrócić uwagę 
na pewną innowację w obradach Zjazdu, jaką było wyglaszanie refe
ratów przeglądowych. Nawet tak wydawałoby się wąska nauka jak astro
nomia osiągnęła już ten stopień specjalizacji, że przeciętny astronom 
nie jest w stanie śledzić w sposób aktywny rozwoju poszczególnych 
dziedzin badań astronomicznych. Tym potrzebniejsze staje się infor
mowanie ogółu astronomów o najnowszych osiągnięciach w niektórych 
ważnych dla astronomii dziedzinach. Ze względu na specyficzny rodzaj 
audytorium od referatów takich należy oczekiwać, że w sposób przystęp
ny, a jednocześnie wolny od popularyzatorskich uproszczeń, przedstawią 
trudności jak i osiągnięcia badań specjalistycznych. W czasie trwania 
Zjazdu zostały wygłoszone trzy referaty przeglądowe: Doc. J. Smaka 
i Prof. W. Iwanowskiej (koreferat) - "Wykorzystanie teleskopów 
Schmidta"; mgr W. Dziembowskiego - "Pulsacje gwiazd" i Doc. J. Ku
bikowskiego - "Ewolucja gwiazd". Zdaniem autora niniejszego spra
wozdania wszystkie referaty w zupełności spełniały stawiane im wy-
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magania i wydaje się, że wyglaszanie referatów przeglądowych wej
dzie na trwale do programów przyszłych zjazdów PTA. 

Nieoceniony Wydział Kultury, którego gościnność będę jeszcze mial 
okazję podkreślić, zatroszczył się również o uprzyjemnienie uczestnikom 
czasu wolnego od zajęć zjazdowych, ofiarowując bilety do miejscowego 
teatru. Ci, którzy z tego skorzystali obejrzeli komedię Scribe'a "Szklan
ka Wody". 

Niewątpliwą atrakcją turystyczną Zjazdu, tu ponowny ukłon w stronę 
Wydziału Kultury, była zorganizowana w niedzielę 12 września autoka
rowa wycieczka do Fromborka szlakiem Kopernika. Szlak ten wiódł 
z Olsztyna przez Dobre Miasto, Ornetę, Pieniężno, Braniewo do From
borka, a następie z Fromborka przez Lidzbark Warmiński do Olsztyna. 
O ile niecodzienna dawka widoku ruin i to dość świeżej daty (wynik 
ostatniej wojny światowej) mogla wywołać pewne uczucie przygnębie
nia, o tyle wizyta w Katedrze Fromborskiej i na Zamku w Lidzbarku 
Warmińskim pozostawiła niezatarte wrażenie. Kulminacyjnym punktem 
wycieczki było złożenie przez Uczestników Zjazdu wiązanki kwiatów 
przed epitafium Mikołaja Kopernika znajdującym się w Katedrze From
borskiej. Podniosly ten moment zyskał dzięki uprzejmości władz kościel
nych Katedry szczególnie UlX>CZystą oprawę: wchodzących do Katedry 
uczestników Zjazdu powitały dźwięki znakornicie wykonanej organo
wej toccaty Bacha. Szczególnym przeżyciem było, w części nieoficjalnej, 
zwiedzanie Katedry w towarzystwie jednego z miejscowych księży, 
znawcy tego zabytku i niezrównanego gawędziarza. Niemniejszych wra
żeń estetycznych do:zmali uczestnicy wycieczki wieczorem podczas zwie
dzania zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Urok 
tego zamku, słusznie zaliczanego do najpiękniejszych budowli Warmii, 
podkreślała jeszcze udana iluminacja gotyckich sal i wewnętrznego pod
wórza otoczonego krużgankiem gotyckim. 

Zgodnie z tradycją i statutem, na zakończenie Zjazdu odbyło się 
Walne Zebranie PTA, które po omówieniu spraw bieżących wybrało 
nowe władze Towarzystwa. W głosowaniu tajnym zebrani wybrali na 
Prezesa PTA prof. dr Włodzimierza Zonna, a na vice-prezesa prof. dr 
Antoniego Opolskiego. Członkami zarządu zostali wybrani prof. dr W. 
Iwanowska, dr J. Stodólkiewicz, doc. dr J. Kubikowski, prof. dr S. Pio
trowski i dr J~ Pagaczewski. Do Komisji Rewizyjnej weszli prof. dr W. 
Opalsld, dr M. Bielicki, dr G. Sitarski i prof. dr J. Mergentaler. W wol
nych wnioskach zebrani wyrazili swoje podziękowanie odnośnym wła
dzom, które przyczyniły się do zorganizowania Zjazdu oraz dotychcza
sowemu Sekretarzowi PTA drowi J. Stodólkiewiczowi, który wziął na 
siebie główny trud przygotowania XII Zjazdu. 

Jak już zaznaczyłem na wstępie ostatni Zjazd odbywa! się wyraźnie 
w atmosferze przygotowań do obchodów rocznicy kopernikowskiej . 
Znalazło to swoje odbicie również w tym, że w Zjeździe, w charakterze 
zaproszonych gości wzięli udział nieczłonkowie PTA, przedstawiciele 
stowarzyszeń, których działalność jest poświęcona badaniu życia Miko
łaja Kopernil a. Walne Zebranie przyjęło zgłoszony z ich inspiracji 
wniosek, by Towarzystwo poparło inicjatywę zmierzającą do połączenia 
działaó ,poszczególnych stowarzyszeń, i grup tego rodzaju, i utworzenia 
centralnego organu nadrzędnego, w skład którego wejdą również przed
stawiciele PTA. Decyzja ta wydaje się mieć tym większe znaczenie. że 
w najbliższych latach należy oczekiwać wzmożenia aktywności grup 
"kopernikologów". Nie negując znaczenia jakie dla historii kultury 
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polskiej miał Mikołaj Kopernik można obawiać się, by kult jego osoby 
nie nabrał charakteru partykularnego i anachronicznego w XX wieku. 
Niezwykle trafny wydaje się tu fragment przemówienia inauguracyj
nego Prezesa PTA. Przypomniał on gęsi z bajki Krylowa, które, gdy nad
miernie pyszniły się tym, że ich przodkowie uratowali niegdyś Rzym, 
;zapylał ktoś: A wy co zrobiłyście?". W poda.bnej sytuacji może znaleźć 
się również astronomia polska w okresie jubileuszu. Nie ulega wątpli
wości. że pamięć Kopernika należy uczcić pomnikiem będqcym trwałym 
wkładem w astronomię światową, a nie na przykład zwiększoną emi
sją monet dziesięciozłotowych z jego podobizną, choć ten ostatni sposób 
niewątpliwie zbliżyłby Kopernika do szerszych warstw społeczeństwa 
bardziej niż mógłby to uczynić teleskop odpowiadający średniemu po
ziomowi światowemu. 

Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że w pewnym sensie PTA zre
wanżowało się gościnnym gospodarzom olsztyńskim organizując w Ol
sztynie i okolicach dziewięć odczytów popularnonaukowych obejmują
cych różnorodne zagadnienia astronomiczne, cd kosmologii poprzez 
ewolucję gwiazd, fizykę Słońca do dynamiki układu planetarnego 
i sztucznych satelitów, i zaspakajając tym samym zaintereso·wania astro
nomiczne społeczeństwa olsztyńskiego na dłuższy okres czasu. W jed
nym tylko przypa·dku astmnomia musiała ustąpić miejsca sprawom więk
szej wagi: zaplanowany w miejscowej szkole oficerskiej odczyt nie od
był się z powodu ogłoszenia tam doraźnych ćwiczeó wojskowych. 

Marian Kubiak - Warszawa 

KRONIKA PTMA 

Sprawozdanie 
z turnusu obserwacyjnego Szlwlnego Kółka Astronomicznego 

ze Szczecinka 

W dniach od 23 lipca do 7 sierpnia 1965 roku w Radaczu kolo Szcze
cinka odbył się turnus obserwacyjny Kółka Astronomicznego przy I Li
ceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. Udział w nim 
wzięli: Lech Barski, Jerzy Cyran, Feliks Hrehorowicz, Jerzy Lewan
dowski, Józef Mikulski, Jan Rabiej, Janusz Samojlo, Zbigniew Suplicki 
i Mirosław Truskowski (patrz trzecia strona okładki). 

Sprzęt obserwacyjny wypożyczono ze Szczecineckiego Oddziału PTMA 
i Lic~um Ogólnokształcącego w Szczecinku. Stanowiły je trzy lunety 
AT-l, teleskop typu Maksutowa (własność sekretarza Szczecineckiego 
Oddziału PTMA p. Giedrysa), reflektor o średnicy 150 mm oraz lunetka 
o średnicy 64 mm. 

Celem turnusu była nauka obserwacji gwiazd zmiennych, Słońca, 
sztucznych satelitów Ziemi, meteorów oraz przygotowanie członków 
Kółka do startu w IX Olimpiadzie Astronomicznej. Pomimo tego, iż tur
nus miał zasadniczo charakter szkoleniowy, wyznaczono 29 minimów 
dla 7 gwiazd zmiennych (RZ Cas, 00 Aql, V 505 Sgr, BV 382, XZ Per, · 
U Oph, EE Peg) z 495 obserwacji. Na szczególną uwagę zasługują obser
wacje odkrytej bardzo niedawno gwiazdy zmiennej BV 382. Warunki 
atmosferyczne były gorzej niż średnie. Wykorzystano wprawdzie 7 nocy 
obserwacyjnych, jednak większość obserwacji była wykonywana 
w przerwach między chmurami. Prowadwno także szkolenie teoretyczne 
w ilo~ci 15 godzin wykladowych (godzina dziennie); 7 godzin poświęcono 
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analizie widmowej, 5 godzin - gwiazdom zmiennym i 3 godziny -
Słońcu. Po wykladach teoretycznych (prowadwnych przez niżej podpisa
nych) toczyły się nieraz wielogodlzinne dyskusje, które były chyba głów
nym czynnikiem powiększenia zasobu wiadomości z astronomii i fizyki. 

Obóz był często odwiedzany przez miejscową ludność i uczestników 
kolonii letniej z Bydgoszczy. Urządzono cztery pokazy nieba wraz z pre
lekcjnmi. 

Za pomoc w zorganizowaniu turnusu obserwacyjnego uczestnicy pra
gną podziękować dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Szc.ecinku 
p. mgr Leopoldowi Czekalowskiemu, Komitetowi Rodzicielskiemu 
a w szczególności p. p. Józefowi Kaszczykowi, Tomaszowi Białowiej
skiemu i Bolesławowi Dziekiewiczowi oraz opiekunce Szkolnego K:)łka 
Astronomicznego, p. prof. Emilii Malczyk. 

Lech Barski i Janusz Samojlo 

Posiedzenie Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego "Uranii" 

W dniu 11 września 1965 roku w Olsztynie odbyło się pod prze
wodnictwem prof. dr S. Piotrowskiego oraz w obecności prezesa Zflrządu 
Głównego PTMA dr J. Salabuna wspólne posiedzenie Rady Redakcyj
nej i Komitetu Redakcyjnego "Uranii". Poświęcone ono było przede 
wszystkim przedyskutowaniu projektu wprowadzenia w "Uranii" no
wego działu, mającego nn celu zaznajomienie czytelników z podsta
wowymi pojęciami astronomii, metodami prowadzenia prostych obser
wacji i ich opracowywania, możliwościami wykonywania obserwacji 
przez milośników astronomii itp. Stwierdzając celowość: tego typu publi
kacji, jako najodpowiedniejszą dla niej formę uczestnicy zebrania przy
jęli projekt alfabetycznie uleżonego "słowniczka astronomicznego", 
w którym aulorami poszczególnych haseł byliby najwybitniejsi polscy 
specjaliści z danych dziedzin. W jednym z najbliższych numerów 
"Ura11ii" poinformujemy czytelników o przebiegu realizacji tej 
uchwaly. 

Drugim ważnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniu w Olszty
nie były sprawy związane ze wzmożeniem kolportażu "Uranii". Zwrócono 
w szczególności uwagę na konieczność szerszego rozpropagowania pisma, 
głównie wśród młodzieży szkolnej. 

Krzysztof Ziolkowski 

KRONIKA HISTORYCZNA 

Muzcum Kopernika w Rzymie 

W drugiej polowie XIX wieku powstało w Rzymie i do dziś tam 
istnieje muzeum Mikołaja Kopernik a. Myśl założenia tego muzeum 
zrodzila się w czasie jubileuszu 400-lecia urodzin wielkiego astronoma, 
który w Italii obchodzono bardzo uroczyście. Z projektem wystąpił 
Dominik B c r t h, profeso.r Uniwersytetu Rzymskiego. Zalążkiem zbio
rów było popiersie gipsowe Kopemika, które ofiarowal Wiktor B r o
d z ki, artysta mieszkający w "Wiecznym Mieście" przez kilkadziesiąt 
lat. 

Zbiory muzeum Kopernika w Rzymie obejmują następujące działy: 
l) dokumenty dotyczące pobytu Kopernika w Italii, 2) edycje jego dziel, 
3) narzędzia astronomiczne z XV i XVI wieku, 4) publikacje mające 
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związek z osobą toruńskiego astronoma i jego systemu, 5) medale, szty
chy i inne zabytki sztuki wykonane na cześć Kopernika. 

Wśród zbiorów znajdują się dwa egzemplarze drugiej edycji De Revo
Lutionibus (Bazyleja 1566), które kiedyś były własnością G a l i l e u s z a. 
Znalazły się tu także zbiory Artura W o l y ń s ki e g o, znanego zbie
racza pamiątek po Koperniku, przekazane dla muzeum w r. 1882. Dodać 
należy, że Wołyński był autorem szeregu pUJblikacji o pobycie Kopernika 
w It alii , a między innymi cennej pracy pt. Kopernik w Italii czyli doku
menta italskie do monografii Kopernika (Poznań 1873). 

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY 

Opracował G. Sitarski 

Grudzień 1965 r. 

St. R. Brzostkiewicz 

Rankiem mamy w tym miesiąou rniezle warunki widoczności Merku
rego, którego odnajdziemy dość nisko nad poludniowo-wschodnim h01-y
zontem jako gwiazdę około zerowej wielkości. Natomiast wieczorem 
r.J.ad poludniowo-zachodnim horyzontem wspaniałym blaskiem świeci 
Wenus jako jasna gwiazda około --4,4 wielkości. Wieczorem też nisko nad 
horyzontem w gwiazdozbiorze Str:relca możemy próbować odnaleźć 
Marsa jako czerwoną gwiazdkę około + 1,4 wielkości. 

Jowisz widc=y jest przez całą noc jako jasna gwiazda na granicy 
gwiazdozbiorów Byka i Oriona. Warto obserwować przez lunetę lub 
dobrą lornetkę ruchy czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Do
kładne momenty ciekawszych zjawisk w układzie tych księźyców poda
jemy w odpowiednim dniu. 

Sah.:rn widoczny jest w pierwszych godzinach nocy na granicy gwiaz
dozbiorów Wodnika i Ryb, a Urana odnajdziemy w drugiej polowie 
nocy prLez lornetkę w gwiazdózbiorze Lwa. Neptun przebywa zbyt 
blisko Słońca na niebie i jest niewidoczny, a Pluton dostępny jest w Lwie 
tylko przez wielkie teleslwpy. 

Przez całą noc możemy też obserwować przez większe lunety dwie 
planetoidy: Hebe około 9 wielkości gwiazdowej w gwia21dozbiorze 
Oriona i Westę około 7 wielkości w gwiazdo21biorze Bliźniąt. W tym 
miesiącu obie planetki znajdą się w przeciwstawieniu ze Słońcem wzglę
dem Ziemi. 

Wieczorem 8 grudnia obserwujemy pólcieniowe zaćmienie Księżyca. 
Momenty poszczególnych faz zaćmienia podajemy dalej pod odpowiednią 
datą . 

ItiSil Niewidoczne zlączenie Saturna z Księżycem. 
311 511 dolne złączenie Merkurego ze Słońcem. O 6h Saturn w kwadra

turze ze Słońcem. Nad ranem obserwujemy też początek zaćmienia 
l księżyca Jowisza (o 41144.1115); księżyc ten zniknie nagle w cieniu pla
nety tuż koło lewego brzegu jej tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą). 

3/4tl Tej nocy obserwujemy jednocześnie przejście l i 2 księżyca Jo
wisza oraz ich cieni na tle tarczy planety. O 11158"' na tarczy Jowisza 
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pojawia się cień l księżyca, a o 2h20m sam księżyc l rozpoczyna swoje 
przejście i znika na tarczy planety. O 3h26m cień księżyca 2 ukazuje 
się na tarczy Jowisza i teraz widzimy na niej dwie wędrujące plamki 
cieni księżyców. O 4hlOm cień l księżyca kończy swoje przejście, a prawie 
w tym samym czasie (o 4hllm) księżyc 2 dociera do brzegu tarczy pla
nety i znika na jej tle rozpoczynając przejście. O 41132111 kończy przejście 
i ukazuje się księżyć l, a o 6h~m cień księżyca 2 opuszcza tarc1.ę planety. 
Wreszcie o 6h53nt księżyc 2 kończy ,przejście na tle tarczy planety. 

4°1o5tl Obserwujemy początek zaćmienia (o 23hl3m) i koniec zakrycia 
(o llt48lll) l księżyca Jowisza. 

5/6 l Bardzo ciekawa noc dla obserwacji księżyców Jowisza. O 20h26m 
na tarczy planety pojawia się cień l księżyca, a o 20h46m sam księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście przed tarczą Jowisza. O 211159nt obserwujemy 
początek zaćmienia 2 księżyca, który zniknie nagle w pobliżu lewego 
brzegu tarczy. Cień l księżyca i sam księżyc l kończą swoje przejścia 
kolejno o 221139m i o 22h58tH. Koniec zakrycia 2 księżyca obserwujemy 
o lhl7m. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tej nocy obserwujemy jeszcze 
początek zaćmienia (olh4llll) i koniec zakrycia (o 5h48m) 3 księżyca. 

6<1 Księżyc l Jowisza początkowo ukryty w cieniu planety a potem 
poza jej tarczą (i stąd niewidoczny) ukazuje się spoza jej prawego 
brzegu o 20hl3m. 

7t1 Z wieczora w pobliżu Jowisza nie widzimy jego 2 księżyca, 
natomiast na tarczy planety dostrzegamy cień tego księżyca. Księżyc 2 
kończy swoje przejście o 19h28m, a jego cień o 20hlnt. 

8d Obserwujemy pólcieniowe zaćmienie Księżyca. Foczątek zaćmienia 
widoczn)' na Oceanie Spokojnym, w Australii, Azji, na Oceanie Indyj
skim, we wschodniej Europie, na Oceanie Lodowatym i w zachodniej 
części Ameryki PóŁnocnej. Koniec widoczny w Afryce, na pólnocnym 
Atlantyku, na Oceanie Lodowatym, w Europie, w Azji, na zachodnim 
Pacyfiku, w Australii i na Oceanie Indyjskim. Podajemy dokładne mo-
menty poszczególnych faz zaćmienia (wg Rocznika Astronomicznego 
Inst. Geodezji i Kartografii w Warszawie): 

wejście Księżyca w pólcień 16h71ll.9 
moment największej fazy (0.9) 18 10.0 
wyjście Księżyca z półcienia 20 12.1 

W Warszawie Księżyc wschodzi 8 grudnia o 15h5m, zachodzi 9 grudnia 
o 8h29lll. 

9t113h Zlączenie Jowisza z Księżycem. Wieczorem o 19hl9lll obserwu
jemy koniec przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy planety. 

10/Ud Nad ranem obserwujemy początek przejścia cienia (o 3h52tn) 
l księżyca i samego księżyca (o 4h3 1") na tle tarczy Jowisza. 

11"20h Uran w kwadraturze ze Słońcem. 
11/12tl Po północy księżyc l przechodzi za tarczą Jowisza. O lh7.m8 

księżyc l znika w cieniu planety (początek zaćmienia) a o 31131111 ukazuje 
się spoza brzegu tar·czy (koniec zakrycia). 

12·'22h Merkury nieruchomy w rektascensji. 
12/13<1 Tej nocy obserwujemy przejście l księżyca i jego cienia na 

tle tarczy Jowisza oraz przejścia 2 księżyca za tarczą planety. O 22h20m 
na tarczy planety pojawia się cień l księżyca a o 22h29nt sam księżyc l 
rozpoczyna swoje przejście. Cień księżyca l schodzi z tarczy Jowisza 
o 01133m, a niemal jedno·cześnie, bo o Oh33m.4, księżyc 2 niknie w cieniu 
planety (początek zaćmienia). Teraz w pobliżu Jowisza widać brak jego 
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dwóch księżyców. Księżyc l kończy p~zeJSCle i pojawia się znowu. 
o Oh4lm, a księżyc 2 ukazuje się znowu spoza twczy planety o 3h3om. 

13<1 2h4lm początek 1502 rotacji Sllońca. O 19h36.m5 księżyc l kryje się
w cieniu Jowisza, a ukazuje się znowu spoza tarczy planety o 2lh57m. 

14<1 Po tarczy Jowisza wędrują księżyce l i 2 oraz ich cienie. Wie
ewrem na wczy planety widać plamkę cienia l księżyca. Cień kończy 
swoje przejście o 19hlm, a sam księżyc l o 19h7"'· O 19h22m na tarczy 
Jowisza pojawia się ciet't 2 księżyca, a o 19h34"' sam księżyc rozpoczyna 
swoje przejście. Cień księżyca 2 kończy wędróWkę o 22h6m, a sam księ
życ 2 o 22IJ16m. 

15(\lh Złączenie Urana z Księżycem. 
16d Księżyc 3 i jego cień wędrują po tarczy Jowisza. Cień księżyca 3 

pojawia się na tarczy planety o 19h35m, sam księżyc rozpoczyna przej
ście o 19h47m; cień kol'iczy przejście o 22h26m, a księżyc 3 o 22h34m, 

18d10h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem. 
19(\19h Neptun w bliskim złączeniu z Księżycem. 
19/20<1 Znów księżyc l i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. 

Zauważmy, że po opozycji Jowisza zmieniała się kolejność przejść księ
życów i ich cieni (najpierw Księżyc, potem cień). O Ohl2m rozpoczyna 
przejście księżyc l, o Oh 14m jego cień; o 2h24m księżyc l kończy przejście, 
o 2h27'" cień opuszcza tarczę planety. 

20d Obserwujemy początek zakrycia i koniec zaćmienia l księżyca 
Jowisza (znowu zauważamy zmianę kolejności zjawisk po opozycji Jo
wisza). O 21h28m księżyc l kryje się za brzegiem tarczy planety, 
a o 23h45'" pojawia się nagle z cienia planety tuż koło prawego brzegu 
jej tarczy. 

21<1 Księżyce l i 2 oraz ich cienie przechodzą na tle tarczy Jowisza. 
O 18h38"' rozpoczyna przejście księżyc l , o 18h43"' jego cień; o 20h50"' 
księżyc l kończy przejście, a o 20h56"' jego cień schodzi z tarczy pla
nety. O 2lh49"' księżyc 2 dochodzi do br:tegu tarczy .Jowisza i znika na 
jej tle, o 22"0"' pojawia się cień 2 księżyca; o 24h31"' księżyc 2 kończy 
przejście, a o 24h43"' kończy wędrówkę jego cień. Tego też wieczora o 1811 
Wenus osiąga maksimum swego blasku. 

22d2h41m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, mamy początek zimy 
astronomicznej na pólkuli północnej. W tym samym czasie ME:'rkury 
znajdt.ie się w największym zachodnim odchyleniu od Słońca; kąt tego 
odchylenia wynosi około 22°. 

23/24 L o 19"6'".6 obserwujemy koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza; 
księżyc ten pojawi się nagle tuż kolo prawego brzegu tarczy planety. 
Tej nocy jesteśmy też świadkami przejścia 3 księżyca i jego cienia 
po tarczy Jo.wisza. O 23hlm księżyc 3 rozpoczyna przejście, a o 23h34m 
na tarczy planety pojawia się cień tego księżyca; księżyc 3 kończy 
przejście o 1"4.9111 , a jego cień o 2h27 111 • 

251! o 4h Uran nieruchomy w rektascensji. O lOh MMs w złączeniu 
z Księżycem. 

26d Nad ranem o 4h46"' obserwujemy początek zakrycia l księżyca 
Jowisza przez tarczę planety. O 5h Wenus w złączeniu z Księżycem. 

26/27'1 Księżyc l i jego cień wędmją po tarczy Jowisza. Księżyc l 
zetknie się z brzegiem tarczy planety o 1h55m, a jego cień pojawi się 
o 2h9m; księży,c kończy przejście o 4h8"', a jego cień o 41t21m. 
O 5h16m możemy też jeszcze zaobserwować początek zakrycia 2 księżyca. 

27/28d o 23"11"' obserwujemy początek zakrycia l księżyca Jowisza 
przez tarczę planety; koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi o Ih40111 • 
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28 11811 Zlączeni e Saturna z Księżycem. 
28/29d Dwa księżyce J•owisza i ich cienie przechodzą na tle tarczy 

planety: o 201121111 rozpoczyna przejście księżyc l, o 20h371ll jego cień, 
o 221134111 księżyc l kończy przejście, a o 221150 111 schodzi z tarczy planety 
jego cień ; księżyc 2 rozpoczyna przejście o Oh4m, a jego cień o Oh371n; 
księżyc 2 kończy przejście o 21145111 , a jego cień opuszcza tarczę planety 
{) 3h2llll . 

29.1 Księżyc l Jowisza przechodzi za tarczą planety. Foczątek zakrycia 
tego księżyca nastąpi o 171138111, a koniec jego zaćmienia o 20h8111 .8. 

30d Zaraz po zachodzie Słońca obserwujemy koniec wędrówki l księ
życa i jego cienia po tarczy Jowisza. Księżyc l jest niewidoczny na tle 
tarczy planety i ukaże się o 17h0111, a jego cień widoczny jest na tarczy 
Jowisza do 171119111 . Tego wieczora księżyc 2 przechodzi za tarczą J owisza. 
Foczątek zakrycia obserwujemy o 18h23lll, a koniec zaćmienia o 2lh4llll.7. 

30/3 ld Po pólnocy możemy obserwować przejście 3 księżyca i jego 
cienia na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpoczyna przejście o 2hl6lll, 
a jego cień pojawia się na tarczy planety o 3h33111 ; księżyc 3 kończy 
przejście o 5115111, a jego cień widoczny jest jeszcze do 6h27111. 

Momenty wszystkich zjawisk podajemy w czasie środkowo-eur·o
pejskim. 

Odległości bliskich planet 

D a t a l 
W e n u s l M ar s 

l 9 6 5 od Słońca l od Ziemi od Słońca od Ziemi 

j. a. mln km j. a. mln km j. a. mlnkm j. a. mln km 
XI 26 0.724 108.4 0.592 88.5 1.400 209.4 2.083 311.6 

XII 6 0.723 108.2 0.518 77.4 1.394 208.5 2.113 316 l 
16 0.722 108.0 0.446 66.8 1.388 207.7 2.143 320.6 
26 0.721 107.8 l 0.381 57.0 1.385 207.2 2.171 324.8 

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środkowo-europejskiego) 

Data 

l 
p 

l Bo l Lo l Data l p 
l Bo l Lo 1965 1965 

u o o o o l o 
XII l +16.00 +0.78 152.44 XII 17 +9.16 -1.26 301.61 

3 +15.22 +0. 52 126.08 19 +8.22 -1.52 275.26 
5 +14.40 +0.26 99.72 21 +7.28 -1.76 248.91 
7 +13.58 +o. o l 73.37 23 +6.3\ -2.02 222.57 
9 +12.72 -0.24 47.01 25 5.38 -2.26 196.22 

11 +11.86 -0.50 20.66 27 +4.41 -2.50 169.88 
13 +10.98 -0.76 354.31 29 +3.44 -2.74 143.54 
15 +1o.D7 -1.01 327.96 31 +2.47 -2.98 117.20 

l l 

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony cd północnego wierzchołka 
tarczy (+ na wschód, - na zachód); 

B 0 , L 0 - heliografiezna szerokość i długość środka tarczy. 
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Grudzień 1965 r. PLANETY I PLANETOIDY 

Data 
1965 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

XI 27 
XII 7 

17 
27 

l h czasu 

l 
Warszawa 

środk.-eurcp. 

a. l 8 l wsch. l zach. 

MERKURY 
h m o hm hm 

17 06 -23.7 8 36 15 58 
16 18 -19.1 6 37 15 04 
16 11 -18.4 5 45 14 22 
16 51 -21.0 6 04 14 05 

Widoczny rankiem nad połud-
niowo-wschodnim horyzontem ja-
ko gwiazda około o wielkości. 

MARS 
18 42 -24.3 10 15 

l 
17 30 

19 16 -23.5 lO 04 17 31 
19 49 -22.3 9 49 17 32 
20 22 -20.6 9 31 l 17 38 

Widoczny wieczorem nad po
łudniowo-zachodnim horyzontem 
jako czerwona gwiazda + 1.4 wiel
kości. 

XI 171 22 51 l XII 7 22 53 
27 22 57 

SATURN 

-9.5 113 32 
-9.3 12 14 
-8.8 10 56 l 

23 50 
22 34 
21 22 

XI 16 
XII 6 

26 

XI 26 
XII 6 

16 
26 

l 5 

Widoczny w pierwszych godzi
nacll nocy na granicy gwiazdo
zbiorów Wodnika i Ryb (+1.2 
wielic gwiazd.). 

a. l o h polu d. 

NEPTUN 

h m o h m 
15 11.6 -16 041 1106 
15 14.5 -1616 l 9 51 
1517.2 -16 26 l 8 35 

Niewidoczny. 

PLANETOIDA 6 HEBE 
5 16.5 -214 l o 33 
5 06.6 -l f>7 23 41 
4 56.6 -108 

l 
22 51 

4 47.8 +o 10 22 03 
4 41.6 +150 2117 

C koło 9 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Oriona. Opozycja 9 grudnia. 

l h czasu 

l Warszawa 
środk.-europ. 

a. l a l wsch. l zach. 

WENUS 
hm o hm hm 

19 34 -24.8 1111 18 18 
20 10 -22.7 10 53 18 30 
20 39 -20.0 lO 23 18 38 
20 58 -17.1 9 45 18 36 

Swieci pięknym blaskiem na wie-
czornym niebie jako gwiazda -4.4 
wielkości. 

JOWISZ 
5 56 +230 l 16 53 

l 

9 20 
5 50 +23.0 16 08 8 36 
5 44 +23.0 15 22 7 50 
5 39 +23.0 14 39 

l 
7 06 

Widoczny przez całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Byka i Orio
na (-2.3 wielk. gwiazd.). 

11 21 l 11 23 
11 23 

URAN 

+5.1 l 048 
+4.9 23 27 
+4.8 l 22 09 1

13 38 
12 21 
11 Ol 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa (5.8 wielk. 
gwiazd.). 

a. l a Iw polud. 

PLUTON 

h m s l 
+17 ~2~51 

h m 
11 38 47 7 35 
11 40 04 l 17 55.1 6 28 
11 40 3·1 +18 03.1 4 59 

Widoczny w drugiej połowie nocy 
w gwiazdozbiorze Lwa, tylko przez 
wielkie teleskopy (11.5 wielk. gw.). 

PLANETOIDA 4 WEST A 
6 55.7 +2005 2 13 
6 49.2 +2032 l 27 
6 40.2 +21 04 o 38 
6 29.5 +2139 23 45 
6 18.2 +2214 22 53 

Olwło 7.2 wielk. gwiazd. Widoczna 
przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Bliźniąt. Opozycja 28 grudnia. 

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



Grudzień 1965 r. SLOŃCE 

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

-~--

r. czasu l a • wsch. zach . wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch./ zach. wsch.! zach. wsch./ zach. wsch./ zach . 

m \ h m/ o 
l 

h m l h m hm hm hm,hm hm h m l h m hm hm h m h m h m h m h m 
Xl27 +12.5 16 10,-21.0 7 48 15 51 7 33 15 46 7 27 15 32 7 36 15 29 7 11 15 44 7 16 15 31 7 03 15 36 7 11 15 18 

XII 7 + 8.8 16 53 -22.6 8 03 15 44 7 47 15 39 7 41 15 46 7 51 15 22 7 24 15 39 7 30 15 24 7 16 15 31 7 26 15 11 
17 + 4.1 17 37 -23.3 813 1543 7 57 , 15 39 7 50 115 46 8 02 15 20 7 33 15 39 7 40 15 24 7 2) 15 31 7 36 15 11 
27 - 0.8 18 22 -23.3 8 18 15 48 8 02 15 44 755 1551 8 07 15 26 7 38 15 44 7 45 15 29 7 30 15 36 7 41 15 15 

l l l l l 

KSIĘŻYC 

1h czasu 1h czasu 

Data środk.-europ. 
Warszawa 

środk.-europ. Data 

a l 3 wsch.j zach. a l 3 

h m j h m 
l 

h m o hm o 
III l 22 40 -14 2 13 01

1 

23 22 11111 7 27 +25.7 
2 2324- 9.4 13 15 - 12 8 31 +23.6 
3 o 09 - 4.2 13 27 o 33 13 9 32 +20.0 
4 o 53 + 1.2 13 40 l 46 14 10 29 +t5.2 
5 140 + 6.8 13 54, 3 00 15 1122 + 9.7 
6 2 28 +12.2 14 111 4 19 16 12 13 + 3.7 
7 321 +17.2 14 34 5 42 17 13 021- 2.3 
8 417 +21.5 15 05 7 07 18 13 50 - 8.0 
9 5 18 +24.5 15 49 8 29 19 14 40 -13.4 

lO 6 22 +26.0 16 51[ 9 40 20 15 30,-18.1 

l 

1h czasu 
Warszawa 

środk.-europ. Data 

wsch./ zach. a l 3 

h m\ o hm h m 
18 07 lO 36 11121 16 22 -21.8 
19 33 11 16 22 17 16 -24.4 
21 00 11 44 23 18101-25.9 
22 26, 12 05 24 19 05 -26.0 
23 49 12 22 25 19 58 . -24.9 
- 12 38 26 20 49 -22.6 
110 12 51 27 2138 , -19.4 
2 29 13 06 28 22 25 -15.5 
3 47 13 24 29 2310-10.9 
5 06,13 45 30 23 54 , - 5.9 

31 037- 0.7 

Warszawa 

wsch./ zach. 

h m\ h m 
6 22 14 13 
7 33 14 47 
8 35, 15 33 
9 23 16 31 

10 01 , 17 3.7 
lO 29 18 46 
10 50 19 57 
11 07 21 07 
112112217 
11 33 23 27 
1146 -

Fazy Księżyca 

Nów 
Pierwsza kw. 
Pelnia 
Ostatnia kw. 
Nów 
Pierwsza kw. 

Odległość 
Księżyca 
od Ziemi 

d h 

XI 23 5 
XII l 6 
XII 8 18 
XII 15 11 
XII 22 22 
XII 31 3 

Srednlca 
tarczy 

d h i 

Najm. XII 11 7 1 32:8 
Naj w. XII 27 8 29.5 
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Uczestnicy turnusu obserwacyjnego Kółka Astronomicznego przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (patrz Kronika PTMA). 

Czwarta strona okladki: Sześć zdjęć powierzchni Księżyca wykonanych orzez 
jedną z kamer pojazdu Ranger-7 w dniu 31 lipca 1965 r. z odległości 770, 375. 136, 
54, 19 l 5 km Białe ramki określają obszar następnego zdjęcia. Największy kra
ter u dołu pierwszego zdjęcia (lewe górne) - to Łubieniecki w północno-wschod
niej części Mare Nublum. 






